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Atos da Presidência

PRESIDÊNCIA

Ata de Registro de Preços nº 002/2019
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;
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.

PORTARIA 010-P, DE 10 DE JANEIRO DE 2019.

Processo TC nº 9007/2018-8

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Órgão Gestor: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe con-

Empresa: VCS COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP. CNPJ nº 21.700.911/0001-00

621, de 8 de março de 2012,

Objeto: Constitui objeto deste Instrumento o Registro de
Preços para aquisição sob demanda de aparelhos de ar
condicionado tipo ACJ.
Valor Total: R$ 374.999,05 (trezentos e setenta e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e cinco centavos).
Vigência: 12 (doze) meses, cuja contagem inicia no dia
seguinte ao da publicação do seu extrato no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Vitória-ES, 07 de fevereiro de 2019.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

fere o artigo 13, inciso IV da Lei Complementar Estadual
RESOLVE:
designar o servidor ANDRÉ GIESTAS FERREIRA, matrícula nº 203.610, ocupante do cargo efetivo de analista administrativo, para ocupar a função gratificada FG-3 no
Núcleo de Gestão do Conhecimento - NGC, substituindo
o coordenador MARCOS ROGÉRIO BOZZI DA LUZ, matrícula nº 203.611, afastado da referida função por motivo
de férias, no período de 7/1/2019 a 5/2/2019.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
Republicada por incorreção

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

www.tce.es.gov.br
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PLENÁRIO

Atos do Plenário

1162/2014 – CONHECER – NÃO PROVIMENTO – CIÊNCIA – ARQUIVAR.

Acórdãos e Pareceres - Plenário

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:

ACÓRDÃOS
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

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-1617/2018 – PLENÁRIO
Processos: 05289/2015-1, 07105/2010-2
Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: PMA - Prefeitura Municipal de Alegre
Relator: Domingos Augusto Taufner
Recorrente: MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL DE CONTAS
Interessados: DJALMA DA SILVA SANTOS, JOSE GUILHERME GONCALVES AGUILAR, IRANETE MARIA FURTADO
MACEDO, AUDILEIA RODRIGUES MARQUES, ULYSSES DE
CAMPOS, JULIO CESAR DE OLIVEIRA
Procuradores: MARIA CHARPINEL SANTOS (OAB: 22151ES), RENATA DUTRA AGUILAR (OAB: 23896-ES), LUIS GUILHERME DUTRA AGUILAR (OAB: 19659-ES), RAFAEL VARGAS DE MORAES CASSA (OAB: 17916-ES), VINICIUS PAVESI LOPES (OAB: 10586-ES), HENRIQUE DE SOUZA PIMENTA (OAB: 20558-ES), JOAO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA (OAB: 20565-ES)
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO
www.tce.es.gov.br

RELATÓRIO
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto
pelo Ministério Público de Contas, por meio do Procurador Dr. Luciano Vieira em face do Acórdão TC 1162/2014,
proferido nos autos do processo TC 7105/2010, que tratam de Representação formulada pelo ora recorrente,
posteriormente convertida em Tomada de Contas Especial, em razão de supostas irregularidades praticadas pelo Sr. Júlio César de Oliveira, ex-Secretário de Desenvolvimento Sustentável, Cultura, Turismo e Esporte do Município de Alegre, no período de 2005 a 2008, onde foram julgadas irregulares as contas dos Srs. Júlio César de
Oliveira, Djalma da Silva Santos, Ulisses de Campos, Audiléia Rodrigues Marques, Iranete Maria Furtado Macedo e José Guilherme Gonçalves de Aguilar, bem como foi
aplicada multa individual equivalente a 1.000 VRTE, a cada um dos responsáveis apontados.
Conforme Decisão Monocrática Preliminar – DECM
643/2015 do Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto,
fls. 34/35, os responsáveis foram notificados para apresentar suas contrarrazões.
Apresentaram suas contrarrazões os Srs. Júlio César de
Oliveira, Audiléia Rodrigues Marques, José Guilherme
Gonçalves Aguilar, Ulisses de Campos e Iranete Maria
Furtado Macedo, às fls. 49/54. O Sr. Djalma da Silva Santos não apresentou contrarrazões.
Encaminhados os autos ao NRC – Núcleo de Recursos e
Consultas, foi elaborada Instrução Técnica de Recurso –
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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ITR n° 199/2018, às fls. 68/104, opinando pelo conhecimento do presente recurso, e, no mérito, pelo seu provimento parcial.
O Ministério Público de Contas manifestou-se mediante Parecer n° 3470/2018 de lavra do Exmo. Procurador
Dr. Luciano Vieira, às fls. 108/109, anuindo ao entendimento técnico.
Na 37ª sessão plenária que ocorreu no dia 23/10/2018,
o Sr. João Felipe Calmon Nogueira da Gama, realizou sustentação oral, reafirmando as teses já apresentadas em
suas contrarrazões, e aduzindo a ocorrência de prescrição dor ressarcimento ao erário.
É o relatório, passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Precipuamente, quanto ao cabimento do presente Recurso de Reconsideração, verifico que encontram respaldo no art. 164, caput, da Lei Orgânica deste Tribunal (Lei
Complementar Estadual 621/2012).
Verifico estarem presentes as condições específicas de
admissibilidade, insertas no art. 165 da Lei Complementar nº. 621/2012 c/c 405 do Regimento Interno deste Tribunal (RITCEES).
Além disso, constato que o processo se apresenta tempestivo, conforme Despacho 5960/2015, da Secretaria
Geral das Sessões, fls. 30, verifico ainda que o interessado possui legitimidade, estando, portanto, atendidos os
pressupostos de admissibilidade.
Assim, o presente recurso foi conhecido por meio da Decisão Plenária TC 643/2015.
Verifico ainda, que foram cumpridas as formalidades explícitas no art. 156 da Lei Orgânica e art. 405, §§ 1º a

4º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, qual
seja; os interessados foram notificados para apresentarem suas contrarrazões, conforme Termos de Notificações nº. 1038/2015, 1039/2015, 1040/2015, 1041/2015,
1042/2015 e 1043/2015, a equipe técnica se manifestou por meio da Instrução Técnica de Recurso – ITR
199/2018-1, e o Ministério Público de Contas foi ouvido
e se manifestou por meio do Parecer 3470/2018-6, de lavra do Procurador de Contas Luciano Vieira. Portanto, os
autos estão aptos para julgamento.
DA PRESCRIÇÃO
Em sede de sustentação oral, bem como nos memoriais
juntados aos autos, o gestor sustenta ocorrência da Prescrição da Pretensão punitiva tendo em vista que a citação válida ocorreu há mais de 05 (cinco) anos da ocorrência dos fatos.
Traz o entendimento do Supremo Tribunal Federal no
tema 897 de Repercussão Geral, pela possibilidade da
prescrição, também da pretensão ao ressarcimento ao
erário.
Pois bem.
Inicialmente importante registrar que a luz da Constituição Federal de 1988 §5º, do artigo 37, que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por
qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos
ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.

função compensatória, visa reparar as lesões geradas no
patrimônio público por práticas ilícitas, diferente da multa que é uma sanção imposta ao gestor condenado.
Acerca da decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 852.475, sobre tema análogo, entendo que guardadas as devidas proporções a referida
decisão não é aplicável as Cortes de Contas, explico, o
processo debatido pelo Supremo, trata-se de um processo civil, de improbidade administrativa que difere dos
processos que tramitam nessa Corte de Contas que possuem em sua maioria correlação com o direito administrativo.
Ademais, esta Corte de Contas que inicialmente determinou por meio da Decisão TC-09/2018, o sobrestamento dos processos com dano ao erário com possibilidade
de incidência de prescrição, reviu seu entendimento revogando a a Decisão TC 09/2018, e manter os julgamentos dos processos como determina o artigo 37, §5º da
CRFB/88.
Dessa forma, entendo que não há que se falar em prescrição do ressarcimento ao erário nos presentes autos.
Superada esta questão prejudicial, passo análise do mérito recursal.
DO MÉRITO

Nota-se que segundo a Lei Maior as ações de ressarcimento são imprescritíveis, não cabendo, portanto, alegação do responsável de aplicação do instituto da prescrição.

No tocante ao mérito o Ministério Público de Contas, ora
recorrente, busca a reforma do Acórdão 1162/2014 proferido em sessão Plenária, nos termos do voto-vista do
Conselheiro Marco Antonio da Silva, a fim de manter as
irregularidades afastadas que culminariam em ressarcimento ao erário municipal pelos responsáveis, aplicando-lhes multa proporcional ao dano. Quais sejam:

Registra-se ainda, que o ressarcimento ao erário tem

2. a) Ausência de elementos que expressem suficiente

www.tce.es.gov.br
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justificativa, motivação e interesse público para a realização da despesa com diárias;
2. b) Ausência de prestação de contas (elementos comprobatórios) para promover a regular liquidação das despesas com diárias;
2. c) Ausência de caracterização de situação de inviabilidade de aplicação do processo normal de despesa – inobservância aos princípios da legalidade, da motivação e
da razoabilidade;
2. d) Pagamentos indevidos de diárias e adiantamentos;
2. e) Contratações irregulares de shows artísticos;
3.1 Ausência de planejamento e controle efetivo das
despesas com diárias e com adiantamentos.
Os itens 2.a), 2.b), 2.c), 2.d) e 3.1 supracitados foram objeto de análise conjunta na Instrução Técnica de Recurso.
Por entender que todos os itens 2.a), 2.b), 2.c), 2.d) versam sobre a mesma matéria, partilho do mesmo método utilizado pelo corpo técnico, e passo à análise conjunta das irregularidades apontadas, intitulando-o como Diárias, e quanto ao item 3.1, discorrerei de forma separada;
Diárias
O recorrente demonstra sua inconformidade com o
Acórdão guerreado, no sentido de afastar irregularidades atinentes à concessão de diárias e adiantamentos ao
ex-Secretário de Desenvolvimento Sustentável, Cultura,
Turismo e Esporte do Município de Alegre, que ensejariam ressarcimento ao erário e aplicação de multa aos
responsáveis por tais medidas.
Suas razões recursais fundamentam-se na ausência de
atendimento aos princípios da motivação, razoabilida-

de e do interesse público nos pagamentos de diárias e
adiantamentos, baseando-se na ausência ou escassez de
informações sobre o objeto e a finalidade das viagens realizadas pelo ex-Secretário, afirmando que tais condutas
decorreram do descontrole da Administração Municipal
e da desídia do gestor com os recursos públicos.
Dentre as condutas irregulares apontadas, pode-se destacar: autorização para a concessão de diária subscrita
pelo próprio beneficiado; ausência de registro quanto
aos resultados alcançados, bem como do interesse público envolvido na realização do gasto; concessão de diárias/adiantamento a servidor inadimplente quanto ao
dever de prestar contas; insuficiente descrição do objeto/objetivo a ser atendido com a concessão de diárias,
entre outras.
Pois bem.
A irregularidade gira em torno do pagamento de diárias
sem a devida comprovação e interesse público.
Nos autos processo TC 7105/2010, a equipe de auditoria apontou a existência das Leis Municipais n° 1.644/87,
1.657/87, 2.731/06 e 2.652/05, que regiam as concessões de diárias e adiantamentos dos exercícios de 2005
a 2008.
Com relação ao exercício de 2005, ainda vigorava a Lei
Municipal n° 1.644/87, que tratava sobre o pagamento
de diárias visando a indenização de despesas com alimentação e hospedagem ao Prefeito Municipal e demais
Servidores Municipais, em razão de deslocamento destes à serviço do Município. Em seu texto, determinava
que o elemento comprobatório das despesas realizadas,
necessário para a concessão do pagamento indenizatório, era a apresentação do boletim de diárias pelo serviwww.tce.es.gov.br

dor. In verbis:
Art. 4° - Ao regressar a SEDE, o servidor apresentará o
boletim de diárias, como elemento comprobatório das
despesas realizadas.
Com o advento da Lei n° 2.731/06 que revogou as Leis n°
1644/87 e 1.657/87, passou-se a exigir como elemento
comprobatório de despesas para concessão de diárias,
folder, convite ou outro elemento semelhante que pudesse comprovar a finalidade da viagem realizada, verbis:
Art. 4° - No processo para concessão de diária deverá
ser anexado um folder, convite ou algo semelhante que
comprove a finalidade da viagem.
Um dos apontamentos feitos pela área técnica trata-se
dos boletins de diária utilizados pelo ex-Secretário como meio comprobatório dos deslocamentos realizados,
mesmo durante a vigência da Lei Municipal n° 2.731/06.
Das variadas viagens realizadas, muitas foram motivadas
por reuniões em diversas Secretarias no Estado para tratar de convênios com o Município de Alegre, e assuntos
de interesse municipal, bem como para buscar recursos
financeiros, como pode ser observado no Boletim de Diária da OP n° 4245, em que foi realizada “Viagem com
Prefeito aos Ministérios da Saúde e a Bancada Federal
Capixaba para buscar recursos financeiros” às fls. 60 dos
autos 7105/2010.
Ora, se a Lei do Município determinava a apresentação
de folder, convite ou algo que pudesse comprovar a finalidade da viagem, nas hipóteses de impossibilidade
de apresentar folder ou convite, o responsável deveria
utilizar outro meio para comprovar o seu deslocamento. Dessa forma, o meio comprobatório encontrado pelo
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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ex-Secretário foi através do boletim de diária, pois é evidente a impossibilidade de apresentar folder ou convite relativos a reuniões com Secretários para tratar de assuntos de interesse Municipal.
Embora não tenha sido a forma mais adequada, as Leis
Municipais concediam ao Prefeito, Vice-Prefeito e aos
demais Secretários, a possibilidade de utilizar boletins
de diárias como comprovante de viagem, ou previam
em seu texto a autorização para que utilizassem outros
meios comprobatórios.
E mesmo que as referidas leis apresentassem limitações,
no sentido de não especificar de maneira clara os procedimentos formais que viabilizassem a comprovação da
participação dos servidores daquele município em eventos e reuniões, não se pode dizer que os responsáveis
não comprovaram, dentro do que a legislação determinava, sua participação nos eventos questionados pela
equipe técnica e pelo recorrente.
Dessa forma, os responsáveis, ora recorridos, apenas
obedeceram aos critérios estabelecidos na legislação específica de seu Município, e seria desarrazoado exigir
dos mesmos uma conduta diversa.

âmbito da administração pública.
Os sistemas de controle, além de serem mecanismos
que visam evitar o dano ao erário, garantem uma administração mais eficiente e efetiva.

Ante ao exposto, entendo que não assiste razão ao Recorrente quanto aos apontamentos analisados acima,
razão pela qual mantenho o acórdão guerreado inalterado quanto a este ponto.

Entretanto, não se pode negar que esse conceito é relativamente novo para administração, tanto que a obrigatoriedade de implementação de um Sistema de Controle Interno nos Municípios, somente adveio com a edição
da Resolução 227/2011 por este Tribunal.

Contratações irregulares de shows artísticos.

Assim, como as irregularidades debatidas nesses autos
são referentes aos exercícios de 2005 a 2008, não seria
razoável cobrar tal regulamentação à época dos fatos em
análise.

As irregularidades apontadas foram as seguintes:

Quanto a alegada falta de interesse público nas viagens
realizadas, observa-se nos processos de concessão de diárias, que em sua grande maioria foram motivadas por
reuniões para tratar de convênios e demais assuntos referentes ao Município de Alegre com diversas Secretarias.
Destaco ainda, que é público e notório que atividade de
Chefe de Executivo, bem como de Secretários Municipais, comporta deslocamentos para capital.

Diante dos fatos, pode ser constatada a ausência de regulamentação das referidas Leis por meio de Decretos
ou Instruções a serem editados pelo Controle Interno,
que estabeleceriam com detalhes o procedimento a ser
adotado para comprovar os deslocamentos realizados,
ou quais os requisitos necessários para a concessão de
diárias e adiantamentos, entre outros.

A realização dessas reuniões por sua natureza, indica
que seriam tratados assuntos de interesse do Município,
que não poderiam ser tratados de outra forma, como
por telefone. Ademais, em se tratando de reuniões e não
de grandes eventos, é evidente a dificuldade em se obter documentos que poderiam comprovar que os assuntos discutidos atenderam ou não ao interesse público.

Outro ponto questionado pelo recorrente é acerca da
ausência de controle interno, sobre este ponto entendo
ser necessário um sistema de controle efetivo em todo

Ressalta-se também, que não houve uma identificação
clara de quais deslocamentos teriam ocorrido em ausência ao interesse público.
www.tce.es.gov.br

No presente aponte de irregularidade, o Recorrente alega uma série de incoerências em contratações de shows
realizadas entre 2007 e 2008 constatadas pelo corpo técnico.
Ausência de justificativa, motivação e interesse público
para realização da despesa;
Ausência da razão de escolha do fornecedor;
Ausência de procedimento licitatório;
Contratação de artistas sem comprovação de empresário exclusivo e consagração do artista;
Liquidação e pagamento irregular da despesa, haja vista
a não comprovação de pagamento aos artistas e indicação dos valores pagos aos mesmos;
Ausência de indicação de recurso próprio para previsão
orçamentária para a despesa;
Ausência de aprovação prévia do contrato pela procuradoria.
O Recorrente baseia seu inconformismo alegando que o
Voto-Vista do Conselheiro Marco Antônio da Silva ateve-se apenas a informar sobre a existência de pareceres
emitidos por advogados do município e a existência de
informação sobre dotação orçamentária, não abordando as irregularidades apontadas nos itens supramencionados.
No entanto, corroborando com o entendimento explaSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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nado na Instrução Técnica de Recurso, não consta nos
autos TC 7105/2010, documentação que permita verificar com precisão as irregularidades apontadas, tendo sido encontradas apenas documentações relativas
às contratações de shows nos processos 5998/2007
(fls. 1011/1056), 233/2008 (fls. 969/1010 e 2326/2376),
232/2008 (fls. 2389/2412), 450/2008 (fls. 2413/2425), o
que prejudicou a análise, a caracterização e individualização das condutas apontadas, e a consequente análise
de suas irregularidades por parte desta Corte de Contas.

to Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:

Tais apontamentos foram tratados de forma genérica pelas Instruções Técnicas Inicial n° 725/2012 e Conclusiva
n° 1112/2013 nos autos TC 7105/2010, sendo esta última uma mera reprodução do que fora explanado na ITI,
impossibilitando a verificação dos fatos em que houve
inobservância aos diplomas legais citados pelo Recorrente.

3. Data da Sessão: 13/11/2018 - 40ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Diante da impossibilidade de análise precisa sobre as irregularidades apontadas, e considerando que esses fatos resultaram em prejuízo à apresentação de defesa pelos responsáveis, acompanho o entendimento técnico e
entendo que não assiste razão ao Recorrente quanto aos
fundamentos relativos ao presente item.
Ante todo o exposto, divergindo parcialmente da equipe técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO para
que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espíri-

Secretário-geral das sessões

1.1 CONHECER do presente Recurso de Reconsideração;
1.2 NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, a fim de manter
incólume o Acórdão 1162/2014 (TC 7105/2010), sob os
fundamentos constantes nesse voto;
1.3 DAR CIÊNCIA aos interessados;
1.4 Após os trâmites regimentais, ARQUIVAR os autos.
2. Unânime.

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência), Domingos Augusto Taufner
(relator), Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho
do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
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
www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC-1618/2018 – PLENÁRIO
Processos: 02052/2016-4, 02080/2016-6, 02079/20163, 02077/2016-4, 03048/2011-9, 01538/2011-5
Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: CMA - Câmara Municipal de Anchieta
Relator: Domingos Augusto Taufner
Recorrente: JOSE MAURICIO ROVETTA
Interessado: JOCELEM GONCALVES DE JESUS, FABIOLA
FERREIRA SIMOES, DHIEGO HENRIQUE ALVES PADOVANI, MARCELO DE SOUZA AMARAL, AGAPE ASSESSORIA E
CONSULTORIA LTDA, PATRICK DE MELO GARIOLLI, PROTECTOR – SAUDE OCUPACIONAL, SEGURANCA DO TRABALHO E SERVICOS LTDA, CONSULTAB CONSULTORIA E
ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Procuradores: RICARDO TEDOLDI MACHADO (OAB:
11065-ES), WILLIANS FERNANDES SOUSA (OAB: 14608ES), TALYTTA DAHER RANGEL FORATTINI PEDRA (OAB:
16120-ES), ALEX SCHULTZ MARTINS (OAB: 19073-ES),
JONATAS LIMA COSTA SILVA (OAB: 18608-ES), EDMILSON
GARIOLLI (OAB: 5887-ES), LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB:
12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO 1095/2015 – CONHECER – PROVIMENTO PARCIAL
– MANTER A IRREGULARIDADE DO ITEM 9 – AFASTAR
A IRREGULARIDADE DO ITEM 11 – DEIXAR DE APLICAR
MULTA – MANTER INCÓLUME OS DEMAIS TERMOS DO
ACÓRDÃO 1095/2015 – CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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FNER:
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo
Sr. José Maurício Rovetta, na condição de servidor público da Câmara Municipal de Anchieta, em face do Acórdão TC n° 1095/2015 – Processo TC 1538/2011, que lhe
aplicou multa de 750 VRTE, em virtude das irregularidades indicadas no voto do Relator, que jugou Regular com
Ressalva a Prestação de Contas do órgão jurisdicionado,
referente ao exercício de 2010, sob a responsabilidade
do Sr. Jocelém Gonçalves de Jesus.
As irregularidades que foram imputadas ao recorrente
são as seguintes:
Item 9 – Retificação do edital de licitação sem que houvesse divulgação da mesma forma que se deu o texto
original e reabertura de prazo inicialmente estabelecido
(Item 4.1.1.6 da ITC 921/2013);
Item 11 – Abertura e conclusão injustificada de licitação
na modalidade Convite com menos de três propostas válidas (Item 4.1.1.8, letras “a”, “b” e “c” da ITC 921/2013);
Requer o recorrente que o teor da decisão exarada no
Acórdão guerreado seja reconsiderado a fim de retirar
as irregularidades a ele atribuídas nos itens 4.1.1.6 e
4.1.1.8 “a”, “b” e “c” – e caso as mesmas sejam mantidas, requer a redução do valor da multa aplicada.
A Instrução Técnica de Recurso – ITR nº 71/2016, elaborada pela Secex Recursos – Secretaria de Controle Externo de Recursos sugere o conhecimento do pedido de reconsideração, haja vista que estão presentes os requisitos de admissibilidade, opinando por manter as irregularidades fixadas no Acórdão TC 1095/2015 (fls. 409/456 –
Processo TC – 1538/2011).

O Ministério Público de Contas, em Parecer 0571/2017
da lavra do Procurador de Contas Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva, anuiu aos argumentos apresentados pelo
Corpo Técnico.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
O presente Recurso de Reconsideração foi interposto
dentro do prazo regimental, sendo, portanto, tempestivo, e analisadas as condições de admissibilidade, verificou-se que o recorrente possui interesse e legitimidade
processual.
Importante informar que os Srs José Maurício Rovetta,
Marcelo de Souza Amaral e Fabíola Ferreira Simões, interpuseram Recurso de idêntico teor, diferenciando-se apenas no tocante ao Item 10 – Exigências editalícias descabidas e restritivas da competitividade (Item
4.1.1.7, letras “a”, “b” e “c” da ITC 921/2013), uma vez
que esta irregularidade foi atribuída somente à Sra Fabíola Ferreira Simões, na qualidade de Presidente da CPL,
além do item 9 – Retificação do edital de licitação sem
que houvesse divulgação da mesma forma que se deu o
texto original e reabertura de prazo inicialmente estabelecido (Item 4.1.1.6 da ITC 921/2013 e Item 11 – Abertura e conclusão injustificada de licitação na modalidade Convite com menos de três propostas válidas (Item
4.1.1.8, letras “a”, “b” e “c” da ITC 921/2013). Aos Srs José Maurício Rovetta e Marcelo de Souza Amaral foram
imputados como irregulares os itens 9 e 11 somente.
Desta forma, o responsável apresentou recurso em face
das irregularidades presentificadas nos itens 9 e 11 do
Acórdão TC 1095/2015, pois foi em função destes apontamentos que lhe foi aplicada a multa de 750 VRTEs.
www.tce.es.gov.br

Passo à análise das irregularidades recorridas, porém,
apresento-as conforme expostas na ITC 069/2016, para
fins de proporcionar uma abordagem mais didática.
9) Item 4.1.1.6 da ITC 921/2013 – Retificação do edital de licitação sem que houvesse divulgação da mesma
forma que se deu o texto original e reabertura de prazo
inicialmente estabelecido
Na Tomada de Preços n° 03/2010, que tem por objeto a
contratação de empresa de fornecimento de combustível do tipo gasolina, a fim de atender o disposto na Resolução 2/2009, a equipe técnica pontuou que a Câmara
Municipal de Anchieta retificou o item 5.1 do edital, alterando a limitação da distância do fornecedor em relação à Sede do Município, de 5 para 8 quilômetros, sem
anunciar tal alteração no Diário Oficial do Estado ou em
outro instrumento de divulgação, o que pode ter impossibilitado a participação de demais interessados, prejudicando a possibilidade de apresentação de propostas
mais vantajosas.
Inicialmente, o recorrente entende que a irregularidade
se trata também de ausência de publicação do certame
em jornal de grande circulação, o que não é o caso. Porém, posteriormente afirma que com a ampliação realizada, permitiu que os 3 únicos concorrentes existentes
no raio de 10 quilômetros da Sede da Câmara Municipal participassem do certame, e dessa forma, não houve prejuízo.
Ainda, entende ser injusta a aplicação de multa, pois,
embora a ampliação tenha sido feita sem a correta divulgação, o que entende ser um defeito irrelevante, com ela
chegou-se a um resultado satisfatório, ao garantir a eco-
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nomicidade para os cofres municipais sem prejudicar a
competitividade.
Pois bem. Importante destacar as atribuições da equipe
da Comissão Permanente de Licitação – CPL:
Nos termos do que prevê o art. 6º, XVI da lei 8.666/93 a
comissão de licitação é criada pela Administração com a
função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos ao cadastramento de licitantes e às licitações nas modalidades Concorrência, Tomada de Preços e Convite.
Diante destes preceitos, combinado com a descrição do
artigo 51 da referida Lei, acima citada, é possível perceber que participação da CPL se inicia na fase externa,
ao receber, examinar e julgar a documentação encaminhada pelos possíveis participantes, não tendo qualquer
participação na fase inicial do procedimento.

poderia ampliar o quantitativo de participantes e consequentemente se obter uma proposta mais vantajosa para a Administração.

do Recurso abordam a irregularidade conforme descrita
no Acórdão, já nos itens 3 e 4 tratam de irregularidades
que não foram imputadas ao recorrente.

Além do mais, embora tenha apresentado suas razões
de justificativas, o recorrente não trouxe qualquer prova aos autos capaz de confirmar suas alegações, motivo pelo qual acompanho a equipe técnica e Ministério
Público de Contas e mantenho a irregularidade, e consequentemente a responsabilização do Sr José Maurício
Rovetta – membro da CPL da Câmara municipal de Anchieta.

Passo, portanto, à apreciação das argumentações do recorrente conforme descritas no Acórdão.

Entretanto, pelo que se denota dos autos, percebo que
os atos praticados pelo Sr José Maurício Rovetta não
tiveram o condão de macular as contas. Ademais, não
observo a presença de má fé por parte do recorrente,
o que torna sua conduta de menor potencial ofensivo.

Diante do exposto, possível perceber que, supostamente, o Sr José Maurício Rovetta, na qualidade de membro
da CPL, não poderia ser responsabilizado pela ausência
de republicação de edital, uma vez que a publicação ou
republicação de edital não está inserida no rol de suas
atribuições.

11) Item 4.1.1.8 “a”, “b” e “c” da ITC 921/2013 – Abertura e conclusão injustificada de licitação na modalidade
convite com menos de três propostas válidas

Todavia, como já existia um edital publicado que continha a informação de que a distância do fornecedor de
combustíveis, em relação à Sede do Município seria de
5 quilômetros, o recorrente, como conhecedor da Lei de
Licitações, que certamente o é, inclusive, este é com certeza um dos motivos pelos quais faria parte da Comissão
de Licitação, deveria saber que sobrevindo alteração na
distância entre a sede do município e os possíveis fornecedores de combustível, o edital teria que ser republicado, nos termos § 4º do artigo 21 da Lei 8666/93. Pois,

Importante informar que no Acórdão recorrido a presente irregularidade foi dividida em 3 itens e todos dizem
respeito à realização de Convite para objetos distintos,
porém, todos foram realizados, de acordo com o descrito pela equipe técnica, sem que houvesse ao menos três
propostas válidas. E é exatamente com relação a irregularidade descrita no Acórdão que o recorrente apresenta
suas argumentações.

Esta irregularidade está relacionada a 03 Convites distintos, e em todos consta no Acórdão, como um dos responsáveis, o Sr José Maurício Rovetta, ora recorrente.

Todavia, ao realizar sua análise, a equipe técnica desmembrou este item em 3, sendo que somente no item 2
www.tce.es.gov.br

a) Convite 2/10 – Objeto: Aquisição de veículo.
Foram convidadas 3 empresas, comparecendo apenas
uma na abertura do certame, sagrando-se vencedora.
b) Convite 10/2010 – Objeto: Contratação de empresa
para serviço de pesquisa de opinião pública em relação a
atividade legislativa municipal.
Foram convidadas 7 empresas, 5 compareceram na
abertura do certame, 3 foram inabilitadas e 2 prosseguiram no certame.
c) Convite 5/10 – Objeto: Manutenção de computadores
e nobreaks, com técnico com CREA, manutenção em entroncamento E1 de 10 (dez) canais digitais com análise
periódica nível de link E1, emissão de cotas tarifadas de
ramais individuais e por códigos de acesso com atendimento no áudio com quatro horas, manutenção quinzenal em PABX digital, suporte técnico com técnico disponível por 6 (seis) horas nos dias úteis, para solução imediata, manutenção nas instalações dos serviços de sonorização do plenário.
Foram convidadas 4 empresas, 2 compareceram ao certame.
Quanto ao 1º Convite, o recorrente alegou que a conclusão do certame sem três propostas válidas, justificou-se
pelo fato de já ter sido tentada a aquisição de veículo no
exercício anterior (2009), e sua realização não foi possível em razão da ausência injustificada de licitantes.
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Compulsando os autos, observa-se às fls. 1357 do Processo TC 3048/2011 – Relatório de Auditoria, Ata da sessão de julgamento da CPL, contendo a seguinte justificativa para a adjudicação do objeto ao único participante
do certame:
(...). Dando sequência aos trabalhos, embora tenha comparecido apenas a empresa RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS
LTDA, esta Comissão entendeu a necessidade da compra
do objeto e, por já terem ocorrido duas licitações para
compra do mesmo objeto, no ano de 2009 tendo sido as
mesmas consideradas desertas, esta Comissão deliberou
pela continuidade do certame.
Quanto ao 2º e 3º Convites alegou que “o procedimento foi devidamente conduzido e que a legislação exige
apenas que sejam convidados 3 licitantes, não havendo
a necessidade de que todos eles compareçam. ”
Pois bem. Doutrina e jurisprudência vêm flexibilizando o
entendimento adotado pelo Tribunal de Contas da União
– TCU, por entenderem que a Corte vem seguindo posicionamento excessivo, afirmando que o Convite deve ser
repetido sempre que a Administração não obtenha três
propostas válidas, nos termos da Súmula nº 248 do TCU.
43. Sabe-se que toda jurisprudência do TCU tem sido no
sentido de que a Licitação, na modalidade convite, atenda à exigência de no mínimo três propostas válidas. Entretanto, ao longo dos anos, verifica-se que o entendimento dominante tem evoluído no sentido de exigir por
parte dos administradores públicos o fiel cumprimento
da legislação aplicável ao caso, a Lei 8.666/93, mas admitindo-se certo grau de flexibilização na aplicação da referida Lei, de modo a não engessar a Administração, comprometendo sua eficácia ou, em última instância, apenar,
de maneira extremada, os responsáveis, por descumpri-

mentos dos dispositivos legais. Corroborando este entendimento, citamos, a título de exemplo, os termos do
Acórdão 437/2009 – TCU – Plenário, quando diz: “Deve
ser repetido o convite quando não houver três propostas
válidas, salvo se limitações de mercado ou manifesto desinteresse de participantes, devidamente comprovados,
sugerirem que a repetição acarretará custos administrativos desnecessários, atraso na obtenção do produto desejado ou prejuízo ao ente público.
Importante transcrever o dispositivo supostamente maculado:
Art. 22. São modalidades de licitação:
(...)
§ 7º Quando, por limitações do mercado ou manifesto
desinteresse dos convidados, for impossível a obtenção
do número mínimo de licitantes exigidos no § 3o deste artigo, essas circunstâncias deverão ser devidamente
justificadas no processo, sob pena de repetição do convite.
A doutrina mais atual orienta no seguinte sentido:
O TCU entende que, não havendo três propostas válidas,
o convite deve necessariamente ser repetido. Em sentido oposto, o §7º do artigo 22 da Lei nº 8.666/93 prescreve apenas que a Administração deve justificar a não participação de no mínimo três licitantes em razão de limitações de mercado ou desinteresse manifesto dos convidados. De acordo com o enunciado legal, se a Administração não puder justificar, daí sim o convite deve ser
repetido. Ou seja, a Lei exige justificativa e, na ausência
dela, a repetição do convite. O TCU, em desalinho com a
Lei, exige de pronto a repetição do convite, desprezando
as justificativas.
www.tce.es.gov.br

A Jurisprudência vem adotando o mesmo entendimento. Vejamos:
É admissível a adjudicação do objeto licitado ao único interessado entre os convidados na modalidade de licitação Convite, desde que, por limitações do mercado ou
manifesto desinteresse dos convidados, for impossível
a obtenção do número mínimo de licitantes exigidos no
§3º do artigo 22 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo que
essas circunstâncias deverão ser devidamente justificadas no processo, sob pena de repetição do convite, nos
termos do §7º do artigo 22 da Lei Federal nº 8.666/93.
Assim, podemos perceber que o 1º certame está em
consonância com os ditames jurisprudenciais, uma vez
que embora tenham sido convidadas 3 empresas, apenas uma compareceu ao certame, sendo, portanto, sagrada vencedora.
Quanto aos demais Convites, citamos algumas jurisprudências que confirmam sua regularidade, uma vez que
foram convidados mais de três participantes, não necessitando, obrigatoriamente, que fossem válidas as propostas apresentadas:
O requisito exigido na Lei é que sejam, no mínimo, 3
(três) licitantes convidados, que possam atender o objeto licitado, não mencionando a necessidade de apresentação de 3 (três) propostas, para o prosseguimento e validade do certame público.
A licitação na modalidade convite exige, no mínimo, três
participantes, pena de realizar-se novo procedimento.
Todavia, na impossibilidade de participação de, no mínimo, três licitantes, por inexistência de interessados atuantes no ramo, não há como se levar a efeito novo procedimento licitatório, até mesmo porque o objetivo da
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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realização de nova licitação, quando não cumprida a exigência mínima acerca do número de participantes, é justamente a participação de pelo menos um novo interessado. E se não existem outros interessados ou pessoas,
naturais ou jurídicas, capazes de concorrer ao objeto da
licitação, não há motivação para se realizar novo procedimento.

Caparaó, ambas situadas em Guaçuí, IPESES – Instituto
de Pesquisa e Estatística do ES, de Muniz Freire, D & S
Treinamento e Consultoria, de Ibatiba, Futura Consultoria e Pesquisa, Enquet Pesquisa e Gestão, ambas de Vitória e Agência Caparaó, de São José do Calçado, constando ainda cópia do retorno do AR, que confirma o recebimento pelos convidados.

Além de toda a fundamentação até aqui apresentada,
importante apresentar alguns aspectos que demonstram a lisura com que os três certames questionados foram conduzidos. Vejamos:

Das 7 empresas convidadas, 5 enviaram suas propostas
e compareceram na abertura do certame. Destas, 3 foram inabilitadas por problemas com a documentação, e
2 prosseguiram no certame: Enquet e IPESES, que foi declarada vencedora, em virtude de ter oferecido o menor
preço.

No tocante ao Convite 2/10, cujo objeto é a aquisição de veículo, ao compulsar os autos do Processo TC
3048/2011, fls. 940/1002, consta comprovação de envio
dos Convites às empresas: Recreio Vitória Veículos, Comercial de Veículos Capixaba e Contauto Continente Automóveis, constando inclusive, cópia do AR recebido
Todavia, conforme já exposto acima, apenas a empresa
Recreio Vitória Veículos Ltda demonstrou interesse em
participar do certame, encaminhando sua proposta comercial e documentação para habilitação.
E, como informado pela equipe de licitação, a Câmara de
Anchieta já havia, sem sucesso, tentado por duas vezes
adquirir veículo para o órgão, porém, sem sucesso, motivo pelo qual decidiram sagrar vencedora do certame a
única empresa interessada.
Quanto ao Convite 10/2010, cujo objeto era a contratação de empresa para serviço de pesquisa de opinião pública em relação a atividade legislativa municipal, consta dos autos do Processo TC 3048/2011, às fls. 673/780,
que a Câmara municipal enviou Carta Convite a 7 empresas para participarem do certame: Incontest, Folha do

Finalmente, com relação ao Convite 5/10, que tinha como objeto a manutenção de computadores, a Câmara
juntou aos autos, às fls. 781/939, cópias de Cartas Convite que foram encaminhadas a 4 empresas: Eletro Zezin,
situada em Marataízes, Total Sat, com sede em Bom Jesus do Itabapoana/RJ, Roffes Tecnologia, de Anchieta e
JC Alves, de Marataízes, juntando também cópia do AR
recebido pelos convidados.
Porém, apenas 2 compareceram ao certame: Total Sat e
Roffes Tecnologia, que foi declarada vencedora por ter
apresentado o menor preço.
Desta forma, resta claro que os processos relacionados
aos Convites apontados como irregulares estão muito bem instruídos, comprovando a correta condução do
certame, bem como confirmando que não havia necessidade de repetição de nenhum dos certames, uma vez
que em todos foi alcançada a proposta mais vantajosa
para a Administração.
Além de toda fundamentação exposta, que tem o cunho
www.tce.es.gov.br

de afastar a irregularidade, não consta dentre as atribuições de membro da CPL a função de republicação de editais, de acordo com os ditames previstos no art. 6º, XVI,
c/c artigo 51 da lei 8.666/93.
Diante de todo o exposto, discordo do opinamento técnico e ministerial e afasto a presente irregularidade.
Ante todo o exposto, divergindo parcialmente do entendimento adotado pela equipe 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, em:
1.1 Conhecer do presente Recurso de Reconsideração;
1.2 No mérito, dar provimento parcial ao Recurso, no
sentido de:
1.2.1 – Manter a seguinte irregularidade:
9 – Item 4.1.1.6 da ITC 921/2013 – Retificação do edital
de licitação sem que houvesse divulgação da mesma forma que se deu o texto original e reabertura de prazo inicialmente estabelecido, deixando de aplicar multa, em
virtude da presença de boa-fé.
1.2.2 – Afastar a seguinte irregularidade:
11 – Item 4.1.1.8 “a”, “b” e “c” da ITC 921/2013 – Abertura e conclusão injustificada de licitação na modalidade
convite com menos de três propostas válidas.
1.3 Manter os demais termos do Acórdão TC 1095/2015;
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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1.4 Dar ciência aos interessados;

Classificação: Recurso de Reconsideração

1.5 Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.

UG: CMA - Câmara Municipal de Anchieta

2. Unânime.

Relator: Domingos Augusto Taufner

3. Data da Sessão: 13/11/2018 - 40ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Interessado: JOSE MAURICIO ROVETTA, JOCELEM GONCALVES DE JESUS, FABIOLA FERREIRA SIMOES, DHIEGO
HENRIQUE ALVES PADOVANI, MARCELO DE SOUZA AMARAL, AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, PROTECTOR – SAUDE OCUPACIONAL, SEGURANCA DO TRABALHO E SERVICOS LTDA, CONSULTAB CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência), Domingos Augusto Taufner
(relator), Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho
do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-1619/2018 – PLENÁRIO
Processos: 02077/2016-4, 02080/2016-6, 02079/20163, 02052/2016-4, 03048/2011-9, 01538/2011-5

Recorrente: PATRICK DE MELO GARIOLLI
Procuradores: WILLIANS FERNANDES SOUSA (OAB:
14608-ES), RICARDO TEDOLDI MACHADO (OAB: 11065ES), TALYTTA DAHER RANGEL FORATTINI PEDRA (OAB:
16120-ES), ALEX SCHULTZ MARTINS (OAB: 19073-ES), JONATAS LIMA COSTA SILVA (OAB:18608-ES), LUISA PAIVA
MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO
(OAB: 17169-ES), EDIMILSON GARIOLLI
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO 1095/2015 – CONHECER – NÃO ACOLHER A PRELIMIAR DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – PROVIMENTO PARCIAL – AFASTAR IRREGULARIDADES – DEIXAR DE APRECIAR IRREGULARIDADES POR
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – DEIXAR DE APLICAR MULTA – DETERMINAÇÃO – MANTER INCÓLUME
OS DEMAIS TERMOS DO ACÓRDÃO 1095/2015 – CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposwww.tce.es.gov.br

to pelo Sr. Patrick de Mello Gariolli, na condição de Procurador Geral da Câmara Municipal de Anchieta, em face
do Acórdão TC 1095/2015 – Processo TC 1538/2011, que
lhe aplicou multa de 500 VRTE em virtude das irregularidades indicadas no voto do Relator, que jugou Regular
com Ressalva a Prestação de Contas do órgão jurisdicionado, referente ao exercício de 2010, sob a responsabilidade do Sr. Jocelém Gonçalves de Jesus.
As irregularidades mantidas em face do recorrente foram as seguintes:
Item 10 – Item 4.1.1.7, letras “a”, “b” e “c” da ITC
921/2013 – Exigências editalícias descabidas e restritivas
da competitividade;
Item 12 – Item 4.1.1.9, da ITC 921/2013 – Ausência de
critério de aceitabilidade dos preços.
Requer o recorrente que seja acolhida a preliminar de insignificância de sua conduta, ou, alternativamente, o julgamento pela regularidade.
A Instrução Técnica de Recurso – ITR nº 72/2016, elaborado pela Secex Recursos – Secretaria de Controle Externo de Recursos sugere o conhecimento do pedido de reconsideração, haja vista que estão presentes os requisitos de admissibilidade, opinando por manter a irregularidade acima tratada, afastando-se apenas a letra “c” do
item 2, visto que a exigência do item 8.1.2.g do Convite
nº 12/2010 foi feita nos padrões do inciso III do art. 29 da
Lei de Licitação, tendo sido incapaz de frustrar a concorrência do certame a ponto de torná-lo deserto.
O Ministério Público de Contas, em Parecer 0568/2017
da lavra do Procurador de Contas Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva, anuiu aos argumentos apresentados pelo
Corpo Técnico.
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
O presente Recurso de Reconsideração foi interposto
dentro do prazo regimental, sendo, portanto, tempestivo, e analisadas as condições de admissibilidade, verificou-se que o recorrente possui interesse e legitimidade
processual.
PRELIMINAR
Preliminarmente, o recorrente invoca em sua defesa, como prejudicial de mérito, a aplicação do Princípio da Insignificância frente às irregularidades apontadas, tendo em vista que as irregularidades que foram atribuídas se restringem à possibilidade de risco, não oferecendo qualquer dano ou ofensa ao bem jurídico tutelado,
tratando-se, portanto, de condutas limitadas a aspectos
formais.
Em razão da preliminar suscitada, a equipe técnica apresentou a seguinte argumentação:
Ocorre que a possibilidade de aplicação da insignificância deve ser verificada tendo em conta as particularidades existentes em cada caso concreto. Se o Tribunal, nestes autos, decidiu aplicar a multa ao recorrente foi porque considerou, entre outras circunstâncias, o grau de
reprovabilidade das condutas do agente, a gravidade das
irregularidades praticadas e o potencial de lesividade
dos seus atos para a Administração Pública, observado
o princípio da proporcionalidade. São ponderações que
estão no âmbito da esfera de discricionariedade do Tribunal que, no caso concreto, redundou na aplicação de
sanção no mínimo legal.
Assim, concordo com o opinamento técnico emitido,
pois, restaram vários apontamentos como irregulares

atribuídos ao recorrente, diante do que entendo que o
mais correto seja a análise do mérito, motivo pelo qual
deixo de acolher a preliminar de aplicação do Princípio
da Insignificância.
Passo à análise do mérito recursal apresentado na Petição Inicial. Porém, como forma de uma abordagem mais
didática, apresentarei a mesma numeração que foi apresentada no Acórdão:
7) Item 4.1.1.3 da ITC 921/2013 – Ausência de clareza
na definição dos serviços licitados – art. 40, caput, incisos I e XVI, c/c §2º, incisos II e IV, da Lei nº 8.666/93
Convite 04/2010 – Objeto: Contratação de serviço de TI
para atualização do Portal da Câmara e transmissão das
sessões plenárias na WEB.
Convite 11/2010 – Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de segurança e medicina do trabalho.
Inicialmente, foi apontado que a ausência de clareza na
definição de ambos os serviços poderia gerar dificuldade
no acompanhamento da execução contratual.
Todavia, após a apresentação das justificativas pelo responsável, ora recorrente, a Instrução Técnica Conclusiva – ITC 921/2013 sugeriu o afastamento da irregularidade, sendo acompanhada pelo Relator do processo,
Conselheiro Marco Antônio da Silva, motivo pelo qual,
acompanhando o opinamento técnico, bem como o voto
apresentado pelo relator, deixo de analisar as argumentações recursais apresentadas, em face da ausência de
interesse recursal.
10) Item 4.1.1.7, letras “a”, “b” e “c” da ITC 921/2013 –
Exigências editalícias descabidas e restritivas da competitividade;
www.tce.es.gov.br

O item 4.2 do edital previa que, não havendo expediente no dia marcado para a abertura da licitação, ou ocorrendo outro fato que impedisse a realização da sessão
pública, a critério da Administração, ficaria adiado para
o primeiro dia útil imediato, no mesmo local, ou em outro local a ser definido, o que poderia ter gerado incerteza para os licitantes.
Com relação a este item a ITC 921/2013 sugeriu seu afastamento, sendo acompanhada, em voto pelo relator do
processo, sobre a qual a ITR 72/2016 apresentou a seguinte argumentação:
Embora a simples leitura da parte dispositiva do acórdão recorrido demonstre ter havido, por equívoco, a exclusão total do item 10, do qual fazia parte a análise do
item 4.2 do convite, a intenção do Conselheiro Relator
pela exclusão do item 4.2 do Convite das demais irregularidades ficou claramente demonstrada em sua fundamentação. Assim, tendo em vista que o Plenário, no mérito, por maioria, decidiu nos termos do voto do Relator,
deixa-se de analisar as alegações ora trazidas pelo recorrente por ausência de interesse recursal.
Desta forma, tendo em vista que concordo com o posicionamento técnico e com o voto do relator, por entender como corretamente fixado o prazo para a ocorrência
da próxima sessão pública, caso ocorresse fato que impedisse a realização da que estava agendada, deixo de
analisar as argumentações apresentadas pelo recorrente
por ausência de interesse recursal.
O item 8.1.1.c exigiu, para habilitação jurídica, cédula de
identidade dos sócios, considerada descabida entre operadoras de telefonia, por se tratar de sociedades anônimas integradas por inúmeros sócios, dentre os quais,
pessoas física e jurídica, advertindo a área técnica, que o
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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art. 28, inciso I, da Lei 8666/93, só se aplica a pessoa física e a firma individual.
No tocante a este apontamento, embora a equipe técnica e o relator do processo a entendam como desarrazoada e desproporcional, uma vez que o Convite foi dirigido somente à sociedades anônimas, há que se considerar a justificativa trazida aos autos pelo recorrente no
sentido de que a referida exigência não se aplicaria caso
a empresa participante fosse S/A, e assim sendo não foram recebidas as cédulas de identidade dos sócios participantes, o que por si só, já seria motivo suficiente para
afastar a irregularidade.
Todavia, transcrevo trecho de voto proferido pelo Plenário do Tribunal de Contas da União – TCU, em análise à
Representação formulada em face edital de licitação que
continha a mesma exigência ora analisada. Em suas argumentações, o Relator Ministro Marcos Vinicios Vilaça
entendeu que o gestor agiu com zelo em inserir tal exigência e se limitou a expedir determinação à Secretaria:
8. Considerando, todavia, que as exigências excedentes ao ordenamento legal tiveram como único propósito
“resguardam a SEDUC/PA na contratação com possíveis
inadimplentes, caracterizando excesso de zelo e não medidas para favorecer ou prejudicar os licitantes”, finaliza
a instrução propondo que o Tribunal:
a) conheça da presente representação;
b) determine à Secretaria de Estado de Educação do Pará
– SEDUC/PA que, em futuros processos licitatórios, observe fielmente a Lei nº 8.666/93, em especial os seus
arts. 27 a 31; e

tal, o gestor agiu com zelo, além de que tal exigência não
teve o condão de frustrar a competitividade ou macular o certame, motivo pelo qual divirjo do opinamento
técnico e ministerial e afasto a presente irregularidade.
O Item 8.1.2.g requereu prova de regularidade junto à
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional da Sede da empresa, com validade na data de realização da licitação,
documento este que não se encontra entre os permitidos pela Lei n° 8.666/93 em seu artigo 29, para fins de
regularidade fiscal.
Na Instrução Técnica de Recurso – ITR 69/2016, a equipe técnica opinou no sentido de afastar este apontamento, por considerar que fora feito nos exatos termos do
artigo 29, III da Lei 8666/93, sendo incapaz de frustrar
a competitividade do certame a ponto de torná-lo deserto. Acompanho a sugestão apresentada pela equipe
técnica e afasto este indicativo.
11) Item 4.1.1.8 da ITC 921/2013 – Abertura e conclusão injustificada de licitação na modalidade convite
com menos de três propostas válidas
No recurso apresentado, o recorrente expõe, no item 3,
argumentações na tentativa de afastar a irregularidade
acima citada e a equipe técnica sugere sua manutenção
após a análise técnica.
Todavia, insta informar que tal irregularidade não foi imputada ao responsável. Em momento algum seu nome é
relacionado à presente inconsistência, motivo pelo qual
deixo de apreciá-la por ausência de interesse recursal.

c) dê ciência da Decisão à empresa interessada. (sic)

12) Item 4.1.1.9 da ITC 921/2013 – Ausência de critério
de aceitabilidade dos preços – art. 40, inciso X, da Lei
nº 8.666/93.

Desta forma, entendo que ao inserir tal exigência o edi-

Convite nº 3/2010 e Tomada de Preços nº 3/2010 – Obwww.tce.es.gov.br

jeto: aquisição de combustível para os dois veículos da
Câmara
Com relação ao Convite 03/2010 e Tomada de preços
03/2010, ambos com a mesma finalidade, qual seja: Fornecimento de combustível para veículos da Câmara, em
análise à Instrução Técnica Conclusiva – ITC 921/2013,
acostados nos autos do Processo TC 1538/2011 – Relatório de Auditoria, percebe-se que ao recorrente foi imputada responsabilidade pelo fato de ter aprovado edital,
considerado irregular.
Até poderia considerar a ocorrência de irregularidade,
uma vez que foram realizados dois certames, com objetos idênticos no mesmo mês: 02/2010. Todavia, observo que em ambos os certames a contratação se deu
com postos de combustível diferentes, e em cada uma
das contratações o combustível foi adquirido pelo menor preço. Ainda há o fato de que, à época só existiam
três postos de combustível no município, de acordo com
o alegado pelo recorrente, todos três retiraram o edital,
conforme fls. 1424 do Processo TC 3048/2011.
Desta forma, não há como negar que foi alcançada a
vantajosidade para a Administração Pública nas contratações de combustíveis, nos dois certames, motivo pelo
qual afasto a irregularidade, e consequentemente afasto a aplicação de multa.
Todavia, entendo que este último tópico analisado deve ser objeto de determinação ao atual gestor da Câmara municipal de Anchieta, no sentido de que em futuras contratações, caso ainda não o tenha feito, estabeleça critérios de aceitabilidade de preços compatíveis
com o comando disposto no inciso X do artigo 40 da Lei
8666/93, nos termos dos Acórdãos firmados pelo Tribunal de Contas da União TCU: 1742/2003 – Plenário,
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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93/2009 – Plenário, 2912/2009 – Plenário e 2674/2009
– Plenário.
Ante todo o exposto, divergindo parcialmente do entendimento adotado pela 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, em:
1.1 Conhecer do presente Recurso de Reconsideração;
1.2 Não acolher a preliminar de aplicação do Princípio
da Insignificância.
1.3 No mérito, dar provimento parcial ao Recurso de Reconsideração, no sentido de:
1.3.1 – Deixar de apreciar as irregularidades a seguir,
por ausência de interesse recursal:
7) Item 4.1.1.3 da ITC 921/2013 – Ausência de clareza na
definição dos serviços licitados – art. 40, caput, incisos I
e XVI, c/c §2º, incisos II e IV, da Lei nº 8.666/93
10) Item 4.1.1.7 da ITC 921/2013 – Item 4.2 do Edital –
Exigências editalícias descabidas e restritivas da competitividade;
11) Item 4.1.1.8 da ITC 921/2013 – Abertura e conclusão
injustificada de licitação na modalidade convite com menos de três propostas válidas;
1.4 Afastar as seguintes irregularidades:

10) – Item 4.1.1.7 da ITC 921/2013 – Itens: 8.1.1. ”c” e
8.1.2. ”g” – Exigências editalícias descabidas e restritivas
da competitividade;
12) Item 4.1.1.9 da ITC 921/2013 – Ausência de critério
de aceitabilidade dos preços, deixando de aplicar multa cominada;
1.5 Expedir a seguinte Determinação à atual Administração da Câmara municipal de Anchieta:
1.5.1 Em futuras contratações, caso ainda não o tenha
feito, estabeleça critérios de aceitabilidade de preços
compatíveis com o comando disposto no inciso X do artigo 40 da Lei 8666/93,

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-1620/2018 – PLENÁRIO

1.6 Manter incólume os demais termos do Acórdão
1095/2015

Processos: 02079/2016-3, 02080/2016-6, 02077/20164, 02052/2016-4, 03048/2011-9,01538/2011-5

1.7 Dar ciência aos interessados;

Classificação: Recurso de Reconsideração

1.8 Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.

UG: CMA - Câmara Municipal de Anchieta

2. Unânime.

Relator: Domingos Augusto Taufner

3. Data da Sessão: 13/11/2018 - 40ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência), Domingos Augusto Taufner
(relator), Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho
do Carmo.

Interessado: JOSE MAURICIO ROVETTA, JOCELEM GONCALVES DE JESUS, FABIOLA FERREIRA SIMOES, DHIEGO
HENRIQUE ALVES PADOVANI, AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, PATRICK DE MELO GARIOLLI, PROTECTOR – SAUDE OCUPACIONAL, SEGURANCA DO TRABALHO E SERVICOS LTDA, CONSULTAB CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.

Recorrente: MARCELO DE SOUZA AMARAL

4. Especificação do quórum:

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
www.tce.es.gov.br

Procuradores: WILLIANS FERNANDES SOUSA (OAB:
14608-ES), RICARDO TEDOLDI MACHADO (OAB: 11065ES), TALYTTA DAHER RANGEL FORATTINI PEDRA (OAB:
16120- ES), ALEX SCHULTZ MARTINS (OAB: 19073-ES),
JONATAS LIMA COSTA SILVA (OAB:18608-ES), EDMILSON
GARIOLLI (OAB: 5887-ES), LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB:
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12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO 1095/2015 – CONHECER –PROVIMENTO PARCIAL
– MANTER A IRREGULARIDADE DO ITEM 9 – AFASTAR
A IRREGULARIDADE DO ITEM 11 – DEIXAR DE APLICAR
MULTA – MANTER INCÓLUME OS DEMAIS TERMOS DO
ACÓRDÃO 1095/2015 – CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Marcelo de Souza Amaral, na condição de servidor
público da Câmara Municipal de Anchieta, em face do
Acórdão TC n° 1095/2015 – Processo TC 1538/2011, que
lhe aplicou multa de 750 VRTE em virtude das irregularidades indicadas no voto do Relator, que jugou Regular
com Ressalva a Prestação de Contas do órgão jurisdicionado, referente ao exercício de 2010, sob a responsabilidade do Sr. Jocelém Gonçalves de Jesus.
As irregularidades que foram imputadas ao recorrente
são as seguintes:
Item 9 – Retificação do edital de licitação sem que houvesse divulgação da mesma forma que se deu o texto
original e reabertura de prazo inicialmente estabelecido (Item 4.1.1.6 da ITC 921/2013) – Tomada de Preços
03/2010;
Item 11 – Abertura e conclusão injustificada de licitação
na modalidade convite com menos de três propostas válidas (Item 4.1.1.8, letras “a”, “b” e “c” da ITC 921/2013)
Requer o recorrente que o teor da decisão exarada no
Acórdão guerreado seja reconsiderado a fim de retirar
as irregularidades a ele atribuídas nos itens 4.1.1.6 e

4.1.1.8 “a”, “b” e “c” – e caso as mesmas sejam mantidas,
requer a redução do valor da multa aplicada.
A Instrução Técnica de Recurso – ITR nº 70/2016 elaborada pela Secex Recursos – Secretaria de Controle Externo de Recursos sugere o conhecimento do pedido de reconsideração, haja vista que estão presentes os requisitos de admissibilidade, opinando por manter as irregularidades fixadas no Acórdão TC 1095/2015 (fls. 409/456 –
Processo TC – 1538/2011).
O Ministério Público de Contas, em Parecer 0567/2017
da lavra do Procurador de Contas Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva, anuiu aos argumentos apresentados pelo
Corpo Técnico.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
O presente Recurso de Reconsideração foi interposto
dentro do prazo regimental, sendo, portanto, tempestivo, e analisadas as condições de admissibilidade, verificou-se que o recorrente possui interesse e legitimidade
processual.
Importante informar que os Srs José Maurício Rovetta,
Marcelo de Souza Amaral e Fabíola Ferreira Simões, interpuseram Recurso de idêntico teor, diferenciando-se apenas no tocante ao Item 10 – Exigências editalícias descabidas e restritivas da competitividade (Item
4.1.1.7, letras “a”, “b” e “c” da ITC 921/2013), uma vez
que esta irregularidade foi atribuída somente à Sra Fabíola Ferreira Simões, na qualidade de Presidente da CPL,
além do Item 9 – Retificação do edital de licitação sem
que houvesse divulgação da mesma forma que se deu o
texto original e reabertura de prazo inicialmente estabelecido (Item 4.1.1.6 da ITC 921/2013 e Item 11 – Aberwww.tce.es.gov.br

tura e conclusão injustificada de licitação na modalidade Convite com menos de três propostas válidas (Item
4.1.1.8, letras “a”, “b” e “c” da ITC 921/2013). Aos Srs José Maurício Rovetta e Marcelo de Souza Amaral foram
imputados como irregulares os itens 9 e 11 somente.
Desta forma, o responsável apresentou recurso em face
das irregularidades presentificadas nos itens 9 e 11 do
Acórdão TC 1095/2015, pois foi em função destes apontamentos que lhe foi aplicada a multa de 750 VRTEs.
Passo à análise das irregularidades recorridas, porém,
apresento-as conforme expostas no ITC 069/2016, para
fins de proporcionar uma abordagem mais didática.
9) Item 4.1.1.6 da ITC 921/2013 – Retificação do edital de licitação sem que houvesse divulgação da mesma
forma que se deu o texto original e reabertura de prazo
inicialmente estabelecido
Na Tomada de Preços n° 03/2010, que tem por objeto a
contratação de empresa de fornecimento de combustível do tipo gasolina, a fim de atender o disposto na Resolução 2/2009, a equipe técnica pontuou que a Câmara
Municipal de Anchieta retificou o item 5.1 do edital, alterando a limitação da distância do fornecedor em relação à Sede do Município, de 5 para 8 quilômetros, sem
anunciar tal alteração no Diário Oficial do Estado ou em
outro instrumento de divulgação, o que pode ter impossibilitado a participação de demais interessados, prejudicando a possibilidade de apresentação de propostas
mais vantajosas.
Inicialmente, o recorrente entende que a irregularidade
se trata também de ausência de publicação do certame
em jornal de grande circulação, o que não é o caso. PoSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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rém, posteriormente afirma que com a ampliação realizada, permitiu que os 3 únicos concorrentes existentes
no raio de 10 quilômetros da Sede da Câmara Municipal participassem do certame, e dessa forma, não houve prejuízo.
Ainda, entende ser injusta a aplicação de multa, pois,
embora a ampliação tenha sido feita sem a correta divulgação, o que entende ser um defeito irrelevante, com
ela chegou-se a um resultado satisfatório, ao garantir a
economicidade para os cofres municipais sem prejudicar
a competitividade.
Pois bem. Importante destacar as atribuições da equipe
da Comissão Permanente de Licitação – CPL:
Nos termos do que prevê o art. 6º, XVI da lei 8.666/93 a
comissão de licitação é criada pela Administração com a
função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos ao cadastramento de licitantes e às licitações nas modalidades Concorrência, Tomada de Preços e Convite.
Diante destes preceitos, combinado com a descrição do
artigo 51 da referida Lei, acima citada, é possível perceber que participação da CPL se inicia na fase externa,
ao receber, examinar e julgar a documentação encaminhada pelos possíveis participantes, não tendo qualquer
participação na fase inicial do procedimento.
Diante do exposto, possível perceber que, supostamente, o Sr Marcelo de Souza Amaral, na qualidade de membro da CPL, não poderia ser responsabilizado pela ausência de republicação de edital, uma vez que a publicação
ou republicação de edital não está inserida no rol de suas atribuições.
Todavia, como já existia um edital publicado que conti-

nha a informação de que a distância do fornecedor de
combustíveis, em relação à Sede do Município seria de
5 quilômetros, o recorrente, como conhecedor da Lei de
Licitações, que certamente o é, inclusive, este é com certeza um dos motivos pelos quais faria parte da Comissão
de Licitação, deveria saber que sobrevindo alteração na
distância entre a sede do município e os possíveis fornecedores de combustível, o edital teria que ser republicado, nos termos § 4º do artigo 21 da Lei 8666/93. Pois,
poderia ampliar o quantitativo de participantes e consequentemente se obter uma proposta mais vantajosa para a Administração.
Além do mais, embora tenha apresentado suas razões
de justificativas, o recorrente não trouxe qualquer prova aos autos capaz de confirmar suas alegações, motivo
pelo qual acompanho a equipe técnica e Ministério Público de Contas e mantenho a irregularidade, e consequentemente a responsabilização do Sr Marcelo de Souza Amaral – membro da CPL da Câmara municipal de Anchieta.
Entretanto, pelo que se denota dos autos, percebo que
os atos praticados pelo Sr Marcelo de Souza Amaral não
tiveram o condão de macular as contas. Ademais, não
observo a presença de má fé por parte do recorrente,
o que torna sua conduta de menor potencial ofensivo.
11) Item 4.1.1.8 “a”, “b” e “c” da ITC 921/2013 – Abertura e conclusão injustificada de licitação na modalidade
convite com menos de três propostas válidas
Esta irregularidade está relacionada a 03 Convites distintos, e em todos consta no Acórdão, como um dos responsáveis, o Sr Marcelo de Souza Amaral, ora recorrenwww.tce.es.gov.br

te.
Importante informar que no Acórdão recorrido a presente irregularidade foi dividida em 3 itens e todos dizem
respeito à realização de Convite para objetos distintos,
porém, todos foram realizados, de acordo com o descrito pela equipe técnica, sem que houvesse ao menos três
propostas válidas. E é exatamente com relação a irregularidade descrita no Acórdão que o recorrente apresenta
suas argumentações.
Todavia, ao realizar sua análise, a equipe técnica desmembrou este item em 3, sendo que somente no item 2
do Recurso abordam a irregularidade conforme descrita
no Acórdão, já nos itens 3 e 4 tratam de irregularidades
que não foram imputadas ao recorrente.
Passo, portanto, à apreciação das argumentações do recorrente conforme descritas no Acórdão.
a) Convite 2/10 – Objeto: Aquisição de veículo.
Foram convidadas 3 empresas, comparecendo apenas
uma na abertura do certame, sagrando-se vencedora.
b) Convite 10/2010 – Objeto: Contratação de empresa
para serviço de pesquisa de opinião pública em relação a
atividade legislativa municipal.
Foram convidadas 7 empresas, 5 compareceram na
abertura do certame, 3 foram inabilitadas e 2 prosseguiram no certame.
c) Convite 5/10 – Objeto: Manutenção de computadores
e nobreaks, com técnico com CREA, manutenção em entroncamento E1 de 10 (dez) canais digitais com análise
periódica nível de link E1, emissão de cotas tarifadas de
ramais individuais e por códigos de acesso com atendimento no áudio com quatro horas, manutenção quinzenal em PABX digital, suporte técnico com técnico dispoSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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nível por 6 (seis) horas nos dias úteis, para solução imediata, manutenção nas instalações dos serviços de sonorização do plenário.
Foram convidadas 4 empresas, 2 compareceram ao certame.
Quanto ao 1º Convite, o recorrente alegou que a conclusão do certame sem três propostas válidas, justificou-se
pelo fato de já ter sido tentada a aquisição de veículo no
exercício anterior (2009), e sua realização não foi possível em razão da ausência injustificada de licitantes.
Compulsando os autos, observa-se às fls. 1357 do Processo TC 3048/2011 – Relatório de Auditoria, Ata da sessão de julgamento da CPL, contendo a seguinte justificativa para a adjudicação do objeto ao único participante
do certame:
(...). Dando sequência aos trabalhos, embora tenha comparecido apenas a empresa RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS
LTDA, esta Comissão entendeu a necessidade da compra
do objeto e, por já terem ocorrido duas licitações para
compra do mesmo objeto, no ano de 2009 tendo sido as
mesmas consideradas desertas, esta Comissão deliberou
pela continuidade do certame.
Quanto ao 2º e 3º Convites alegou que “o procedimento foi devidamente conduzido e que a legislação exige
apenas que sejam convidados 3 licitantes, não havendo
a necessidade de que todos eles compareçam. ”
Pois bem. Doutrina e jurisprudência vêm flexibilizando o
entendimento adotado pelo Tribunal de Contas da União
– TCU, por apreenderem que a Corte vem seguindo posicionamento excessivo, afirmando que o Convite deve ser
repetido sempre que a Administração não obtenha três
propostas válidas, nos termos da Súmula nº 248 do TCU.

43. Sabe-se que toda jurisprudência do TCU tem sido no
sentido de que a Licitação, na modalidade convite, atenda à exigência de no mínimo três propostas válidas. Entretanto, ao longo dos anos, verifica-se que o entendimento dominante tem evoluído no sentido de exigir por
parte dos administradores públicos o fiel cumprimento
da legislação aplicável ao caso, a Lei 8.666/93, mas admitindo-se certo grau de flexibilização na aplicação da referida Lei, de modo a não engessar a Administração, comprometendo sua eficácia ou, em última instância, apenar,
de maneira extremada, os responsáveis, por descumprimentos dos dispositivos legais. Corroborando este entendimento, citamos, a título de exemplo, os termos do
Acórdão 437/2009 – TCU – Plenário, quando diz: “Deve
ser repetido o convite quando não houver três propostas
válidas, salvo se limitações de mercado ou manifesto desinteresse de participantes, devidamente comprovados,
sugerirem que a repetição acarretará custos administrativos desnecessários, atraso na obtenção do produto desejado ou prejuízo ao ente público.
Importante transcrever o dispositivo supostamente maculado:
Art. 22. São modalidades de licitação:
(...)
§ 7º Quando, por limitações do mercado ou manifesto
desinteresse dos convidados, for impossível a obtenção
do número mínimo de licitantes exigidos no § 3o deste artigo, essas circunstâncias deverão ser devidamente
justificadas no processo, sob pena de repetição do convite.
A doutrina mais atual orienta no seguinte sentido:
O TCU entende que, não havendo três propostas válidas,
www.tce.es.gov.br

o convite deve necessariamente ser repetido. Em sentido oposto, o §7º do artigo 22 da Lei nº 8.666/93 prescreve apenas que a Administração deve justificar a não participação de no mínimo três licitantes em razão de limitações de mercado ou desinteresse manifesto dos convidados. De acordo com o enunciado legal, se a Administração não puder justificar, daí sim o convite deve ser
repetido. Ou seja, a Lei exige justificativa e, na ausência
dela, a repetição do convite. O TCU, em desalinho com a
Lei, exige de pronto a repetição do convite, desprezando
as justificativas.
A Jurisprudência vem adotando o mesmo entendimento. Vejamos:
É admissível a adjudicação do objeto licitado ao único interessado entre os convidados na modalidade de licitação Convite, desde que, por limitações do mercado ou
manifesto desinteresse dos convidados, for impossível
a obtenção do número mínimo de licitantes exigidos no
§3º do artigo 22 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo que
essas circunstâncias deverão ser devidamente justificadas no processo, sob pena de repetição do convite, nos
termos do §7º do artigo 22 da Lei Federal nº 8.666/93.
Assim, podemos perceber que o 1º certame está em
consonância com os ditames jurisprudenciais, uma vez
que embora tenham sido convidadas 3 empresas, apenas uma compareceu ao certame, sendo, portanto, sagrada vencedora.
Quanto aos demais Convites, citamos algumas jurisprudências que confirmam sua regularidade, uma vez que
foram convidados mais de três participantes, não necessitando, obrigatoriamente, que fossem válidas as propostas apresentadas:
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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O requisito exigido na Lei é que sejam, no mínimo, 3
(três) licitantes convidados, que possam atender o objeto licitado, não mencionando a necessidade de apresentação de 3 (três) propostas, para o prosseguimento e validade do certame público.

E, como informado pela equipe de licitação, a Câmara de
Anchieta já havia, sem sucesso, tentado por duas vezes
adquirir veículo para o órgão, porém, sem sucesso, motivo pelo qual decidiram sagrar vencedora do certame a
única empresa interessada.

A licitação na modalidade convite exige, no mínimo, três
participantes, pena de realizar-se novo procedimento.
Todavia, na impossibilidade de participação de, no mínimo, três licitantes, por inexistência de interessados atuantes no ramo, não há como se levar a efeito novo procedimento licitatório, até mesmo porque o objetivo da
realização de nova licitação, quando não cumprida a exigência mínima acerca do número de participantes, é justamente a participação de pelo menos um novo interessado. E se não existem outros interessados ou pessoas,
naturais ou jurídicas, capazes de concorrer ao objeto da
licitação, não há motivação para se realizar novo procedimento.

Quanto ao Convite 10/2010, cujo objeto era a contratação de empresa para serviço de pesquisa de opinião pública em relação a atividade legislativa municipal, consta dos autos do Processo TC 3048/2011, às fls. 673/780,
que a Câmara municipal enviou Carta Convite a 7 empresas para participarem do certame: Incontest, Folha do
Caparaó, ambas situadas em Guaçuí, IPESES – Instituto
de Pesquisa e Estatística do ES, de Muniz Freire, D & S
Treinamento e Consultoria, de Ibatiba, Futura Consultoria e Pesquisa, Enquet Pesquisa e Gestão, ambas de Vitória e Agência Caparaó, de São José do Calçado, constando ainda cópia do retorno do AR, que confirma o recebimento pelos convidados.

Além de toda a fundamentação até aqui apresentada,
importante apresentar alguns aspectos que demonstram a lisura com que os três certames questionados foram conduzidos. Vejamos:
No tocante ao Convite 2/10, cujo objeto é a aquisição de veículo, ao compulsar os autos do Processo TC
3048/2011, fls. 940/1002, consta comprovação de envio
dos Convites às empresas: Recreio Vitória Veículos, Comercial de Veículos Capixaba e Contauto Continente Automóveis, constando inclusive, cópia do AR recebido
Todavia, conforme já exposto acima, apenas a empresa
Recreio Vitória Veículos Ltda demonstrou interesse em
participar do certame, encaminhando sua proposta comercial e documentação para habilitação.

Das 7 empresas convidadas, 5 enviaram suas propostas
e compareceram na abertura do certame. Destas, 3 foram inabilitadas por problemas com a documentação, e
2 prosseguiram no certame: Enquet e IPESES, que foi declarada vencedora, em virtude de ter oferecido o menor
preço.
Finalmente, com relação ao Convite 5/10, que tinha como objeto a manutenção de computadores, a Câmara
juntou aos autos, às fls. 781/939, cópias de Cartas Convite que foram encaminhadas a 4 empresas: Eletro Zezin,
situada em Marataízes, Total Sat, com sede em Bom Jesus do Itabapoana/RJ, Roffes Tecnologia, de Anchieta e
JC Alves, de Marataízes, juntando também cópia do AR
recebido pelos convidados.
Porém, apenas 2 compareceram ao certame: Total Sat e
www.tce.es.gov.br

Roffes Tecnologia, que foi declarada vencedora por ter
apresentado o menor preço.
Desta forma, resta claro que os processos relacionados
aos Convites apontados como irregulares estão muito bem instruídos, comprovando a correta condução do
certame, bem como confirmando que não havia necessidade de repetição de nenhum dos certames, uma vez
que em todos foi alcançada a proposta mais vantajosa
para a Administração.
Além de toda fundamentação exposta, que tem o cunho
de afastar a irregularidade, não consta dentre as atribuições de membro da CPL a função de republicação de editais, de acordo com os ditames previstos no art. 6º, XVI,
c/c artigo 51 da lei 8.666/93.
Diante de todo o exposto, discordando do opinamento
técnico e ministerial, afasto a presente irregularidade.
Ante todo o exposto, divergindo parcialmente do entendimento adotado pela equipe 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, em:
1.1 Conhecer do presente Recurso de Reconsideração;
1.2 No mérito, dar provimento parcial ao Recurso, no
sentido de:
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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1.2.1 – Manter a seguinte irregularidade:
9 – Item 4.1.1.6 da ITC 921/2013 – Retificação do edital
de licitação sem que houvesse divulgação da mesma forma que se deu o texto original e reabertura de prazo inicialmente estabelecido, deixando de aplicar multa, em
virtude da presença de boa-fé.

Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:

1.2.2 – Afastar a seguinte irregularidade:
11 – Item 4.1.1.8 “a”, “b” e “c” da ITC 921/2013 – Abertura e conclusão injustificada de licitação na modalidade
convite com menos de três propostas válidas.

ACÓRDÃO TC-1621/2018 – PLENÁRIO

1.3 Manter os demais termos do Acórdão TC 1095/2015;

Processos: 02080/2016-6, 02079/2016-3, 02077/20164, 02052/2016-4, 03048/2011-9, 01538/2011-5

1.4 Dar ciência aos interessados;

Classificação: Recurso de Reconsideração

1.5 Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.

UG: CMA - Câmara Municipal de Anchieta

2. Unânime.

Relator: Domingos Augusto Taufner

3. Data da Sessão: 13/11/2018 - 40ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência), Domingos Augusto Taufner
(relator), Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho
do Carmo.

Interessado: JOSE MAURICIO ROVETTA, JOCELEM GONCALVES DE JESUS, DHIEGO HENRIQUE ALVES PADOVANI, MARCELO DE SOUZA AMARAL, AGAPE ASSESSORIA
E CONSULTORIA LTDA, PATRICK DE MELO GARIOLLI, PROTECTOR – SAUDE OCUPACIONAL, SEGURANCA DO TRABALHO E SERVICOS LTDA, CONSULTAB CONSULTORIA E
ASSESSORIA CONTABIL LTDA

4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.

Recorrente: FABIOLA FERREIRA SIMOES

4. Especificação do quórum:

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição

– MANTER A IRREGULARIDADE DO ITEM 9 – AFASTAR
IRREGULARIDADES 10 e 11 – DEIXAR DE APRECIAR PARCIALMENTE ITEM 10 POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – DEIXAR DE APLICAR MULTA – MANTER INCÓLUME OS DEMAIS TERMOS DO ACÓRDÃO 1095/2015 –
CIÊNCIA – ARQUIVAR.

Procuradores: LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES),
PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES), WILLIANS
FERNANDES SOUSA (OAB: 14608-ES), RICARDO TEDOLDI
MACHADO (OAB: 11065-ES), EDMILSON GARIOLLI (OAB:
5887-ES), JONATAS LIMA COSTA SILVA (OAB: 18608ES), ALEX SCHULTZ MARTINS (OAB: 19073-ES), TALYTTA
DAHER RANGEL FORATTINI PEDRA (OAB: 16120-ES)
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO 1095/2015 – CONHECER –PROVIMENTO PARCIAL
www.tce.es.gov.br

RELATÓRIO
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pela Sra. Fabíola Ferreira Simões, Presidente da Comissão Permanente de Licitação no exercício em questão, em face do Acórdão TC 1095/2015, proferido nos
autos do processo TC 1538/2011, que julgou regular
com ressalvas a Prestação de Contas da Câmara Municipal de Anchieta, relativa ao exercício de 2010, sob a responsabilidade do Sr. Jocelém Gonçalves de Jesus, e aplicou multa pecuniária à recorrente no valor de 750 VRTE,
em razão da manutenção das seguintes irregularidades:
Item 9 – Retificação do edital de licitação sem que houvesse divulgação da mesma forma que se deu o texto
original e reabertura de prazo inicialmente estabelecido
(Item 4.1.1.6 da ITC 921/2013);
Item 10 – Exigências editalícias descabidas e restritivas
da competitividade (Item 4.1.1.7, letras “a”, “b” e “c” da
ITC 921/2013);
Item 11 – Abertura e conclusão injustificada de licitação
na modalidade Convite com menos de três propostas válidas (Item 4.1.1.8, letras “a”, “b” e “c” da ITC 921/2013);
Requer a recorrente que o teor da decisão exarada no
Acórdão guerreado seja reconsiderado a fim de retirar as
irregularidades a ela atribuídas nos itens 4.1.1.6, 4.1.1.7
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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“a”, “b” e “c” e 4.1.1.8 “a”, “b” e “c” – e caso as mesmas sejam mantidas, requer a redução do valor da multa aplicada.
Encaminhados os autos à Secex Recursos – Secretaria de
Controle Externo de Recursos, foi elaborada Instrução
Técnica de Recurso – ITC 069/2016, fls. 17/32, opinando pelo conhecimento do presente recurso, e, quanto ao
mérito, por afastar apenas o item 8.1.2.g do item 10 do
Acórdão – Convite n° 12/2010: Serviço de Telefonia Móvel (Item 4.1.1.7 a) da ITC 921/2013).
O Ministério Público de Contas manifestou-se mediante
Parecer 518/2017 de lavra do Exmo. Procurador Dr. Luis
Henrique Anastácio da Silva, fl. 39, anuindo com o posicionamento técnico.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
O presente Recurso de Reconsideração foi interposto
dentro do prazo regimental, sendo, portanto, tempestivo, e analisadas as condições de admissibilidade, verificou-se que a recorrente possui interesse e legitimidade
processual.
Importante informar que os Srs José Maurício Rovetta,
Marcelo de Souza Amaral e Fabíola Ferreira Simões, interpuseram Recurso de idêntico teor, diferenciando-se apenas no tocante ao Item 10 – Exigências editalícias descabidas e restritivas da competitividade (Item
4.1.1.7, letras “a”, “b” e “c” da ITC 921/2013), uma vez
que esta irregularidade foi atribuída somente à Sra Fabíola Ferreira Simões, na qualidade de Presidente da CPL,
além do Item 9 – Retificação do edital de licitação sem
que houvesse divulgação da mesma forma que se deu o
texto original e reabertura de prazo inicialmente estabe-

lecido (Item 4.1.1.6 da ITC 921/2013 e Item 11 – Abertura e conclusão injustificada de licitação na modalidade Convite com menos de três propostas válidas (Item
4.1.1.8, letras “a”, “b” e “c” da ITC 921/2013). Aos Srs José Maurício Rovetta e Marcelo de Souza Amaral foram
imputados como irregulares os itens 9 e 11 somente.

em jornal de grande circulação, o que não é o caso. Porém, posteriormente afirma que com a ampliação realizada, permitiu que os 3 únicos concorrentes existentes
no raio de 10 quilômetros da Sede da Câmara Municipal participassem do certame, e dessa forma, não houve prejuízo.

Desta forma, a responsável apresentou recurso em face das irregularidades presentificadas nos itens 9, 10 e
11 do Acórdão TC 1095/2015, pois foi em função destes apontamentos que lhe foi aplicado a multa de 750
VRTEs.

Ainda, entende ser injusta a aplicação de multa, pois,
embora a ampliação tenha sido feita sem a correta divulgação, o que entende ser um defeito irrelevante, com
ela chegou-se a um resultado satisfatório, ao garantir a
economicidade para os cofres municipais sem prejudicar
a competitividade.

Passo à análise das irregularidades recorridas, porém,
apresento-as conforme expostas no ITC 069/2016, para
fins de proporcionar uma abordagem mais didática.
9) Item 4.1.1.6 da ITC 921/2013 – Retificação do edital de licitação sem que houvesse divulgação da mesma
forma que se deu o texto original e reabertura de prazo
inicialmente estabelecido
Na Tomada de Preços n° 03/2010, que tem por objeto a
contratação de empresa de fornecimento de combustível do tipo gasolina, a fim de atender o disposto na Resolução 2/2009, a equipe técnica pontuou que a Câmara
Municipal de Anchieta retificou o item 5.1 do edital, alterando a limitação da distância do fornecedor em relação à Sede do Município, de 5 para 8 quilômetros, sem
anunciar tal alteração no Diário Oficial do Estado ou em
outro instrumento de divulgação, o que pode ter impossibilitado a participação de demais interessados, prejudicando a possibilidade de apresentação de propostas
mais vantajosas.
Inicialmente, a recorrente entende que a irregularidade
se trata também de ausência de publicação do certame
www.tce.es.gov.br

Pois bem. Importante destacar as atribuições da equipe
da Comissão Permanente de Licitação – CPL:
Nos termos do que prevê o art. 6º, XVI da lei 8.666/93 a
comissão de licitação é criada pela Administração com a
função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos ao cadastramento de licitantes e às licitações nas modalidades Concorrência, Tomada de Preços e Convite.
Diante destes preceitos, combinado com a descrição do
artigo 51 da referida Lei, acima citada, é possível perceber que participação da CPL se inicia na fase externa,
ao receber, examinar e julgar a documentação encaminhada pelos possíveis participantes, não tendo qualquer
participação na fase inicial do procedimento.
Diante do exposto, possível perceber que, supostamente, a Sra Fabíola Ferreira Simões, na qualidade de Presidente da CPL, não poderia ser responsabilizada pela ausência de republicação de edital, uma vez que a publicação ou republicação de edital não está inserida no rol de
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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suas atribuições.
Todavia, como já existia um edital publicado que continha a informação de que a distância do fornecedor de
combustíveis, em relação à Sede do Município seria de
5 quilômetros, a recorrente, como conhecedora da Lei
de Licitações, que certamente o é, inclusive, este é com
certeza um dos motivos pelos quais seria a presidente
da CPL, deveria saber que sobrevindo alteração na distância entre a sede do município e os possíveis fornecedores de combustível, o edital teria que ser republicado,
nos termos § 4º do artigo 21 da Lei 8666/93. Pois, poderia ampliar o quantitativo de participantes e consequentemente se obter uma proposta mais vantajosa para a
Administração.
Além do mais, embora tenha apresentado suas razões
de justificativas, a recorrente não trouxe qualquer prova aos autos capaz de confirmar suas alegações, motivo
pelo qual acompanho a equipe técnica e Ministério Público de Contas e mantenho a irregularidade, e consequentemente a responsabilização da Sra Fabíola Ferreira Simões – Presidente da CPL da Câmara municipal de
Anchieta.
Entretanto, pelo que se denota dos autos, percebo que
os atos praticados pela Sra Fabíola Ferreira Simões não
tiveram o condão de macular as contas. Ademais, não
observo a presença de má fé por parte da recorrente,
o que torna sua conduta de menor potencial ofensivo.
10) Item 4.1.1.7 da ITC 921/2013 – Exigências editalícias
descabidas e restritivas da competitividade
Abaixo, transcrevo as exigências editalícias que foram
consideradas irregulares e restritivas pela equipe técnica. Vejamos:

a) Convite 12/10 – Objeto: contratação de serviços de
telefonia móvel – Deserta.
Foram convidadas as empresas Claro, Oi, Tim e Vivo.
O item 4.2 do edital previa que, não havendo expediente no dia marcado para a abertura da licitação, ou ocorrendo outro fato que impedisse a realização da sessão
pública, a critério da Administração, ficaria adiado para
o primeiro dia útil imediato, no mesmo local, ou em outro local a ser definido, o que poderia ter gerado incerteza para os licitantes.
Com relação a este item a ITC 921/2013 sugeriu seu afastamento, sendo acompanhada, em voto pelo relator do
processo, sobre a qual a ITR 72/2016 apresentou a seguinte argumentação:
Embora a simples leitura da parte dispositiva do acórdão recorrido demonstre ter havido, por equívoco, a exclusão total do item 10, do qual fazia parte a análise do
item 4.2 do convite, a intenção do Conselheiro Relator
pela exclusão do item 4.2 do Convite das demais irregularidades ficou claramente demonstrada em sua fundamentação. Assim, tendo em vista que o Plenário, no mérito, por maioria, decidiu nos termos do voto do Relator,
deixa-se de analisar as alegações ora trazidas pelo recorrente por ausência de interesse recursal.
Desta forma, tendo em vista que concordo com o posicionamento técnico e com o voto do relator, por entender como corretamente fixado o prazo para a ocorrência
da próxima sessão pública, caso ocorresse fato que impedisse a realização da que estava agendada, deixo de
analisar as argumentações apresentadas pelo recorrente
por ausência de interesse recursal.
www.tce.es.gov.br

O item 8.1.1.c exigiu, para habilitação jurídica, cédula de
identidade dos sócios, considerada descabida entre operadoras de telefonia, por se tratar de sociedades anônimas integradas por inúmeros sócios, dentre os quais,
pessoas física e jurídica, advertindo a área técnica, que o
art. 28, inciso I, da Lei 8666/93, só se aplica a pessoa física e a firma individual.
No tocante a este apontamento, embora equipe técnica e o relator do processo a entendam como desarrazoada e desproporcional, uma vez que o Convite foi dirigido somente à sociedades anônimas, há que se considerar a justificativa trazida aos autos pelo recorrente no
sentido de que a referida exigência não se aplicaria caso
a empresa participante fosse S/A, e assim sendo não foram recebidas as cédulas de identidade dos sócios participantes, o que por si só, já seria motivo suficiente para
afastar a irregularidade.
Todavia, transcrevo trecho de voto proferido pelo Plenário do Tribunal de Contas da União – TCU, em análise à
Representação formulada em face edital de licitação que
continha a mesma exigência ora analisada. Em suas argumentações, o Relator Ministro Marcos Vinicios Vilaça
entendeu que o gestor agiu com zelo em inserir tal exigência e se limitou a expedir determinação à Secretaria:
8. Considerando, todavia, que as exigências excedentes ao ordenamento legal tiveram como único propósito
“resguardam a SEDUC/PA na contratação com possíveis
inadimplentes, caracterizando excesso de zelo e não medidas para favorecer ou prejudicar os licitantes”, finaliza
a instrução propondo que o Tribunal:
a) conheça da presente representação;
b) determine à Secretaria de Estado de Educação do Pará
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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– SEDUC/PA que, em futuros processos licitatórios, observe fielmente a Lei nº 8.666/93, em especial os seus
arts. 27 a 31; e
c) dê ciência da Decisão à empresa interessada. (sic)
Desta forma, entendo que ao inserir tal exigência no edital, o gestor agiu com zelo, além de que tal exigência não
teve o condão de frustrar a competitividade ou macular o certame, motivo pelo qual divirjo do opinamento
técnico e ministerial e afasto a presente irregularidade.
O Item 8.1.2.g requereu prova de regularidade junto à
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional da Sede da empresa, com validade na data de realização da licitação,
documento este que não se encontra entre os permitidos pela Lei n° 8.666/93 em seu artigo 29, para fins de
regularidade fiscal.
Na Instrução Técnica de Recursos – ITR 69/2016, a equipe técnica opinou no sentido de afastar este apontamento, por considerar que fora feito nos exatos termos do
artigo 29, III da Lei 8666/93, sendo incapaz de frustrar
a competitividade do certame a ponto de torná-lo deserto. Acompanho a sugestão apresentada e afasto este indicativo.
b) Convite 10/2010 – Objeto: Contratação de empresas
para serviços de pesquisa de opinião pública em relação
à atividade legislativa municipal.
O item 8.1.3 – “a” exigia, para qualificação técnica, declaração formal do licitante da sua disponibilidade para cumprir o objeto da licitação, devendo apresentar relação dos equipamentos e pessoal técnico responsável,
nos termos do artigo 30, § 6° da Lei de Licitações.
c) Convite 5/10 – Objeto: Manutenção de computadores
e nobreaks, com técnico com CREA, manutenção em en-

troncamento E1 de 10 (dez) canais digitais com análise
periódica nível de link E1, emissão de cotas tarifadas de
ramais individuais e por códigos de acesso com atendimento no áudio com quatro horas, manutenção quinzenal em PABX digital, suporte técnico com técnico disponível por 6 (seis) horas nos dias úteis, para solução imediata, manutenção nas instalações dos serviços de sonorização do plenário.
Neste certame foi exigido um técnico com registro no
CREA especializado em pelo menos três áreas da eletrônica: manutenção de computadores, telefonia e aparelhos de sonorização.
Pois bem. Observo que em ambos os Convites, todos os
indicativos de irregularidades se referem a anomalias
encontradas quando da elaboração dos referidos editais.
Irregularidades estas que deveriam ser verificadas e corrigidas por quem elaborou o edital, bem como órgão jurídico consultivo ao qual foi submetida sua análise.
Irregularidades detectadas em editais de licitação, via de
regra, não podem ser atribuídas à comissão de licitação,
uma vez que, conforme já esclarecido acima, a CPL inicia
seus trabalhos a partir da publicação do edital, conduzindo a fase externa da licitação, recebendo documento, julgando as propostas, avaliando a habilitação, realizado o julgamento, procedendo à adjudicação e recebendo eventuais recursos e impugnações ao certame,
nos exatos termos do artigo 6º, XVI, c/c artigo 51 da lei
8.666/93.
Assim, vejamos o que ensina a doutrina mais recente:
A comissão de licitação e o pregoeiro são os responsáveis pela condução da fase externa da licitação pública,
www.tce.es.gov.br

a partir da publicação do edital até a adjudicação do objeto licitado ao vencedor. As competências da comissão
de licitação e do pregoeiro são equivalentes a diferença
é que comissão de licitação atua nas modalidades de Lei
nº 8.666/93 e o pregoeiro atua na modalidade pregão.
(...)
Destaca-se, por oportuno, que a comissão de licitação e
o pregoeiro não são os responsáveis pela elaboração do
edital. Quem responde pelo edital é a autoridade competente. A comissão de licitação e o pregoeiro recebem
o edital pronto e têm a função de dar-lhe cumprimento,
realizando o procedimento nele previsto.
Neste mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de
Contas da União – TCU:
Ementa: Representação. Licitação. Vedação de exigência de documentos e informações já constantes do SICAF. Responsabilidade de pregoeiro pelas exigências do
edital. Fixação de prazo para adoção de providências (...)
2. o pregoeiro não pode ser responsabilizado por irregularidades em edital de licitação, já que sua elaboração
não se insere no rol de competências que lhe foram legalmente atribuídas.
Tão relevante que é a presente temática, qual seja: responsabilização da equipe que atua na Comissão de Licitação, que a Editora Fórum publicou uma cartilha virtual
na qual explana acerca das atribuições referentes à CPL.
Observe:
Vê-se que nenhuma das atribuições cometidas à comissão de licitação localiza-se na fase interna do procedimento, na qual se especifica o objeto, estima-se o valor
de mercado, anota-se tal valor para fins e reserva (pré-empenho) da respectiva verba orçamentária e colhe-se
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a autorização da autoridade competente para realizar–
se a licitação ou proceder-se à contratação direta. Deduz-se que, nos termos da lei de regência, a comissão de licitação atua tão só na fase externa do procedimento licitatório, que tem início com a publicação do edital ou a
expedição da carta-convite.
São atos próprios da fase externa aqueles por meio dos
quais podem ser: solicitados esclarecimentos sobre as
regras do ato convocatório; apresentadas impugnações
a disposições deste; cadastrados os licitantes; recebidos
os envelopes contendo a documentação de habilitação
e as propostas de preços; credenciados os licitantes que
pretendam participar das sessões; analisada e decidida a
habilitação dos licitantes; aceitas (classificadas0 ou recusadas (desclassificadas) as propostas, técnicas ou de preços; processados e julgados, individualmente, os recursos referentes a cada uma das etapas (habilitação e proposta); adjudicado o objeto ao licitante vencedor e homologado o procedimento licitatório.
À comissão de licitação compete conduzir todas essas
etapas e decidir as questões que lhes são pertinentes,
tais como a habilitação/inabilitação de licitantes e a classificação/desclassificação das propostas dos licitantes
habilitados; reconsiderar, se for o caso, tais decisões, caso haja interposição de recursos à autoridade competente para julgá-los; realizar diligências para o eficaz desenvolvimento da fase externa, podendo valer-se do auxílio
de assessoria jurídica ou de setores técnicos para a emissão de pareceres; solicitar reforço para retirar das sessões quem quer que perturbe ou impeça a fluência dos
trabalhos.
Diante de todos os ensinamentos expostos, discordo da
equipe técnica e Ministério público de Contas para afas-

tar as irregularidades relacionadas à inclusão de exigências editalícias que foram consideradas irregulares e restritivas.
11) Item 4.1.1.8 “a”, “b” e “c” da ITC 921/2013 – Abertura e conclusão injustificada de licitação na modalidade
convite com menos de três propostas válidas
Esta irregularidade está relacionada a 03 Convites, e em
todos consta como uma das responsáveis a Sra Fabíola
Ferreira Simões, ora recorrente:
a) Convite 2/10 – Objeto: Aquisição de veículo.
Foram convidadas 3 empresas, comparecendo apenas
uma na abertura do certame, sagrando-se vencedora.
b) Convite 10/2010 – Objeto: Contratação de empresa
para serviço de pesquisa de opinião pública em relação a
atividade legislativa municipal.
Foram convidadas 7 empresas, 5 compareceram na
abertura do certame, 3 foram inabilitadas e 2 prosseguiram no certame.
c) Convite 5/10 – Objeto: Manutenção de computadores
e nobreaks, com técnico com CREA, manutenção em entroncamento E1 de 10 (dez) canais digitais com análise
periódica nível de link E1, emissão de cotas tarifadas de
ramais individuais e por códigos de acesso com atendimento no áudio com quatro horas, manutenção quinzenal em PABX digital, suporte técnico com técnico disponível por 6 (seis) horas nos dias úteis, para solução imediata, manutenção nas instalações dos serviços de sonorização do plenário.
Foram convidadas 4 empresas, 2 compareceram ao certame.
Quanto ao 1º Convite, a recorrente alegou que a concluwww.tce.es.gov.br

são do certame sem três propostas válidas, justificou-se
pelo fato de já ter sido tentada a aquisição de veículo no
exercício anterior (2009), e sua realização não foi possível em razão da ausência injustificada de licitantes.
Compulsando os autos, observa-se às fls. 1357 do Processo TC 3048/2011 – Relatório de Auditoria, Ata da sessão de julgamento da CPL, contendo a seguinte justificativa para a adjudicação do objeto ao único participante
do certame:
(...). Dando sequência aos trabalhos, embora tenha comparecido apenas a empresa RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS
LTDA, esta Comissão entendeu a necessidade da compra
do objeto e, por já terem ocorrido duas licitações para
compra do mesmo objeto, no ano de 2009 tendo sido as
mesmas consideradas desertas, esta Comissão deliberou
pela continuidade do certame.
Quanto ao 2º e 3º Convites alegou que “o procedimento foi devidamente conduzido e que a legislação exige
apenas que sejam convidados 3 licitantes, não havendo
a necessidade de que todos eles compareçam. ”
Pois bem. Doutrina e jurisprudência vêm flexibilizando o
entendimento adotado pelo Tribunal de Contas da União
– TCU, por apreenderem que a Corte vem seguindo posicionamento excessivo, afirmando que o Convite deve ser
repetido sempre que a Administração não obtenha três
propostas válidas, nos termos da Súmula nº 248 do TCU.
43. Sabe-se que toda jurisprudência do TCU tem sido no
sentido de que a Licitação, na modalidade convite, atenda à exigência de no mínimo três propostas válidas. Entretanto, ao longo dos anos, verifica-se que o entendimento dominante tem evoluído no sentido de exigir por
parte dos administradores públicos o fiel cumprimento
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da legislação aplicável ao caso, a Lei 8.666/93, mas admitindo-se certo grau de flexibilização na aplicação da referida Lei, de modo a não engessar a Administração, comprometendo sua eficácia ou, em última instância, apenar,
de maneira extremada, os responsáveis, por descumprimentos dos dispositivos legais. Corroborando este entendimento, citamos, a título de exemplo, os termos do
Acórdão 437/2009 – TCU – Plenário, quando diz: “Deve
ser repetido o convite quando não houver três propostas
válidas, salvo se limitações de mercado ou manifesto desinteresse de participantes, devidamente comprovados,
sugerirem que a repetição acarretará custos administrativos desnecessários, atraso na obtenção do produto desejado ou prejuízo ao ente público.
Importante transcrever o dispositivo supostamente maculado:
Art. 22. São modalidades de licitação:
(...)
§ 7º Quando, por limitações do mercado ou manifesto
desinteresse dos convidados, for impossível a obtenção
do número mínimo de licitantes exigidos no § 3o deste artigo, essas circunstâncias deverão ser devidamente
justificadas no processo, sob pena de repetição do convite.
A doutrina mais atual orienta no seguinte sentido:
O TCU entende que, não havendo três propostas válidas,
o convite deve necessariamente ser repetido. Em sentido oposto, o §7º do artigo 22 da Lei nº 8.666/93 prescreve apenas que a Administração deve justificar a não participação de no mínimo três licitantes em razão de limitações de mercado ou desinteresse manifesto dos convidados. De acordo com o enunciado legal, se a Admi-

nistração não puder justificar, daí sim o convite deve ser
repetido. Ou seja, a Lei exige justificativa e, na ausência
dela, a repetição do convite. O TCU, em desalinho com a
Lei, exige de pronto a repetição do convite, desprezando
as justificativas.
A Jurisprudência vem adotando o mesmo entendimento. Vejamos:
É admissível a adjudicação do objeto licitado ao único interessado entre os convidados na modalidade de licitação Convite, desde que, por limitações do mercado ou
manifesto desinteresse dos convidados, for impossível
a obtenção do número mínimo de licitantes exigidos no
§3º do artigo 22 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo que
essas circunstâncias deverão ser devidamente justificadas no processo, sob pena de repetição do convite, nos
termos do §7º do artigo 22 da Lei Federal nº 8.666/93.
Assim, podemos perceber que o 1º certame está em
consonância com os ditames jurisprudenciais, uma vez
que embora tenham sido convidadas 3 empresas, apenas uma compareceu ao certame, sendo, portanto, sagrada vencedora.
Quanto aos demais Convites, citamos algumas jurisprudências que confirmam sua regularidade, uma vez que
foram convidados mais de três participantes, não necessitando, obrigatoriamente, que fossem válidas as propostas apresentadas:

participantes, pena de realizar-se novo procedimento.
Todavia, na impossibilidade de participação de, no mínimo, três licitantes, por inexistência de interessados atuantes no ramo, não há como se levar a efeito novo procedimento licitatório, até mesmo porque o objetivo da
realização de nova licitação, quando não cumprida a exigência mínima acerca do número de participantes, é justamente a participação de pelo menos um novo interessado. E se não existem outros interessados ou pessoas,
naturais ou jurídicas, capazes de concorrer ao objeto da
licitação, não há motivação para se realizar novo procedimento.
Além de toda a fundamentação até aqui apresentada,
importante apresentar alguns aspectos que demonstram a lisura com que os três certames questionados foram conduzidos. Vejamos:
No tocante ao Convite 2/10, cujo objeto é a aquisição de veículo, ao compulsar os autos do Processo TC
3048/2011, fls. 940/1002, consta comprovação de envio
dos Convites às empresas: Recreio Vitória Veículos, Comercial de Veículos Capixaba e Contauto Continente Automóveis, constando inclusive, cópia do AR recebido
Todavia, conforme já exposto acima, apenas a empresa
Recreio Vitória Veículos Ltda demonstrou interesse em
participar do certame, encaminhando sua proposta comercial e documentação para habilitação.

O requisito exigido na Lei é que sejam, no mínimo, 3
(três) licitantes convidados, que possam atender o objeto licitado, não mencionando a necessidade de apresentação de 3 (três) propostas, para o prosseguimento e validade do certame público.

E, como informado pela equipe de licitação, a Câmara de
Anchieta já havia, sem sucesso, tentado por duas vezes
adquirir veículo para o órgão, porém, sem sucesso, motivo pelo qual decidiram sagrar vencedora do certame a
única empresa interessada.

A licitação na modalidade convite exige, no mínimo, três

Quanto ao Convite 10/2010, cujo objeto era a contrata-
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ção de empresa para serviço de pesquisa de opinião pública em relação a atividade legislativa municipal, consta dos autos do Processo TC 3048/2011, às fls. 673/780,
que a Câmara municipal enviou Carta Convite a 7 empresas para participarem do certame: Incontest, Folha do
Caparaó, ambas situadas em Guaçuí, IPESES – Instituto
de Pesquisa e Estatística do ES, de Muniz Freire, D & S
Treinamento e Consultoria, de Ibatiba, Futura Consultoria e Pesquisa, Enquet Pesquisa e Gestão, ambas de Vitória e Agência Caparaó, de São José do Calçado, constando ainda cópia do retorno do AR, que confirma o recebimento pelos convidados.

to bem instruídos, comprovando a correta condução do
certame, bem como confirmando que não havia necessidade de repetição de nenhum dos certames, uma vez
que em todos foi alcançada a proposta mais vantajosa
para a Administração.

Das 7 empresas convidadas, 5 enviaram suas propostas
e compareceram na abertura do certame. Destas, 3 foram inabilitadas por problemas com a documentação, e
2 prosseguiram no certame: Enquet e IPESES, que foi declarada vencedora, em virtude de ter oferecido o menor
preço.

Ante todo o exposto, divergindo parcialmente do entendimento adotado pela equipe técnica e Ministério Público de Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação
que ora submeto à apreciação deste Colegiado.

Finalmente, com relação ao Convite 5/10, que tinha como objeto a manutenção de computadores, a Câmara
juntou aos autos, às fls. 781/939, cópias de Cartas Convite que foram encaminhadas a 4 empresas: Eletro Zezin,
situada em Marataízes, Total Sat, com sede em Bom Jesus do Itabapoana/RJ, Roffes Tecnologia, de Anchieta e
JC Alves, de Marataízes, juntando também cópia do AR
recebido pelos convidados.
Porém, apenas 2 compareceram ao certame: Total Sat e
Roffes Tecnologia, que foi declarada vencedora por ter
apresentado o menor preço.
Desta forma, resta claro que os processos relacionados
aos Convites apontados como irregulares estão mui-

Assim, além de toda fundamentação exposta, que tem
o cunho de afastar a irregularidade, não consta dentre
as atribuições da presidente da CPL a função de republicação de editais, de acordo com os ditames previstos no
art. 6º, XVI, c/c artigo 51 da lei 8.666/93.
Diante de todo o exposto, discordando do opinamento
técnico e ministerial afasto a presente irregularidade.

virtude da presença de boa-fé.
1.2.2 Deixar de apreciar a irregularidade a seguir, por ausência de interesse recursal:
10 – Item 4.1.1.7 da ITC 921/2013 – Item 4.2 do Edital –
Exigências editalícias descabidas e restritivas da competitividade;
1.2.3 Afastar as seguintes irregularidades:
10 – Item 4.1.1.7 “a”, “b” e “c” da ITC 921/2013 – Exigências editalícias descabidas e restritivas da competitividade.
– Item 4.1.1.8 “a”, “b” e “c” da ITC 921/2013 – Abertura
e conclusão injustificada de licitação na modalidade convite com menos de três propostas válidas.
1.3 Manter os demais termos do Acórdão TC 1095/2015;
1.4 Dar ciência aos interessados;

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

1.5 Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.

Relator

2. Unânime.

1. ACÓRDÃO

3. Data da Sessão: 13/11/2018 - 40ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1 Conhecer do presente Recurso de Reconsideração;
No mérito, dar provimento parcial ao Recurso, no sentido de:
1.2.1 Manter a seguinte irregularidade:
9 – Item 4.1.1.6 da ITC 921/2013 – Retificação do edital
de licitação sem que houvesse divulgação da mesma forma que se deu o texto original e reabertura de prazo inicialmente estabelecido, deixando de aplicar multa, em
www.tce.es.gov.br

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência), Domingos Augusto Taufner
(relator), Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho
do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
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CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-1622/2018 – PLENÁRIO

lência e Trânsito de Vila Velha, referente ao exercício de
2016, sob a responsabilidade do Sr. Alexandre Ofranti
Ramalho.
Através do Relatório Técnico 916/2017-1 corroborado
pela Instrução Técnica Inicial ITI 1588/2017-7, a Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas opinou
pela citação do responsável, em razão das seguintes irregularidades apontadas:
2.1 Não cumprimento de prazo.
Responsável: Andrey Carlos Rodrigues.
3.2.1.1 Divergência entre saldo contábil e o extrato
bancário.

Processo: 05036/2017-9

Responsável: Alexandre Ofranti Ramalho.

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

3.2.2.1 Divergência apurada entre os registros contábeis de bens móveis e o inventário físico (INVMOV).

Exercício: 2016
UG: SEMPREV - Secretaria Municipal de Prevenção e
Combate A Violência e Trânsito de Vila Velha
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO, ANDREY
CARLOS RODRIGUES
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – SECRETARIA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E COMBATE A
VIOLÊNCIA E TRÂNSITO DE VILA VELHA – EXERCÍCIO DE
2016 – REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO – DETERMINAÇÕES – CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual
da Secretaria Municipal de Prevenção e Combate à Vio-

Responsável: Alexandre Ofranti Ramalho.
Acolhendo a sugestão técnica, foi determinada a citação do responsável em Decisão Monocrática 2021/20171, para que apresentasse os esclarecimentos que entendesse pertinentes, no prazo improrrogável de 30 dias, o
que foi atendido pelos responsáveis tempestivamente.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, através de Instrução Técnica Conclusiva ITC
2874/2018-3 opinou pelo julgamento regular com ressalva da prestação de contas do Sr. Alexandre Ofranti Ramalho, com a sugestão de expedição de determinações
ao atual ordenador de despesas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas,
em Parecer 5085/2018-5, da lavra do Procurador-Geral,
Dr. Luciano Vieira, anuiu aos argumentos apresentados
pelo Corpo Técnico.
www.tce.es.gov.br

É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES tem suas competências previstas nos artigos 31, §
1º, 71 a 75, da Constituição Federal; nos artigos 71 a
75 da Constituição Estadual; e na Lei Complementar nº
621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de forma que, dentre as competências a ele atribuídas, destaca-se a avaliação dos atos de gestão dos ordenadores de despesas
e administradores públicos em geral, refletido nos resultados da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e
operacional, traduzidos nas contas anuais por ele prestadas, com o consequente julgamento pela regularidade,
regularidade com ressalvas ou irregularidade das contas.
Compulsando detidamente os autos, observo que o feito se encontra devidamente instruído, considerando o
atendimento a todos os trâmites legais e regimentais,
bem como aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito.
A referida Prestação de Contas foi recebida e protocolada nesta Corte de Contas por meio do sistema CidadES em 04 de maio de 2017, ou seja, intempestivamente, nos termos do art. 139 do Regimento Interno deste
Tribunal, aprovado pela Resolução TC 261/2013.
Quanto à formalização documental, a presente Prestação
de Contas está composta por todas as demonstrações
contábeis e demais documentos exigidos pela Instrução
Normativa TC 28/2013 e Lei Federal nº 9.717/1998, Lei
Federal 8.212/1991 e Lei Federal 8.036/1990.
No entanto, foram constatados pela equipe técnica os
seguintes indícios de irregularidade que merecem a anáSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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lise detida, quais sejam:
Não cumprimento de prazo. (Item 2.1 do RT 946/2017-1
e Item 2.3 da ITC 2874/2018-3).
Responsável: Andrey Carlos Rodrigues.
A Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas observou ter a prestação de contas sido encaminhada em 05/05/2017, ou seja, intempestivamente, nos termos do artigo 139 do Regimento Interno deste Tribunal.
Em suas justificativas, o responsável aduziu que embora exista desconcentração administrativa no Município
de Vila Velha, nem todas as atribuições das pastas foram desconcentradas, como por exemplo, contabilidade,
pessoal, patrimônio e almoxarifado.
Acrescentou ter buscado maiores informações sobre o
descumprimento do prazo de entrega da PCA junto à Secretaria Municipal de Finanças – SEMFI, tendo como resposta os seguintes motivos:
Virada de exercício;
Mudança da gestão;
Processo de despesa enviados para a controladoria;
Encerramento do exercício de 2016;
Validações e conferências do sistema GOVBR – Módulo
CP – Contabilidade a serem apuradas;
Outros procedimentos auxiliares às rotinas contábeis;
Sistema GOVBR – Módulo RF – Responsabilidade Fiscal/
PRONIM 517;
Desconcentração do Município;
Situações detectadas durante o envio no CidadES/TCEES.
Por sua vez, o NCE opinou pelo afastamento do indicativo de irregularidade, bem como aplicação de multa de-

corrente do atraso do envio da PCA/2016, e ainda a expedição de determinação ao atual ordenador de despesas, ou a quem lhe vier a substituir, para que observe o
prazo fixado no artigo 139 do RITCEES, para que sejam
encaminhados os processos de prestação de contas tempestivamente.
É de se notar que as justificativas apresentadas pelo responsável não seriam imprevisíveis, posto que em sua
maioria, são inerentes à rotina do processo de prestação de contas.
Entretanto, segundo as alegações de defesa apresentadas pelo responsável, embora o Município tenha passado pelo procedimento de desconcentração, a Secretaria
Municipal de Finanças – SEMFI permaneceu incumbida
pela contabilidade das Secretarias.
Ante o exposto, considerando que o atraso se deu por
circunstâncias alheias à responsabilidade do gestor, acolho as justificativas apresentadas, para afastar a presente irregularidade e a consequente aplicação de multa,
expedindo-se determinação nos termos delineados pela área técnica.
2. Divergência entre saldo contábil e o extrato bancário. (Item 3.2.1.1 do RT 916/2017-1 e Item 2.1 da ITC
2874/2018-3).
Responsável: Alexandre Ofranti Ramalho.
Nos termos do RT 916/2017-1 elaborado pela SecexContas, averiguou-se que o saldo contábil na conta caixa e
equivalente de caixa é de R$ 2.357.785,87, enquanto os
extratos bancários encaminhados evidenciaram o valor
de R$ 2.368.282,23, demonstrando uma diferença de R$
10.496,36.
O responsável asseverou em suas alegações de defesa
www.tce.es.gov.br

que embora a Prefeitura de Vila Velha opere de maneira descentralizada por dispositivo legal, as contas bancárias e operações financeiras continuaram centralizadas
na Secretaria Municipal de Finanças.
Alegou ainda que a Conta Corrente 20-6 Caixa teve movimentação de entrada e saída no valor de R$ 10.272,00,
em razão de lançamentos de transferência entre contas
da UG 12 – Secretaria Municipal de Finanças e UG 05 –
Secretaria Municipal de Prevenção e Combate à Violência e Trânsito 076E0600002, no período de janeiro e fevereiro de 2016.
O responsável destacou, por fim, que o Saldo de Disponibilidade objeto do questionamento diz respeito à Secretaria Municipal de Finanças, em que pese tenha sido enviado junto à presente Prestação de Contas.
Em sede de Instrução Técnica Conclusiva, o NCE sugeriu
o afastamento do indicativo de irregularidade, por entender que a discrepância inicialmente detectada decorreu de um lapso no envio de extrato bancário pertencente à UG distinta.
Em consulta feita ao sistema CidadES foi possível verificar que o saldo de R$ 10.496,36 consta do Termo de
Disponibilidades Financeiras (arquivo TVDISP), bem como que dos arquivos EXTBAN, ambos da Secretaria Municipal de Finanças, como demonstrado em extrato bancário.
Nesse diapasão, perfilhando o posicionamento técnico,
acolho as justificativas apresentadas pelo responsável,
e, consequentemente, afasto a presente irregularidade.
3. Divergência apurada entre os registros contábeis
de bens móveis e o inventário físico (INVMOV). (Item
3.2.2.1 do RT 916/2017-1 e Item 2.2 da ITC 2874/2018Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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3).
Responsável: Alexandre Ofranti Ramalho.
A SecexContas verificou a existência de divergência no
saldo patrimonial dos bens móveis apresentado no Balanço Patrimonial, em relação ao valor apurado no inventário de bens móveis (INMOV).
Em suas razões de justificativa o responsável asseverou
que não ter havido tempo hábil à conferência dos arquivos enviados, haja vista terem sido gerados pelo sistema
GovBr – Módulo PP – Patrimônio, na Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, e remetidos ao Setor de
Contabilidade, que utiliza módulo diverso, qual seja, o
sistema GovBr – Módulo CP – Contabilidade.
Frisou terem sido tomadas todas as providências para solução da divergência encontrada, e que tais inconsistências teriam sido regularizadas no exercício de
2017, como demonstrado pelos documentos carreados
aos autos, incluindo cópia do processo 07785/2018 de
06/02/2018 da SEMFI.
Após análise das alegações de defesa, o NCE sugeriu a
manutenção do indicativo de irregularidade, com a emissão de determinação ao atual ordenador de despesas,
ou a quem lhe vier a substituir, para que tome as medidas necessárias para apuração das circunstâncias em
que se deu a regularização da diferença de R$ 51.917,00,
relativa a bens patrimoniais não localizados.
Sugere ainda, que sendo porventura constatada a baixa definitiva pela perda sem o devido processo de sindicância/inquérito, se providencie a imediata instauração de tomada de contas especial, nos termos da IN TC
nº 32/2014, sob pena de responsabilidade solidária, para apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis

e a quantificação do dano decorrente do seu extravio,
devendo comunicar o fato ao Tribunal, encaminhando-a para julgamento.
Compulsando a cópia do processo 07785/2018, que tinha como objetivo promover a conciliação dos registros
contábeis referentes ao Patrimônio no exercício de 2017,
não foi possível identificar a origem e composição da divergência apontada quanto aos bens patrimoniais móveis, cuja localização era desconhecida à época (encerramento do exercício financeiro de 2016).
Ademais, não há elementos suficientes para inferir se
houve sua devida localização, ou ainda, em caso de baixa
definitiva por perda, se foi instaurada a sindicância para
apuração dos responsáveis.
Faz-se necessário esclarecer que a Portaria STN nº 548
e Instrução Normativa 36/2016 concederam prazo para
que os entes públicos procedessem ao reconhecimento,
mensuração e evidenciação, entre outras medidas, de
bens móveis e imóveis que embora existentes, ainda não
tivessem sido registrados no patrimônio do Ente/Órgão.
A situação de bens já reconhecidos e registrados na contabilidade, consequentemente, não estava abarcada pela normativa supramencionada, sendo certo que estes já
deveriam ter sido demonstrados e evidenciados.
Destarte, considerando não ter sido evidenciada a circunstância em que se deu a regularização da diferença
de R$ 51.917,00, relativa a saldo contábil sem correspondente registro físico, mantenho a irregularidade, expedindo-se determinação a atual gestor, nos termos delineados pela área técnica.
Cabe salientar que as informações contidas nos demonstrativos contábeis devem se pautar segundo alguns critéwww.tce.es.gov.br

rios essenciais, em observância aos princípios e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público, dentre os
quais destacamos confiabilidade, fidedignidade, verificabilidade e visibilidade, conforme texto da Resolução CFC
nº 1.132/08, a saber:
RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08 Aprova a NBC T 16.5 —
Registro Contábil FORMALIDADES DO REGISTRO CONTÁBIL
[...]
4. São características do registro e da informação contábil no setor público, devendo observância aos princípios
e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público.
[...]
(c) Confiabilidade – o registro e a informação contábil
devem reunir requisitos de verdade e de validade que
possibilitem segurança e credibilidade aos usuários no
processo de tomada de decisão.
(d) Fidedignidade – os registros contábeis realizados e as
informações apresentadas devem representar fielmente
o fenômeno contábil que lhes deu origem.
[...]
(l) Verificabilidade – os registros contábeis realizados e
as informações apresentadas devem possibilitar o reconhecimento das suas respectivas validades.
(m) Visibilidade – os registros e as informações contábeis
devem ser disponibilizados para a sociedade e expressar,
com transparência, o resultado da gestão e a situação
patrimonial do setor público.
Considerando que não houveram outras divergências
detectadas, é possível afirmar que os demonstrativos
contábeis, bem como os dados que serviram de base paSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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ra a sua consecução, estão de acordo com os critérios
descritos no fragmento acima.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO por
que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1 Julgar REGULAR COM RESSALVA a Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Prevenção e Combate à
Violência e Trânsito de Vila Velha, sob a responsabilidade do Sr. Alexandre Ofranti Ramalho, referente ao exercício de 2016, nos termos do inciso II, do artigo 84, da
Lei Complementar 621/2012, bem como artigo 162, §1º
e §2º da Resolução TC nº 261/2013, dando quitação ao
responsável, nos termos do art. 86, do mesmo diploma
legal;
1.2 Determinar ao atual gestor da Secretaria Municipal
de Prevenção e Combate à Violência e Trânsito de Vila
Velha, ou a quem vier a lhe substituir, que:
1.2.1 adote as medidas necessárias à apuração das circunstâncias em que se deu a regularização da diferença
de R$ 51.917,00, referente a bens patrimoniais móveis
não localizados, e, sendo porventura constatada a baixa
definitiva pela perda sem o devido processo de sindicância/inquérito, que providencie a imediata instauração de
tomada de contas especial, nos termos da Instrução Nor-

mativa TC nº 32/2014, sob pena de responsabilidade solidária, para apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis e a quantificação do dano decorrente do seu
extravio, devendo comunicar o fato ao Tribunal, encaminhando-a para julgamento;
1.2.2 observe o prazo fixado no artigo 139 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, para que sejam encaminhados os processos de prestação de contas tempestivamente;
Dar ciência aos interessados;
Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 13/11/2018 - 40ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-1623/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05041/2017-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SEMCOM - Secretaria Municipal de Comunicação de
Vila Velha
Relator: Domingos Augusto Taufner

4. Especificação do quórum:

Responsável: MIRELA MARCARINI CAVALCANTI ZANOTELLI

4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência), Domingos Augusto Taufner
(relator), Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho
do Carmo.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DE VILA VELHA - SEMCOM –
EXERCÍCIO 2016 – REGULAR – QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAR.

4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
www.tce.es.gov.br

RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Comunicação de Vila Velha - SEMCOM, referente ao exercício financeiro de 2016, sob a
responsabilidade da Sra. Mirela Marcarini Cavalcanti Zanotelli.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia - NCE elaborou Relatório Técnico RT 955/2017-1
corroborado pela Instrução Técnica Inicial ITI 1428/20172, sugerindo a citação da responsável para apresentação
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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de justificativas e demais documentos que entendesse
necessários, em razão da seguinte irregularidade apontada:

operacional, traduzidos nas contas anuais por ele prestadas, com o consequente julgamento pela regularidade,
regularidade com ressalvas ou irregularidade das contas.

3.2.2.1 Divergência apurada entre os registros contábeis de bens móveis e o inventário físico (INVMOV)

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.

Base Legal: Artigo 3º da IN 34/2015, Anexo I “B” e artigos
94 e 96 da Lei Federal nº 4.320/1964.
Em Decisão Monocrática 2030/2017-1, foi determinada a citação da responsável, para que apresentasse seus
esclarecimentos no prazo improrrogável de 30 dias, o
que foi atendido tempestivamente (Defesa/Justificativa
719/2018-8).
Ato sequente, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, através de Instrução Técnica Conclusiva ITC 2783/2018-1, opinou pelo afastamento da irregularidade mencionada com expedição de recomendação ao atual gestor.
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas,
em Parecer 5060/2018-5, da lavra do Procurador Especial de Contas Dr. Luciano Vieira, anuiu aos argumentos
apresentados pelo Corpo Técnico.
É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES tem suas competências previstas nos artigos 31, §
1º, 71 a 75, da Constituição Federal; nos artigos 71 a
75 da Constituição Estadual; e na Lei Complementar nº
621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de forma que, dentre as competências a ele atribuídas, destaca-se a avaliação dos atos de gestão dos ordenadores de despesas
e administradores públicos em geral, refletido nos resultados da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e

A referida Prestação de Contas foi recebida e protocolada nesta Corte de Contas em 30 de abril de 2017, ou seja, tempestivamente, nos termos da Resolução TCEES nº
261/2013.
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.
Passo então à detida análise da única inconsistência
apontada pela Área Técnica:
Divergência apurada entre os registros contábeis de
bens móveis e o inventário físico (INVMOV)
Base Legal: Artigo 3º da IN 34/2015, Anexo I “B” e artigos 94 e 96 da Lei Federal nº 4.320/1964.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia - NCE verificou que o valor inventariado do bem
não foi propriamente apresentado em sua conta contábil do Balanço Patrimonial. Essa condição presume que
existem falhas na contabilização, nas conciliações e/ou
inventário ou não elaboração do inventário físico, na medida em que há discordância entre inventário de bens
e valores registrados na contabilidade, motivo pelo qual
www.tce.es.gov.br

sugeriu a citação da responsável para que apresentasse
as devidas justificativas.
O saldo patrimonial dos bens móveis, como apresentado
no Balanço Patrimonial, mostra desacordo significativo
com relação ao valor investigado no inventário de bens
móveis (INVMOV). Ademais, no Termo Circunstanciado
do Inventário de Bens Móveis – TERMO V os servidores
da comissão de inventário relataram que não havia inconsonância no inventário de bens móveis na Secretaria
Municipal de Comunicação.
Em sede de defesa, a responsável argumenta que conforme os demonstrativos contábeis exibidos na PCA referente ao exercício de 2016, mostra que os valores foram corretamente apresentados no Balanço Patrimonial
da Secretaria Municipal de Comunicação, tendo em vista
a declaração Termo de Inventário de Bens Móveis e o Resumo de Inventário de Bens Móveis, arquivos estes que
compõem a remessa da Prestação de Contas Anual desta Secretaria.
O arquivo estruturado INVMOV, necessário ao envio da
PCA 2016, é gerado através do Sistema Pronim PP - Patrimônio na Secretaria Municipal de Administração, e recebido no Setor de Contabilidade para compor a remessa
a ser enviada ao TCEES. Sendo assim, para cumprimento dos prazos o arquivo não foi devidamente analisado
pela ausência de tempo hábil. Conforme análise, constatou-se que na geração do arquivo alguns itens apresentaram duplicidade nos valores, não mostrando o real
saldo constante no arquivo de Resumo de Inventário de
Bens Móveis da própria base do PP Cetil, porém para a
PCA de 2017 esses valores aparecem corretamente. Foram anexados relatórios que embasam as justificativas
acima apresentadas, incluindo o Balanço Patrimonial de
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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2017, confirmando as informações correlatadas.
Após exame dos autos, o Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia – NCE opinou pelo afastamento desta irregularidade, considerando que o Termo circunstanciado de inventário anual de bens móveis aponta não haver divergências em bens móveis tendo acostado o resumo de bens móveis evidenciando o registro de
R$ 111.540,00 que confere com o valor registrado no Balanço Patrimonial, de forma que acompanho o entendimento técnico e afasto a irregularidade
Finalmente cumpre registrar que o Relatório Técnico
955/2017-1 apontou irregularidade 3.3.1 Ausência de
medidas administrativas que viabilizassem a emissão
do parecer do controle interno sobre a prestação de
contas anual, que não foi objeto de citação pois a área
técnica considerou que em 2017 houve mudança dos
gestores municipais, e os que elaboraram e encaminharam o relatório não são os responsáveis pela gestão relativa ao exercício de 2016.
Assim, considerando que não houve citação quanto a ausência do parecer do controle interno, cabe recomendar
ao atual ordenador de despesas, ou a quem vier lhe suceder, que nas próximas prestações de contas apresente o “Relatório e Parecer Conclusivo” acerca das contas
anuais da Secretaria Municipal de Comunicação de Vila Velha.
Registra-se que não há item a ser monitorado no referido exercício.
Cabe salientar que as informações contidas nos demonstrativos contábeis devem se pautar segundo alguns critérios essenciais, em observância aos princípios e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público, dentre os

quais destacamos confiabilidade, fidedignidade, verificabilidade e visibilidade, conforme texto da Resolução CFC
nº 1.132/08, a saber:
RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08 Aprova a NBC T 16.5 —
Registro Contábil FORMALIDADES DO REGISTRO CONTÁBIL

descritos no fragmento acima.
Ante todo o exposto, acompanhando o opinamento da
Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO
por que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

[...]

Relator

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

1. ACÓRDÃO

[...]
(c) Confiabilidade – o registro e a informação contábil
devem reunir requisitos de verdade e de validade que
possibilitem segurança e credibilidade aos usuários no
processo de tomada de decisão.
(d) Fidedignidade – os registros contábeis realizados e as
informações apresentadas devem representar fielmente
o fenômeno contábil que lhes deu origem.
[...]
(l) Verificabilidade – os registros contábeis realizados e
as informações apresentadas devem possibilitar o reconhecimento das suas respectivas validades.
(m) Visibilidade – os registros e as informações contábeis
devem ser disponibilizados para a sociedade e expressar,
com transparência, o resultado da gestão e a situação
patrimonial do setor público.
Considerando que não houveram outras divergências
detectadas, é possível afirmar que os demonstrativos
contábeis, bem como os dados que serviram de base para a sua consecução, estão de acordo com os critérios
www.tce.es.gov.br

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1 Julgar REGULARES as contas da Secretaria Municipal de Comunicação de Vila Velha, relativas ao exercício
de 2016, sob responsabilidade da Sra. Mirela Marcarini Cavalcanti Zanotelli, nos termos do inciso I, do artigo
84, da Lei Complementar 621/2012, dando-se quitação
ao responsável, nos termos do art. 85, do mesmo diploma legal;
1.2 Expedir RECOMENDAÇÃO ao atual gestor ou a quem
vier a lhe suceder:
1.2.1 Que nas futuras prestações de contas adote medidas administrativas junto ao controle interno competente visando a elaboração do “Relatório e Parecer Conclusivo” contendo avaliação conclusiva acerca das demonstrações contábeis e demais peças integrantes das contas
anuais da Secretaria Municipal de Comunicação de Vila
Velha, moldes estabelecidos na IN TC nº 43/2017;
Dar ciência aos interessados;
1.4 Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime.
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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3. Data da Sessão: 13/11/2018 - 40ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência), Domingos Augusto Taufner
(relator), Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho
do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
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

Relator: Domingos Augusto Taufner

Oliveira Simo

Responsável: WELLINGTON JOAO DE OLIVEIRA SIMO,
CUSTODIO PINHEIRO DA SILVA, ANA CLAUDIA PEREIRA
SIMOES LIMA

3.2.2.2. Divergência apurada entre os registros contábeis de bens móveis e o inventário físico (INVMOV);

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VILA VELHA - EXERCÍCIO DE 2016 – REGULAR – QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual
da Secretaria Municipal de Assistência Social de Vila Velha - SEMAS, referente ao exercício financeiro de 2016,
sob a responsabilidade dos Srs. Wellington de Oliveira Simo e Custodio Pinheiro da Silva,
A Secretaria de Controle Externo de Contas - SecexContas elaborou Relatório Técnico RT 956/2017-6 corroborado pela Instrução Técnica Inicial ITI 1429/2017-7, sugerindo a citação dos responsáveis para a apresentação
de justificativas e demais documentos que entendessem necessário, em razão das seguintes irregularidades
apontadas:
2.1. Não cumprimento de prazo;

ACÓRDÃO TC-1624/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05042/2017-4
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SEMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social
de Vila Velha

Responsável: Ana Claudia Pereira Simões Lima
3.2.2. Divergência apurada entre os registros contábeis de bens em almoxarifado e o inventário físico (INVALM);
Base Legal: Artigo 3º da IN 34/2015, Anexo I “B” e artigos
94 e 96 da Lei Federal nº 4.320/1964
Responsáveis: Custodio Pinheiro da Silva e Wellington de
www.tce.es.gov.br

Base Legal: Artigo 3º da IN 34/2015, Anexo I “B” e artigos
94 e 96 da Lei Federal nº 4.320/1964.
Responsáveis: Custodio Pinheiro da Silva e Wellington de
Oliveira Simo
Em Decisão Monocrática 2029/2017-8, foi determinada a citação dos responsáveis, para que apresentassem
seus esclarecimentos no prazo improrrogável de 30 dias,
o que foi atendido tempestivamente pela Sra. Ana Claudia Pereira Simões Lima.
Ato sequente, a Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas, através de Instrução Técnica Conclusiva ITC 3097/2018-4, opinou pela regularidade das contas
do mencionado ordenador, expedindo recomendação ao
atual gestor.
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas,
em Parecer 5037/2018-6, da lavra do Procurador de Contas Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, anuiu aos argumentos apresentados pelo Corpo Técnico.
É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES tem suas competências previstas nos artigos 31, §
1º, 71 a 75, da Constituição Federal; nos artigos 71 a
75 da Constituição Estadual; e na Lei Complementar nº
621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de forma que, dentre as competências a ele atribuídas, destaca-se a avaliação dos atos de gestão dos ordenadores de despesas
e administradores públicos em geral, refletido nos resulSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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tados 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.

Ressalto que o descumprimento do prazo legal é passível de aplicação de multa prevista no artigo 135, IX da
Lei Complementar 621/2012, em quantia a ser dosada
pelo Colegiado.

Analisando minuciosamente 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.

Em sua defesa, a gestora alegou que o atraso no envio
dos arquivos da PCA referente ao exercício de 2016 se
deu pelos seguintes motivos:

A referida Prestação de Contas foi recebida e protocolada nesta Corte de Contas em 05 de maio de 2017, ou seja, intempestivamente, nos termos do art. 139 da Resolução TCEES nº 261/2013.
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.
Passo então à detida análise das inconsistências apontadas pela Área Técnica:
2.1. Não cumprimento de prazo;
Responsável: Ana Claudia Pereira Simões Lima
A Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas verificou que a referida prestação de contas foi encaminhada a este Tribunal por meio do sistema CidadES no
dia 05 de maio de 2017 pela senhora Ana Claudia Pereira Simões Lima, tornando-se também responsável pelo
envio da prestação de contas anual referente ao ano de
2016. Contudo, a prestação de contas foi enviada fora do
prazo firmado na Resolução TC 261/2013, assim, não observando o limite regimental.

a) VIRADA DE EXERCÍCIO; b) MUDANÇA DA GESTÃO; e)
PROCESSOS DE DESPESA ENVIADOS PARA A CONTROLADORIA; d) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2016; e) VALIDAÇÕES E CONFERÊNCIAS DO SISTEMA CP A SEREM
APURADAS; f) OUTROS PROCEDIMENTOS AUXILIARES
ÀS ROTINAS CONTÁBEIS; g) SISTEMA RF/ PRONIM 517;
h) DESEMPENHO DA EQUIPE DA CONTABILIDADE; i) DESCONCENTRAÇÃO.DOMUNICÍPIO; j) SITUAÇÕES DETECTADAS DURÂNTE O ENVIO NO CIDADES TCEES.
Como o atraso não causou prejuízos na análise das contas e considerando os problemas relatados, entendo por
acolher as justificativas apresentadas, acompanhando
entendimento técnico, para afastar a irregularidade deixando de aplicar multa à responsável.
3.2.2. Divergência apurada entre os registros contábeis de bens em almoxarifado e o inventário físico (INVALM);

VALM).
Em sede de defesa, foi alegado que os saldos de estoque são controlados pelo sistema CMCETIL (compras de
mercadorias) não estando este integrado ao sistema CPCETIL (contabilidade pública). Os acertos e conferências
são feitos por meio de conciliação dos movimentos através dos relatórios exprimidos por esses sistemas. Informou que os estoques são apresentados ao custo médio
de aquisição ou valor de mercado, dentre esses o menor
e que as divergências entre inventários de almoxarifados
e contabilidade seriam ajustadas em 2017.
Em documentos apresentados, mostra a regularização
da divergência no montante de R$ 540,00, observando a
planilha, bem como notas explicativas efetuadas no mês
de março de 2017. Além do mais, não consta qualquer
divergência de inventário e contabilidade.
Portanto, esclarecida a origem da divergência detectada,
igualmente tendo sido sanada a irregularidade e anuindo ao posicionamento técnico, afasto a irregularidade
em análise.
3.2.2.2. Divergência apurada entre os registros contábeis de bens móveis e o inventário físico (INVMOV);
Base Legal: Base Legal: Artigo 3º da IN 34/2015, Anexo I
“B” e artigos 94 e 96 da Lei Federal nº 4.320/1964.

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

Responsáveis: Custodio Pinheiro da Silva e Wellington de
Oliveira Simo

Responsáveis: Custodio Pinheiro da Silva e Wellington de
Oliveira Simo

A equipe técnica observou que o saldo patrimonial dos
bens móveis, como apresentado no Balanço Patrimonial,
apresenta grande diferença de R$17.280,58 em relação
a quantia apurada no inventário de bens móveis (INVMOV).

A equipe técnica observou que o saldo patrimonial dos
bens em almoxarifado, conforme mostrado no Balanço Patrimonial, apresenta diferença em relação ao valor apurado no inventário de bens em almoxarifado (INwww.tce.es.gov.br

Em justificativa, foi alegado que o arquivo estruturado
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INVMOV, indispensável para o envio da PCA referente ao
exercício de 2016, é gerado por meio do sistema GovBr –
módulo PP – Patrimônio, na Secretaria Municipal de Administração, bem como recebido no Setor de Contabilidade para para compor a remessa a ser encaminhada a
este Tribunal. Logo, para o cumprimento dos prazos o arquivo não foi devidamente averiguado pela ausência de
tempo ágil.
Ademais, fica o Poder Executivo, por meio dos órgãos
e entidades competentes, autorizado a regularizar as
inconsistências dos saldos dos inventários físicos dos
bens patrimoniais permanentes e dos registros contábeis correspondentes, visando a adequação às Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), conforme dispõe nas Leis Municipais n°
5.699/2015 e n°5.722/2016, no artigo 1°.
Em razão do artigo 4º da Lei Municipal nº 5.699/2015,
que estimula que os órgãos e entidades dos quais os saldos dos inventários físicos e contábeis exibam inconsistências deverão proceder à normalização desses saldos
até a conclusão do exercício de 2016, portanto, podendo
ser prorrogado, devidamente justificado, para o final do
exercício de 2017.
Por meio da retificação do cronograma de execução do
inventário, aprovado pelo Comitê Gestor do Trabalho
através da Nota Técnica nº 004/2016, publicada no Diário Oficial do Município em 16112/2016, bem como o
Decreto Lei 232, publicada no Diário Oficial do Município
em 27/12/2016 foi prorrogada a regularização dos saldos dos inventários físicos dos bens patrimoniais permanentes e dos registros contábeis equivalentes.
Além disso, alega que no ano de 2016 foi dado início as
conferências e ajustes patrimoniais referentes ao estáti-

co, os dois sistemas (CPCETIL e PPCETIL) estão ligados,
porém ainda não houve do PPCETIL uma iniciativa para o
cálculo e lançamento da depreciação.
Ainda, informa que foram tomadas as medidas necessárias para a solução das divergências encontradas, após
a conclusão ao se fazer a conciliação entre as contas no
Sistema CP (Contabilidade Pública) e o PP(Patrimônio
Público) foi constatado a ocorrência de inserção gerando a dualidade na movimentação de integração do sistema, porém, de realizarem os ajustes foram abertos chamados para a empresa que opera o sistema GovBr com
a finalidade de esclarecer o que havia acontecido, concluindo que realmente o ajuste do exercício anterior era
imprescindível e que tais inconsistências foram regularizadas no exercício de 2017.
Considerando que o valor da divergência é inferior a
1% do total de bens móveis da UG, bem como o gestor
quando do encaminhamento da prestação de contas já
havia denunciado a diferença entre o inventário e contabilidade, além disso, se comprometeu a realizar as devidas correções no exercício de 2017. Com fundamento na
Lei Municipal 5699/2015 c/c Dec. Municipal 232/2016
que prorrogou a regularização dos saldos dos inventários físicos dos bens patrimoniais permanentes e dos registros contábeis correspondentes até o fim do exercício de 2017, além do mais, os valores dos inventários de
bens móveis estão bem representados na contabilidade.

contudo, a atual gestora, Sra. Ana Claudia Pereira Simões
Lima, responsável pelo envio da prestação de contas de
2016, protocolizou justificativas e documentos, a respeito das irregularidades atribuídas aos senhores Custódio
Pinheiro da Silva e Wellington de Oliveira Simo. Desta
forma, considerando a busca pela verdade real foi considerada a documentação ora apresentada.
Registra-se que não há item a ser monitorado no referido exercício.
Cabe salientar que as informações contidas nos demonstrativos contábeis devem se pautar segundo alguns critérios essenciais, em observância aos princípios e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público, dentre os
quais destacamos confiabilidade, fidedignidade, verificabilidade e visibilidade, conforme texto da Resolução CFC
nº 1.132/08, a saber:
RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08 Aprova a NBC T 16.5 —
Registro Contábil FORMALIDADES DO REGISTRO CONTÁBIL
[...]
4. São características do registro e da informação contábil no setor público, devendo observância aos princípios
e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público.
[...]

Explanados os motivos do achado em apreço, bem como
anuindo ao posicionamento da área técnica, afasto a irregularidade em exame.

(c) Confiabilidade – o registro e a informação contábil
devem reunir requisitos de verdade e de validade que
possibilitem segurança e credibilidade aos usuários no
processo de tomada de decisão.

Registro finalmente, que através da Decisão Monocrática 00948/2018-6 os gestores Custódio Pinheiro da Silva
e Wellington de Oliveira Simo foram considerados revéis,

(d) Fidedignidade – os registros contábeis realizados e as
informações apresentadas devem representar fielmente
o fenômeno contábil que lhes deu origem.

www.tce.es.gov.br
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[...]
(l) Verificabilidade – os registros contábeis realizados e
as informações apresentadas devem possibilitar o reconhecimento das suas respectivas validades.
(m) Visibilidade – os registros e as informações contábeis
devem ser disponibilizados para a sociedade e expressar,
com transparência, o resultado da gestão e a situação
patrimonial do setor público.
Considerando que não houveram outras divergências
detectadas, é possível afirmar que os demonstrativos
contábeis, e os dados que serviram de base para a sua
consecução, estão de acordo com os critérios descritos
no fragmento acima.
Ante todo o exposto, acompanhando o opinamento da
Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO
por que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores 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 da Secretaria Municipal
de Assistência Social de Vila Velha - SEMAS, relativas ao
exercício de 2016, sob responsabilidade dos Srs Custódio Pinheiro da Silva e Wellington de Oliveira Simo, nos
termos do inciso I, do artigo 84, da Lei Complementar
621/2012, dando-se quitação ao responsável, nos termos do art. 85, do mesmo diploma legal;

Expedir RECOMENDAÇÕES ao atual gestor ou a quem
vier a lhe suceder:

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

1.2.1 Que adote os procedimentos necessários, nas futuras prestações de contas, para que em tempo hábil, disponibilize documentos e informações para que a Unidade de Controle Interno possa analisar e emitir seu parecer conclusivo

ACÓRDÃO TC-1625/2018 – PLENÁRIO

Dar ciência aos interessados;
1.4 Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 13/11/2018 - 40ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência), Domingos Augusto Taufner
(relator), Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho
do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
www.tce.es.gov.br

Processo: 05993/2018-1
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMC - Prefeitura Municipal de Cariacica
Relator: Domingos Augusto Taufner
Representante: Outros orgãos/entidades (CONSELHO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIACICA ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CÉLIA MARIA VILARINO.)
Responsável: CLAUDIA HACKBART TEIXEIRA
REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARIACICA – NÃO CONHECER – CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Fiscalização - Representação, apresentada em 06 de julho de 2018, pelo Conselho Municipal de Saúde de Cariacica, em face da Prefeitura Municipal de Cariacica, acerca de supostas irregularidades cometidas na elaboração da escala de serviço do
Pronto Atendimento Pediátrico do Trevo, que ocasionaram desassistência aos munícipes, especialmente aos finais de semana.
Alega o Representante:
A elaboração de escala de serviço com número superior
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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de profissionais médicos durante a semana, incompatível com a estrutura física; como exemplo, menciona o
setor de pediatria em que foram escalados dez ou mais
profissionais, mas que possui apenas oito consultórios;
Alega ausência de explicações para “motivação das
transferências dos médicos pediatras que estavam escalados para sábado dia ou noite para os demais dias da semana [...] desestabilizando todo serviço e deixando a população sem atendimento”.
Através de Decisão Monocrática 1184/2018-6 foi determinada a notificação da Sra. Cláudia Hackbart Teixeira –
Secretária Municipal de Saúde de Cariacica, para conhecimento e manifestação sobre os fatos narrados na presente Representação, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias.

Representação em análise, de que a escala referente ao
atendimento pediátrico do PA do trevo se mostra incompatível com sua estrutura física, haja vista contar com
apenas 08 consultórios e 10 ou mais médicos escalados
durante a semana.
Alega o representante que os munícipes de Cariacica estão desassistidos durante os finais de semana, particularmente aos sábados, uma vez que os médicos pediatras que estavam escalados para sábado (dia ou noite)
teriam sido transferidos para os demais dias de semana.
Destarte, o representante solicitou informações à Secretaria de Saúde por meio dos ofícios 32 e 42/2018 (acostados aos autos), sem êxito na obtenção de resposta, razão pela qual buscou auxílio deste Tribunal de Contas.

Ato contínuo, tempestivamente e em atendimento ao Termo de Notificação 719/2018-8, a Sra. Cláudia Hackbart Teixeira apresentou Defesa/Justificativa
933/2018-3 e Peça Complementar 12480/2018-9.

Por sua vez, a Secretária Municipal de Saúde de Cariacica asseverou ter dificuldades na composição das escalas médicas, em especial no atendimento pediátrico do
Pronto Atendimento Monsenhor Rômulo Neves Balestrero (PA do trevo).

Instada a se manifestar, a Secretaria de Controle Externo
de Saúde e Assistência Social – SecexSAS elaborou Manifestação Técnica 700/2018-3 propondo o não conhecimento da Representação e seu consequente arquivamento, com encaminhamento do Ofício PMC/SEMUS/
GAB 721/2018 ao representante.

Ressalta que após constatado o acúmulo de profissionais
em determinados dias, tem buscado medidas para designar novo médico de referência (posto que o anterior
se desligou da função), no sentido de viabilizar as tratativas junto aos profissionais médicos.

O Ministério Público de Contas, em Parecer 3894/20182, da lavra do Procurador de Contas Dr. Luis Henrique
Anastácio da Silva, acompanhou o entendimento técnico.
É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, cumpre notar a informação trazida pela

Acrescenta que o quantitativo de profissionais em atividade no referido PA não é suficiente para compor toda a
escala, mesmo após a implantação do ponto eletrônico
na Secretaria Municipal de Saúde, e a realização de processos seletivos para o preenchimento das lacunas.
Pois bem. O artigo 94 da Lei Orgânica elenca os requisitos de admissibilidade a serem cumpridos para o recebimento da denúncia nesta Corte de Contas. Vejamos:
www.tce.es.gov.br

Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;
V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste
artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá
ser submetida ao Plenário.
Analisando minuciosamente a Manifestação Técnica nº
700/2018-3, observo que a SecexSAS sugeriu o não conhecimento dessa Representação, ante o não preenchimento do requisito de admissibilidade contido no inciso
III do art. 94 da Lei Complementar 621/2012, bem como
do inciso III do art. 177 da Resolução TC 621/2013.
Necessário esclarecer que o representante carreou aos
autos apenas cópia da escala dos profissionais médicos
do PA do trevo no período de janeiro a julho de 2018,
sem descrever especificamente quando ou qual profissional não teria comparecido ao trabalho, tampouco há
comprovação da efetiva desassistência à população local.
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Ora, cuidando-se dos requisitos de admissibilidade, como define o caput do artigo 94, a ausência de qualquer
requisito implica na inadmissibilidade de Representação
oferecida nesta Corte de Contas.
Nesse contexto, percebo não ter sido oferecido conjunto probatório hábil a preencher os requisitos legais mínimos de admissibilidade, impedindo assim o prosseguimento do feito.
Por fim, entendo fazer-se necessário o encaminhamento
do Ofício PMC/SEMS/GAB 721/2018 ao representante,
tendo em vista a alegação de ausência de resposta aos
questionamentos feitos à Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO por
que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1 Não conhecer a presente Representação, ante ao
não atendimento do art. 94 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, no tocante à ausência de indícios de
provas acerca das ilegalidades eventualmente ocorridas;
1.2 Encaminhar o Ofício PMC/SEMS/GAB 721/2018 ao
representante, contendo o esclarecimento trazido pela
Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica;

Dar ciência aos interessados;
1.4 Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 13/11/2018 - 40ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da Presidência), Domingos Augusto Taufner
(relator), Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho
do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-1626/2018 – PLENÁRIO
Processo: 06478/2018-3
www.tce.es.gov.br

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Monitoramento
UGs: CMSRC - Câmara Municipal de São Roque do Canaã, PMADN - Prefeitura Municipal de Água Doce do
Norte, PMI - Prefeitura Municipal de Iúna, PMM - Prefeitura Municipal de Marataízes
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: MIGUEL DJALMA SALVALAIO, ROBERTINO
BATISTA DA SILVA, PAULO MARCIO LEITE RIBEIRO, WELITON VIRGILIO PEREIRA
FISCALIZAÇÃO – MONITORAMENTO – CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE CANAÃ, PREFEITURA MUNICIPAL
DE ÁGUA DOCE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE
IÚNA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ACÓRDÃO TC 1263/2016-1 – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Cuidam os autos de Fiscalização – Monitoramento, que
tem como base o Acórdão TC 1263/2016-1 – Plenário
(Processo TC 3274/2016), que tratou da Fiscalização Levantamento, em decorrência do Plano Anual de Fiscalização (PAF 2015), realizado nas 278 Unidades Gestoras
jurisdicionadas por este Tribunal de Contas, com o objetivo de conhecer os sistemas de informação utilizados
pelas mesmas, desde o ano 2000 até o ano de 2016.
Cumpre notar que o presente monitoramento tem por
objeto o item 6 do referido Acórdão, que entendeu por:
6. Determinar, sob pena de responsabilidade, que as
unidades gestoras não correspondentes (abaixo listadas)
encaminhem as informações solicitadas ao Núcleo de
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Tecnologia da Informação para que estar componham a
pasta permanente resultante deste levantamento:
6.1 Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte;
6.2 Prefeitura Municipal de Iúna;
6.3 Prefeitura Municipal de Marataízes;
6.4 Câmara Municipal de São Roque do Canaã.
Nesse sentido, os autos foram dirigidos ao Núcleo de
Controle Externo de Tecnologia da Informação e Comunicação – NTI, para acompanhamento da referida
decisão, que em sua Instrução Técnica Conclusiva ITC
3775/2018-7, sugeriu o arquivamento dos autos em virtude do reconhecimento da incidência do artigo 330, inciso IV do RITCEES.

de São Roque do Canaã, que encaminhou a documentação requisitada em 16/02/2018, como confirmado pelo
Corpo Técnico através do sistema LimeSurvey.
É cediço que o descumprimento de decisão desta Corte
de Contas, sem causa justificada, é passível de aplicação
de multa pecuniária no valor compreendido entre três e
vinte e cinco por cento, como prescrevem os artigos 135,
inciso IV da Lei Orgânica e 389, inciso IV do Regimento
Interno, ambos deste Tribunal.
Entretanto, a Resolução TC 278/2014 estabeleceu em
seu artigo 2º, § 1º, que não seria objeto de monitoramento a deliberação que deixasse de fixar prazo para
adoção de medidas com vistas a solucionar o problema
apontado.

Seguindo os trâmites regimentais, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que em Parecer 4703/2018-4 da lavra do Procurador Especial de Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, pugnou pela reiteração da notificação aos jurisdicionados faltosos, para
que enviem as informações requeridas, sob pena de responsabilidade.

Cabe destacar ainda que a juntada dos Avisos de Recebimento – AR das notificações dos responsáveis se deu
em novembro e dezembro de 2017, como demonstrado no Processo TC 3274/2016-8, por meio de AR/contrafé 8359/2017-8, AR/Contrafé 8432/2017-1 e AR/Contrafé 8659/2017-6, e desde então já decorreu tempo suficiente para o cumprimento da decisão.

É o relatório.

Pois bem. O princípio da eficiência, introduzido expressamente na Constituição da República pela Emenda
Constitucional 19/98 é orientador do sistema processual
brasileiro, inclusive na esfera administrativa.

FUNDAMENTAÇÃO
Com relação ao presente caso, importante se faz a observância à Resolução 278/2014 do TCEES, que disciplina a verificação, por meio de monitoramento, do cumprimento das determinações e recomendações expedidas por esta Corte de Contas e dos resultados delas advindos.
Compulsando os autos, verifica-se que o único jurisdicionado a ter atendido ao chamado do item 6 do Acórdão TC 1263/2016-1 – Plenário foi a Câmara Municipal

Nessa senda, o Regimento Interno deste Tribunal dispôs
em seu artigo 330, inciso IV, que uma vez que o processo tenha exaurido o objetivo para o qual foi constituído,
deve ser arquivado.
É preciso sopesar que os presentes autos guardam dependência com o Processo TC 3274/2016, haja vista que
o monitoramento tinha por escopo subsidiar futura auwww.tce.es.gov.br

ditoria, já realizada a despeito da ausência das informações.
Destarte, considerando que as informações, caso encaminhadas, não teriam qualquer proveito para as atividades de controle, constata-se a desnecessidade do presente monitoramento. Nesse sentido, entendo pelo arquivamento do presente processo.
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.
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1 Arquivar o presente processo, de acordo com o artigo 330, inciso IV do Regimento Interno;
1.2 Dar ciência aos interessados;
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 13/11/2018 - 40ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da Presidência), Domingos Augusto Taufner
(relator), Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho
do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
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CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-1627/2018 – PLENÁRIO
Processo: 07669/2018-1
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMC - Prefeitura Municipal de Cariacica
Relator: Domingos Augusto Taufner
Representante: SERGIO CAMILO GOMES
REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARIACICA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE – NÃO CONHECER – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Fiscalização - Representação, apresentada em 20 de setembro de 2018, pelo Sr.
Sérgio Camilo Gomes – Vereador, em face da Prefeitura

Municipal de Cariacica, sob a alegação de que “o Chefe
do Executivo Municipal, no exercício dos mandatos, deixou de repassar regularmente à Câmara Municipal, mensalmente, o Duodécimo Legal, cuja ilegalidade do ato,
resultou em prejuízos ao regular funcionamento da Casa de Leis, e a CONDUTA ORA DENUNCIADA, configura
flagrantemente a prática INFRAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA”.

ção da conduta denunciada.

Instado a se manifestar, o Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia – NCE elaborou Manifestação
Técnica 00913/2018-6, propondo o não conhecimento
da denúncia, em razão do não atendimento do art. 94 da
Lei Complementar Estadual nº 621/2012.

Art. 92. São competentes para solicitar ao Tribunal de
Contas a prestação de informações e a realização de inspeções e auditorias:

O Ministério Público de Contas, em Parecer 05083/20186 da lavra do Procurador-Geral Dr. Luciano Vieira, acompanhou o entendimento técnico.
É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO

Pois bem. Percebe-se da exordial que o pleito não teria
sido suscitado pela Câmara Municipal de Cariacica, mas
sim, pelo Vereador Sérgio Camilo Gomes. Nesse sentido,
necessário observar a previsão do artigo 92 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
(Lei Complementar nº 621/2012) quanto à competência
para solicitação de inspeções e auditorias:

I - a Assembleia Legislativa e as Câmaras Municipais;
II - as Comissões permanentes ou de inquérito da Assembleia Legislativa e das Câmaras Municipais.
Ademais, o artigo 94 da supracitada Lei Orgânica elenca os requisitos de admissibilidade a serem cumpridos
para o recebimento da denúncia nesta Corte de Contas.
Vejamos

Inicialmente, cabe destacar que o representante alega ter analisado extratos de conta corrente Banestes
17.988.221, referentes aos anos de 2014 e 2016, fornecidos pela Câmara Municipal, nos Autos do Procedimento Preparatório nº 2017.0035.6267-39, na Procuradoria
de Justiça Cível de Cariacica – Ministério Público Estadual, em que se demonstrou a ausência de repasse integral
dos valores devidos a título de duodécimos, ou ainda, o
repasse com atraso e de forma parcelada.

Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:

Destarte, o representante entendeu ter ocorrido má utilização do dinheiro público, configurando ato de improbidade administrativa, e, ainda, ensejando dano ao erário e impedimento do regular funcionamento da Casa
Legislativa Municipal, razão pela qual requereu a apura-

V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.

www.tce.es.gov.br

I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;

§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá
ser submetida ao Plenário.
Analisando minuciosamente a Manifestação Técnica nº
00913/2018-6, observo que o NCE sugeriu o não conhecimento dessa representação, ante o não preenchimento do requisito de admissibilidade contido no art. 94 da
Lei Complementar 621/2012.
É de conhecimento de todos que cabe ao Tribunal de
Contas realizar a fiscalização dos atos que sejam receita ou despesa, realizados pelos responsáveis sujeitos à
sua jurisdição, para garantir a efetividade do controle
dos bens públicos e instruir o julgamento das contas públicas.
Entretanto, cuidando-se dos requisitos de admissibilidade, como define o caput do artigo supramencionado, a
ausência de qualquer requisito implica na inadmissibilidade de representação oferecida nesta Corte de Contas.
Necessário esclarecer que os extratos apresentados pelo
representante dizem respeito apenas a uma conta bancária (Banco Banestes, nº 17.988.221), em que pese a
Câmara possuísse diversas contas para os exercícios de
2014 e 2016, inclusive em outros bancos, o que pode ser
constatado em seus Termos de Verificação de Disponibilidades.
Aliás, os processos concernentes às prestações de contas
anuais do prefeito relacionadas aos anos de 2014 (Processo TC 4195/2015) e de 2016 (Processo TC 4860/2017)
não apresentaram indícios de repasse a menor, com
devolução de recursos em 2016 no montante de R$

200.000,00, segundo informação da equipe técnica desta Corte de Contas.
Desta forma, verifica-se que a ausência de requisito para o conhecimento da representação, considerando que
não está acompanhada de indícios de prova, nos termos do artigo 94, inciso III da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Nesse contexto, entendo que não foi oferecido conjunto probatório hábil a preencher os requisitos legais mínimos de admissibilidade, impedindo assim o prosseguimento do feito.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO por
que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as
razões expostas pelo Relator, em:

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 13/11/2018 - 40ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da Presidência), Domingos Augusto Taufner
(relator), Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho
do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
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

1.1 Não conhecer a presente representação, ante ao
não atendimento do requisitos previstos no inciso III do
art. 94 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, em
face da ausência de indícios de provas acerca das ilegalidades eventualmente ocorridas, submetendo-se a decisão ao Plenário deste Tribunal, nos moldes do § 3º do
mesmo dispositivo legal;

Processos: 07743/2018-1, 07611/2017-9, 02464/20176, 02463/2017-1, 13304/2015-8

Dar ciência aos interessados;

Classificação: Embargos de Declaração

1.3 Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.

UG: PMAC - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC-1628/2018 – PLENÁRIO
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Relator: Domingos Augusto Taufner
Recorrente: FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE
Interessado: ROBERTO FORTUNATO FIORIN
Procuradores: NELSON AUGUSTO MELLO GUIMARAES
(OAB: 9106-ES), SANDRO LOUREIRO COSTA (OAB: 6896ES), TIAGO EVALD CARDOSO (OAB: 8753-ES)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO TC
799/2018 – PLENÁRIO – CONHECER – NÃO PROVIMENTO – ARQUIVAR.
VOTO
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
RELATÓRIO
Tratam os autos de Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Fernando Videira Lafayete em face do Acórdão TC
799/2018 proferido pelo Plenário deste Tribunal nos autos do Processo TC 7611/2017, em que foi apreciado o
Pedido de Reexame conhecendo-o para no mérito negar-lhe provimento, mantendo inalterado o Acórdão TC
169/2017.
Após decisão proferida, o Sr. Fernando Videira Lafayete,
opôs Embargos de Declaração, sob a alegação de que o
Acórdão TC 799/2018, proferido pelo Plenário conteria
omissão e contradições devendo ser clareado.
É o relatório. Segue o voto.
FUNDAMENTAÇÃO
Precipuamente, quanto ao cabimento dos embargos de
declaração, verifico que encontram respaldo no art. 167,
caput, da Lei Orgânica deste Tribunal (Lei Complementar
Estadual 621/2012).
Além disso, constato que o expediente se apresenta tem-

pestivo, conforme Despacho 53061/2018-1 da Secretaria Geral das Sessões e que o interessado possui legitimidade, o interessado foi notificado para apresentar suas
contrarrazões, estando, portanto, atendidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual entendo que
os embargos devem ser conhecidos.
No tocante ao mérito, após análise dos autos, verifico
que a oposição dos presentes Embargos não encontra
respaldo no ordenamento jurídico, o que obsta o seu
provimento.
Ressalto que inexiste contradição ou omissão ou obscuridade no Acórdão TC 799/2018 deste Plenário, eis que o
Acórdão é claro ao negar provimento ao Pedido de Reexame interposto pelo Sr. Fernando Videira Lafayete, ora
Embargante, todos os pontos enfrentados pelo recorrente foram abordados no acórdão embargado.
Registra-se que na fundamentação de um voto deve
constar as razões de fato e de direito que motivaram o
julgador a tomar determinada decisão e verifico que no
Acórdão guerreado consta de forma clara os fundamentos da decisão.
Ademais, é cediço que no âmbito dos tribunais de contas, diferente do judiciário, o julgador não está exclusivamente vinculado ao pedido, podendo utilizar-se da verdade real e assim fundamentar sua decisão, razão pela qual entendo que deve ser negado o provimento dos
embargos de declaração, uma vez que o julgado combatido não possui nenhum dos vícios previstos no artigo
167 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo.
Por fim, cumpre ressaltar que conforme preconiza o artigo 155, caput, da Lei Orgânica desta Corte, não é obriwww.tce.es.gov.br

gatória a audiência do Ministério Público de Contas nos
Embargos de Declaração.
Ante todo o exposto, 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 Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1 CONHECER os presentes Embargos de Declaração
1.2 E, quanto ao mérito, NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se incólume o teor do Acórdão TC 799/2018 proferido pelo Plenário deste Tribunal.
1.3 Dar ciência aos interessados.
1.4 Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 13/11/2018 - 40ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência), Domingos Augusto Taufner
(relator), Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho
do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
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Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-1629/2018 – PLENÁRIO
Processo: 07649/2018-4
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: SEAG - Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Representante: EUCLERIO DE AZEVEDO SAMPAIO JUNIOR
Responsável: OCTACIANO GOMES DE SOUZA NETO
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA – NÃO CONHECIMENTO – ARQUIVAMENTO.
O EXMO. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de representação formulada em 19/09/2018

pelo Deputado Estadual, senhor Euclério Sampaio, na
qual narra indícios de irregularidades em torno do crescimento dos negócios do Secretário de Estado de Agricultura, senhor Octaciano Gomes de Souza Neto, visando à utilização de seu cargo para atender seus interesses pessoais.
Alega em síntese que
[...] o Secretário de Estado de Agricultura Octaciano Gomes de Souza Neto, vulgo Octaciano Neto, propala aos
quatro cantos seu negócio de cordeiro conhecido como “Baby Black Dorper’, misturando propositalmente as
agendas administrativas da SEAG e suas atividades privadas, conforme se depreende de sua página do facebook
e eventos em que circula.
O Ministério Público de Contas encaminhou expediente protocolado neste Tribunal de Contas sob o número
2105/2018-3, apresentado por cidadão, no qual relata a
existência de possível conflito de interesses entre a função de Secretário de Estado de Agricultura, pelo senhor
Octaciano Neto, e a condição de empresário de atividades afetas ao cargo ocupado, sugerindo o encaminhamento do expediente ao Conselheiro Relator, no intuito
de que os documentos anexados fossem analisados e recebidos como Denúncia, na forma do art. 93 da Lei Complementar 621/2012.
Instada a se manifestar, a Secretaria de Controle Externo
de Fiscalizações Não Especializadas– SecexMeios constatou, que a documentação acostada é cópia integral dos
documentos que motivaram a autuação do processo TC
0098/2018-9, de minha relatoria.
Sendo assim, a SecexMeios pugnou pela juntada do protocolo aos autos do processo TC 98/2018 (Despacho
www.tce.es.gov.br

48375/2018-9 – Evento 08) que não foi conhecido, com
posterior arquivamento, tendo em vista que os requisitos de admissibilidade não foram ultrapassados.
Naquele processo, tal entendimento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas (Parecer nº 561/20184), e pelo Voto do Relator (Voto nº 868/2018-4), e por
fim, pelo Plenário desta Corte de Contas (Acórdão TC nº
228/2018-3).
Nos termos do despacho 7649/2018-4 (Evento 13), os
autos foram encaminhados ao Ministério Público de
Contas que, por meio do Parecer n. 5125/2018-6 (Evento 17), da lavra do procurador Heron Carlos Gomes de
Oliveira, apresentou a seguinte proposta:
O Ministério Público de Contas, por meio da 3ª Procuradoria Especial de Contas, no exercício de suas atribuições institucionais, anui aos argumentos fáticos e jurídicos delineados no Despacho 48375/2018-9, cuja proposta de encaminhamento encontra-se abaixo transcrita na íntegra:
“Trata o presente expediente de representação formulada pelo Deputado Estadual, Sr. Euclério Sampaio, por
meio da qual narra indícios de irregularidades em torno
do crescimento dos negócios do Secretário de Estado de
Agricultura, Sr. Octaciano Gomes de Souza Neto, visando à utilização de seu cargo para atender seus interesses.
Ocorre, porém, que a documentação acostada é cópia
integral dos documentos que motivaram a autuação do
processo TC 98/2018, de relatoria do Conselheiro Rodrigo Flávio Freira Farias Chamoun.
Instada a se manifestar sobre o processo TC 98/2018, a
Secretaria sugeriu seu NÃO CONHECIMENTO (ITC de nº
377/2018), tendo em vista que os requisitos de admissiSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019

43

ATOS DO PLENÁRIO

bilidade não foram ultrapassados.
Tal entendimento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas (Parecer de nº 561/2018),

Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação:

pelo Voto do Relator (Voto nº 868/2018), e por fim,
pelo Plenário desta Corte de Contas (Acórdão TC nº
228/2018).

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Ante todo o exposto, sugerimos a juntada do presente
documento àquele processo e posterior arquivamento.”

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:

Por derradeiro, com fulcro no inc. III do art. 41 da Lei
8.625/93, bem como no parágrafo único do art. 53 da Lei
Complementar nº 621/12, reserva-se o direito de manifestar-se oralmente em sessão de julgamento, em defesa da ordem jurídica.
II FUNDAMENTAÇÃO
Como se vê nos autos, a representação versa sobre supostas irregularidades envolvendo a utilização do cargo
de Secretário da Agricultura para beneficiar seus interesses pessoais.
Preliminarmente percebo que o expediente, novamente, não atendeu aos requisitos de admissibilidade, já que
a inicial está desacompanhada de indícios de prova suficientes para substanciar suas alegações, tendo desatendido o artigo 94, III, da LC 621/2012, assim como ocorrido no processo TC 0098/2018-9 que se encontra transitado em julgado.
Diante do exposto, acompanho o entendimento técnico
e ministerial, nos termos dos parágrafos 1° e 2º do art.
94 da LC 621/2012 para não conhecer esta Representação.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da Área

Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO

1.1 NÃO CONHECER DA REPRESENTAÇÃO, nos termos
dos artigos 93 e 94, §1º combinados com o art. 99, §2º,
todos da Lei Orgânica deste Tribunal, bem como dos artigos 176 e 177, caput e §1º combinados com o art. 182,
parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCEES
aprovado pela Resolução TC 261 de 4 de junho de 2013;
e
1.2 ARQUIVAR, de acordo o art. 176, §3º, inciso I c/c art.
182, parágrafo único do RITCEES.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 13/11/2018 - 40ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (vice-presidente no exercício da presidência), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator), Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-presidente no exercício da presidência
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
www.tce.es.gov.br

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

ACÓRDÃO TC-1630/2018 – PLENÁRIO
Processos: 04175/2011-1, 04286/2011-1
Classificação: Tomada de Contas Especial Convertida
Exercício: 2010
UG: PMVV - Prefeitura Municipal de Vila Velha
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Interessado: PREFEITURA VILA VELHA
Responsável: WELLINGTON BORGHI, MARCOS ANTONIO
RODRIGUES, NEUCIMAR FERREIRA FRAGA, PAULO SERGIO DE LIMA PEREIRA, FABIO GOMES DE AGUIAR, MARIANNE RIOS DE SOUZA MARTINS, EVILASIO DE ANGELO, LUIZ ARNALDO CUSTODIO BOMFIM, LEONARDO PEREIRA CARVALHO, ANTONIO RAMOS BARBOSA, JOCIANE
FROKLICH SANTANA, SAULO RODRIGUES MEIRELLES, FIGUEREDO JUNIOR – INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP, MENARA RIBEIRO SANTOS MAGNAGO DE HOLLANDA CAVALCANTE, MANOEL LOPES CANSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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CADO JUNIOR, RICARDO LUIZ CHIABAI, ALLEN RIO SERV.
E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA, LORRANA
SOUZA ASSIS, LUCIENE MARIA LUCIANO NEVES, LEDIR
DA SILVA PORTO, FUNDACAO ESPIRITO SANTO TURISMO
& EVENTOS, HUMBERTO JOSE MONTEIRO, MAELY GUILHERME BOTELHO COELHO, MARCO ANTONIO MAGALHAES DE AGUIAR, JUCELMA DOS SANTOS RAMOS, NILCELI TRISTAO PINHEIRO, LUCI BARBOSA CASTRO
Procuradores: SANTOS FERREIRA DE SOUZA (OAB: 3462ES), PATRICIA BARROS BELONIA (OAB: 16569-ES)
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENÇAO PUNITIVA - JULGAR CONTAS REGULARES COM
RESSALVA E QUITAÇÃO PARA RESPONSAVEIS QUE RECOLHERAM TEMPESTIVAMENTE O DÉBITO - JULGAR IRREGULARES AS CONTAS DOS RESPONSÁVEIS QUE NÃO
RECOLHERAM DÉBITO IMPUTADO TEMPESTIVAMENTE
– ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
I. RELATÓR
Tratam os autos de Auditoria, levada a efeito na Prefeitura de Vila Velha, relativa ao exercício de 2010, em cumprimento ao Plano de Auditoria 60/2011 da qual resultou o Relatório de Auditoria RA-O 14/2012 e apenso TC4.286/2011 que cuida do relatório técnico nº 75/2011
(fls.1/7) com o resultado da análise da despesa realizada com a remuneração do Prefeito e Vice-Prefeito, encaminhadas junto a Prestação de Contas Anual da Prefeitura de Vila Velha, também relativa ao exercício de 2010.
Das apurações, restou configurada a ocorrência de indícios de irregularidades, registrados na Instrução Técnica Inicial ITI 989/2012, na qual foi sugerida dos Srs.

Neucimar Ferreira Fraga, Marianne Rios de Souza Martins, Saulo Rodrigues Meirelles, Antonio Ramos Barbosa,
Marco Antonio Magalhães de Aguiar, Ledir da Silva Porto, Menara Ribeiro S. Magnago de H. Cavalcante, Luiz Arnaldo Custodio Bomfim, Evilásio de Ângelo, Manoel Lopes Cançado Junior, Ricardo Luiz Chiabai, Jociane Froklich Santana, Leonardo Pereira Carvalh, Jucelma dos Santos Ramos, Fábio Gomes de Aguiar, Lorrana Souza Assis,
Wellington Borghi, Allen Rio Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda., Figueredo Junior Indústria e
Comércio de Confecções Ltda., Fundação Espírito Santo
Turismo & Eventos, Maely Guilherme Botelho Coelho,
Paulo Sérgio de Lima Pereira, Nilceli Tristão Pinheiro, Luciene Maria Luciano Neves, Luci Barboza Castro, Humberto José Monteiro, e Marcos Antonio Rodrigues.
Acolhendo a proposta de encaminhamento da área
técnica, foi proferida a Decisão Monocrática Preliminar
DCEM 311/2012 (fls. 1835,).

guintes irregularidades:
2.1.5. PAGAMENTO REALIZADO SEM A COMPROVAÇÃO
DE REGULARIDADE FISCAL
Infringência: Item 2.2 da Cláusula Segunda do instrumento de Patrocínio nº 038/2009 e inciso XIII do art. 55
da Lei 8666/93.
Neucimar Ferreira Fraga (Prefeito Municipal);
Antonio Ramos Barbosa (Secretário Municipal de Turismo);
Marco Antonio Magalhães de Aguiar (Secretário Municipal de Esporte e Lazer).
2.2.2. INEXISTÊNCIA DE ORÇAMENTOS DETALHADO EM
PLANILHAS
Infringência: Art. 7º, caput, Inciso II e § 2º c/c Inciso II do
§ 2º do art. 40 da Lei 8.666/93.
Responsáveis:
Neucimar Ferreira Fraga (Prefeito Municipal);

Devidamente citados, os responsáveis apresentaram as
justificativas, com exceção dos Srs. Luiz Arnaldo Custódio
Bomfim, Maely Guilherme Botelho Coelho, Paulo Sérgio
de Lima Pereira e a Pessoa Jurídica Figueiredo Júnior Indústria e Comércio de Confecções Ltda, que foram declarados revéis, nos termos da Decisão TC 3805/2013 (fls.
4007).

Leonardo Pereira Carvalho (Coordenador de TI);

Em seguida, os autos foram encaminhados à Área Técnica que manifestou-se por meio da Instrução Técnica Conclusiva ITC 3845/2017- 1 (fls. 4009/4109) que opinou como segue:

Infringência: Art. 67 da Lei 8.666/93

Manoel Lopes Cançado Junior (Secretário de Governo);
Evilásio de Ângelo (Secretário Municipal de Administração
2.2.3. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AGENTE PÚBLICO
PARA A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
Responsáveis:
Neucimar Ferreira Fraga (Prefeito Municipal

3 - CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Manoel Lopes Cançado Junior (Secretário Municipal de
Governo)

3.1 Assim, levando-se em conta os fatos discutidos e as
análises procedidas, opinamos pela manutenção das se-

Evilásio de Ângelo (Secretário Municipal de Administração)

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019

45

ATOS DO PLENÁRIO

Ricardo Luiz Chiabai (Secretário Municipal de Serviços
Urbanos)

Neucimar Ferreira Fraga (Prefeito Municipal)

Lopes Cançado Junior (Secretário de Governo)

Fábio Gomes de Aguiar (Coordenador de Suprimentos)

2.3.1.2. AUSÊNCIA DE CONTRATO

2.2.4. CLÁUSULA RESTRITIVA DE COMPETIÇÃO - ISO
9000

Evilásio de Ângelo (Secretário Municipal de Administração)

Infringência: art. 62 da lei de 8.666/93

Infringência: Inciso II, do § 1º do art. 3º da Lei 8.666/93.
Responsáveis:

2.2.8. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO JULGAMENTO OBJETIVO.

Neucimar Ferreira Fraga (Prefeito Municipal) e Manoel
Lopes Cançado Junior (Secretário de Governo)

Neucimar Ferreira Fraga (Prefeito Municipal), por autorizar realização de licitação em desacordo com a lei;

Infringência: Art. 3º c/c art. 45 e § 1º, e 44 e § 1º da Lei
8.666/93.

Menara Ribeiro Santos Magnago de Hollanda Cavalcante, Jucelma dos Santos Ramos, Lorrana Souza Assis e
Nilceli Tristão Pinheiro (Presidente e membros da Comissão Permanente de Licitação, respectivamente)

Responsáveis:

2.4.1. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AO PREFEITO E
VICE-PREFEITO EM VALOR SUPERIOR AO SUBSIDIO FIXADO EM LEI

Neucimar Ferreira Fraga (Prefeito Municipal)
Paulo Sérgio de Lima Pereira (Pregoeiro)

Evilásio de Ângelo (Secretário Municipal de Administração)

2.2.20. NÃO CONHECIMENTO DE IMPUGNAÇÃO INTERPOSTA POR LICITANTE.

2.2.5. PAGAMENTO IRREGULAR COM PREJUÍZO AO
ERÁRIO

Infringência: artigo 18, §1º, do Decreto Federal 5.450/05,
art. 12, §1º do Decreto 3.555/2000 e subitens 8.1 e 8.2
do Edital.

Infringência: Art. 62 e 63 da Lei 4.320/64
Responsáveis:
Neucimar Ferreira Fraga (Prefeito Municipal)
Fábio Gomes de Aguiar (Coordenador de Suprimento)
Leonardo Pereira Carvalho (Assessor Especial Tecnologia)
Allen Rio Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda.

Responsáveis:
Neucimar Ferreira Fraga (Prefeito Municipal)
Luiz Arnaldo Custodio Bomfim (Pregoeiro Oficial)
2.3.1. CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO IRREGULAR
Infringência: Art. 2º, art.24, inciso IV e art. 62 da Lei nº.
8.666/93

Ressarcimento: 2.635,25 VRTE

Responsáveis:

2.2.6. INEXIGÊNCIA DAS GARANTIAS DA EXECUÇÃO
CONTRATUAL CONSTANTES DO EDITAL.

Neucimar Ferreira Fraga (Prefeito Municipal) e Manoel
Lopes Cançado Junior (Secretário de Governo)

Infringência: § 2º do art. 56 da lei 8.666/93 c/c item 18.1
do Edital do Pregão Presencial nº 189/09.

2.3.1.1. PRORROGAÇÃO IRREGULAR DE CONTRATO

Responsáveis:

Neucimar Ferreira Fraga (Prefeito Municipal) e Manoel

Responsáveis:

www.tce.es.gov.br

Responsáveis:

Infringências: Lei Municipal 4.738/2008 e artigos 37, 29,
V e 39, §4º da Constituição da República do Brasil de
1988;
Responsáveis:
Marcos Antonio Rodrigues (Vice-Prefeito)
Evilásio de Ângelo (Secretário Municipal de Administração)
Ressarcimento: 399,61 VRTE
3.2. Tendo em vista a existência de DANO demonstrado
nos itens 2.2.5 e 2.4.1, no valor de 3034,86 VRTE sugere-se, preliminarmente, a conversão dos autos em tomada de contas especial, na forma do artigo 57, inciso IV,
da Lei Complementar 621/2012, ressaltando que os responsáveis já foram devidamente citados quanto à possibilidade de ressarcimento, nos moldes do artigo 162 da
Resolução TCE182/2002.
3.3. Posto isso, e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da Res. TC 261/2013, conclui-se
opinando por:
3.3.1 - Rejeitar as razões de justificativa e julgar irregulares as contas de Neucimar Ferreira Fraga (Prefeito Municipal), tendo em vista a prática de atos ilegais disposSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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tos nos itens 2.1.5, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.6, 2.2.8, 2.2.20,
2.3.1, 2.3.1.1 e 2.3.1.2, bem como pelo cometimento de
infração que causou injustificável dano ao erário presentificada no item 2.2.5, condenando-o solidariamente
com Leonardo Pereira Carvalho, Fábio Gomes de Aguiar
e Allen Rio Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda. ao ressarcimento ao erário municipal no valor
equivalente a 2.635,25 VRTE, com fulcro no art. 84, III,
“c”, “d” e “e” da Lei 621/2012, sugerindo, ainda, a aplicação de multa individual com fundamento no art. 134 e
135, I e II da LC 621/2012.
3.3.2 Rejeitar as justificas do senhor Antônio Ramos Barbosa (Secretário Municipal de Turismo), tendo em vista
a prática de ato ilegal disposto no item 2.1.5 desta ITC.
3.3.3 Rejeitar as razões de justificativa e julgar irregulares as contas de Marco Antônio Magalhães de Aguiar
(Secretário Municipal de Esporte e Lazer), tendo em vista a prática de ato ilegal disposto no item 2.1.5 desta
ITC, bem como pelo cometimento de infração que causou injustificável dano ao erário presentificada no item
2.4.1, condenando-o solidariamente com Evilásio de
Ângelo (Secretário Municipal de Administração) ao ressarcimento ao erário municipal no valor equivalente a
399,61 VRTE, com fulcro no art. 84, III, “c”, “d” e “e” da
Lei 621/2012, sugerindo, ainda, a aplicação de multa individual com fundamento no art. 134 e 135, I e II da LC
621/2012.
3.3.4 Rejeitar as razões de justificativa e julgar irregulares as contas de Leonardo Pereira Carvalho, tendo em
vista a prática de ato ilegal disposto no item 2..2.2 desta
ITC, bem como pelo cometimento de infração que causou injustificável dano ao erário presentificada no item
2.2.5, condenando-o solidariamente com Neucimar Fer-

reira Fraga, Fábio Gomes de Aguiar e Allen Rio Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda.ao ressarcimento ao erário municipal no valor equivalente a
2.635,25 VRTE, com fulcro no art. 84, III, “c”, “d” e “e” da
Lei 621/2012, sugerindo, ainda, a aplicação de multa individual com fundamento no art. 134 e 135, I e II da LC
621/2012.
3.3.5 Rejeitar as justificas do senhor Manoel Lopes Cançado Junior, tendo em vista a prática de ato ilegal disposto no item 2..2.2, 2.2.3, 2.3.1.1, 2.3.1.2 desta ITC.
3.3.6 Rejeitar as razões de justificativa e julgar irregulares as contas de Evilásio de Ângelo (Secretário Municipal de Administração), tendo em vista a prática de atos
ilegais dispostos nos itens 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.6 desta
ITC, bem como pelo cometimento de infração que causou injustificável dano ao erário presentificada no item
2.4.1, condenando-o solidariamente com Antônio Magalhães de Aguiar (Secretário Municipal de Esporte e Lazer)ao ressarcimento ao erário municipal no valor equivalente a 399,61 VRTE, com fulcro no art. 84, III, “c”, “d”
e “e” da Lei 621/2012, sugerindo, ainda, a aplicação de
multa individual com fundamento no art. 134 e 135, I e
II da LC 621/2012.
3.3.7- Rejeitar as razões de justificativa de Luiz Arnaldo
Custodio Bomfim (Pregoeiro Oficial), em razão da irregularidade disposta no item 2.2.20 desta instrução técnica conclusiva.
3.3.8 Rejeitar as razões de justificativa de Ricardo Luiz
Chiabai (Secretário Municipal de Serviços Urbanos), em
razão da irregularidade disposta no item 2.2.3 desta instrução técnica conclusiva.
3.3.9 Rejeitar as razões de justificativa e julgar irregulawww.tce.es.gov.br

res as contas de Fábio Gomes de Aguiar (Coordenador
de Suprimentos), tendo em vista a prática de ato ilegal
disposto no item 2..2.6 desta ITC, bem como pelo cometimento de infração que causou injustificável dano ao
erário presentificada no item 2.2.5, condenando-o solidariamente com Neucimar Ferreira Fraga, Leonardo Pereira Carvalho e Allen Rio Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda.ao ressarcimento ao erário municipal no valor equivalente a 2.635,25 VRTE, com fulcro
no art. 84, III, “c”, “d” e “e” da Lei 621/2012, sugerindo,
ainda, a aplicação de multa individual com fundamento
no art. 134 e 135, I e II da LC 621/2012.
3.3.10 Rejeitar as razões de justificativa de Paulo Sérgio
de Lima Pereira (Pregoeiro), em razão da irregularidade disposta no item 2.2.8 desta instrução técnica conclusiva.
3.3.11 Rejeitar as razões de justificativa de Menara Ribeiro Santos Magnago de Hollanda Cavalcante, Jucelma
dos Santos Ramos, Lorrana Souza Assis e Nilceli Tristão
Pinheiro, em razão da irregularidade disposta no item
2.2.4 desta instrução técnica conclusiva.
3.3.12 Rejeitar as razões de justificativa da empresa Allen Rio Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda., ), tendo em vista o cometimento de infração
que causou injustificável dano ao erário presentificada
no item 2.2.5, condenando-a solidariamente com Neucimar Ferreira Fraga, Leonardo Pereira Carvalho e Fábio
Gomes de Aguiar ao ressarcimento ao erário municipal
no valor equivalente a 2.635,25 VRTE, com fulcro no art.
87, II e V, e 89, da LC 621/2012;
3.3.13 Acolher as justificativas de Marianne Rios de Souza Martins, Saulo Rodrigues Meirelles, Ledir da Silva Porto, Jociane Froklich Santana, Wellington Borghi, FiguereSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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do Junior Indústria e Comércio de Confecções Ltda., Fundação Espírito Santo Turismo & Eventos, Maely Guilherme Botelho Coelho, Humberto José Monteiro, afastando
a suas responsabilidades.
3.3.14 Por fim sugere-se recomendar ao atual prefeito que determine à comissão de licitação que preencha
com maior riqueza de detalhes as Atas de quaisquer procedimentos licitatórios.
Por sua vez, o Ministério Público de Contas, por meio
do Parecer nº 07034/2017-8, manifestou-se ás fls.
4114/4130, alertando sobre a incidência da mesma no
bojo de seu parecer e divergindo parcialmente da ITC
3845/2017, por entender que devem ser mantidas as irregularidade narradas na ITI sob item 2.1.6, 2.2.9 2.2.16.
e 2.2.21.
Após, a teor da Decisão Plenária TC 01336/2018-2 e ante as razões expostas por este relator que reconheceu a
prescrição da pretensão punitiva quanto as irregularidades constantes na ITC 03845/2017, por maioria decidiu,
preliminarmente ao julgamento de mérito das contas:
1.1. REJEITAR as razões de justificativa dos senhores Fabio Gomes de Aguiar; Leonardo Pereira Carvalho referente ao item 2.2.5 da ITC 3845/2017- Pagamento Irregular com Prejuízo ao erário;
1.2. REJEITAR as razões de justificativa dos senhores
Marcos Antônio Rodrigues e Evilásio de Ângelo referente
ao item 2.4.1 da ITC 3945/2017 – Pagamento de Remuneração ao Prefeito e Vice-prefeito em valor superior ao
subsídio fixado em lei;
1.3. CONVERTER os presentes autos em Tomada de
Contas Especial em face da existência de dano ao erário, apontado nos itens 2.4.1 da ITC 3945/2017, no va-

lor total de R$ 6.092,17 (equivalente a 3.034,86 VRTE),
na forma do artigo 57, inciso IV, da Lei Complementar n°
621/2012.

Decisão 01336/2018-2, conforme notificação disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES no dia
14/06/2018.

1.4. Com fundamento no art. 157 §3º do Regimento Interno, pela NOTIFICAÇÃO dos responsáveis abaixo discriminados para pagamento do débito no prazo improrrogável de 30 dias, a contar da ciência, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 146 da LC 621/12), o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Estadual, a qual
deverá ser atualizada monetariamente na data da efetiva quitação, na forma da legislação em vigor, sob pena
de ter suas contas julgadas irregulares, nos termos dos
artigos 157, §§2º e 3º do Regimento Interno e artigo 84,
inciso III, alínea ‘c’, da LC 621/2012:

Após seguindo os trâmites regimentais, o Ministério público de Contas, foi realizado acompanhamento do pagamento/recolhimento com a consequente elaboração
do Termo de Verificação n. 00095/2018-1 e do Parecer
Ministério 04923/2018-7 oficiando a este relator o que
segue:

Responsabilidade solidária dos Senhores Leonardo Pereira Carvalho e Fábio Gomes de Aguiar e da empresa
Allen Rio Serviços e Comércio de Produtos de Informática LTDA, ante o reconhecimento da cobrança indevida,
devendo ser ressarcido o valor de R$ 5.290,00 (cinco mil
duzentos e noventa reais), equivalentes a 2.635,25 VRTE.
Responsabilidade Solidária dos Senhores Marcos Antônio Rodrigues e Evilásio de Ângelo, devendo ser ressarcido o valor de R$ 802,17 (399,61 VRTE).
1.5. ALERTAR aos responsáveis que, nos termos do art.
398, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal, não
cabe recurso da decisão preliminar que rejeita as alegações de defesa;
1.6. Cumprido o prazo, com ou sem comprovação do ressarcimento ao erário, RETORNAR os autos à conclusão
do Relator para julgamento final dos autos;
1.7. DAR ciência aos interessados
Os responsáveis foram regularmente cientificados da
www.tce.es.gov.br

Posto isso, o Ministério Público de Contas oficia:
1 - sejam julgadas REGULARES COM RESSALVA as contas de Marcos Antônio Rodrigues e Evilásio de Ângelo,
na forma dos arts. 84, II, e 157, § 4º, da LC nº. 621/12;
2 - sejam julgadas IRREGULARES as contas de Leonardo
Pereira Carvalho, Fábio Gomes de Aguiar e a empresa Allen Rio Serviços e Comércio de Produtos de Informática
Ltda, nos termos do art. 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e
“e”,da LC n. 621/2012.
Por fim, com fulcro no inciso III[3] do art. 41 da Lei n.
8.625/1993 e no parágrafo único[4] do art. 53 da Lei
Complementarnº 621/2012, reserva-se, ainda, este Parquet ao direito de manifestar-se oralmente em sessão
de julgamento.
É o relatório.
II. FUNDAMENTAÇÃO:
A Decisão 01336/2018-2, após apreciação dos itens de
irregularidade em que foi apontado débito em sede de
Instrução Técnica Inicial, converteu o feito em tomada de
Contas especial e, oportunizou o saneamento do processo, na forma do § 4º do do art. 157 do RITCEES, segundo
o qual é cabível sempre que, mesmo rejeitando as alegações de defesa, o Tribunal reconhecer a boa-fé do agenSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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te responsável e a inexistência de irregularidade grave
nas contas.
A liquidação do débito nessa oportunidade processual
enseja o julgamento pela regularidade com ressalva das
contas e quitação.
Trata-se de decisão preliminar, da qual não cabe recurso,
na forma do art. 398, III do Regimento Interno.
Não ocorrendo o recolhimento tempestivo da importância devida, o Tribunal julgará o mérito das contas, nos
termos de sua Lei Orgânica.
Com efeito, no presente caso, caberia aos agentes responsáveis, tomando ciência da rejeição de suas alegações de defesa, na forma da fundamentação externada
na Decisão 01336/2018-2, recolher a importância devida.
Todavia, conforme bem fundamentado Parecer Ministerial, a seguir reproduzido, foi certificado o recolhimento
do débito imputado apenas aos senhores Marco Antônio
Rodrigues e Evilário de Ângelo:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO , pelo Procurador abaixo subscrito, no
uso de suas atribuições institucionais, com fulcro no art.
130 da Constituição Federal c/c art. 3º, inciso II, da LC n.
451/2008, manifesta-se nos seguintes termos.
Em síntese, trata-se de Auditoria Ordinária levada a efeito na Prefeitura de Vila Velha, sob responsabilidade de
Neucimar Ferreira Fraga, com a finalidade de averiguar
a regularidade e legalidade dos atos de gestão praticados no exercício de 2010 , conforme Plano e Programa
de Auditoria n. 60/2011[1]-[2].
A Decisão 01336/2018-2, às fls. 4174/4209, converteu
o feito em Tomada de Contas Especial e, na forma do

art.157, § 3º, do RITCEES, preliminarmente ao julgamento de mérito das contas, concedeu prazo a Leonardo Pereira Carvalho, Fábio Gomes de Aguiar e Allen Rio Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda. para, solidariamente, efetuarem, o ressarcimento, em favor do erário municipal, do valor de 2.635,25 VRTE’s ,
bem como para Marcos Antônio Rodrigues e Evilásio de
Ângelo ressarcirem, solidariamente, aos cofres públicos
o valor de 339,61 VRTE’s.

pestivo da importância devida, o Tribunal julgará, desde
logo, o mérito das contas, nos termos dos arts. 87 a 89
da Lei Orgânica do Tribunal” (art. 157, § 6º).

Lado outro, consta às fls. 4226/4227 o Termo de Verificação n. 00095/2018-1 expedido pela Secretaria-Geral do
Ministério Público de Contas que certifica o recolhimento integral do débito imputado a Marcos Antônio Rodrigues e Evilásio de Ângelo.

Quanto a Marcos Antônio Rodrigues e Evilásio de Ângelo, ambos efetuaram o recolhimento do débito, o que
enseja a regularidade com ressalva das respectivas contas.

Contudo, conforme expediente acostado às fls. 4221,
Leonardo Pereira Carvalho, Fábio Gomes de Aguiar e
a empresa Allen Rio Serviços e Comércio de Produtos
de Informática Ltda deixaram transcorrer in albis o prazo para pagamento dos débitos imputados.

1 - sejam julgadas REGULARES COM RESSALVA as contas de Marcos Antônio Rodrigues e Evilásio de Ângelo,
na forma dos arts. 84, II, e 157, § 4º, da LC nº. 621/12;

Pois bem.
Disciplina o § 4º do art. 157 do RITCEES que “reconhecida a boa-fé do responsável, a liquidação tempestiva do
débito, atualizado monetariamente, saneará o processo,
se não houver sido observada irregularidade grave nas
contas, hipótese em que o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e dará quitação ao responsável”.
Depreende-se deste preceptivo que são requisitos cumulativos para a obtenção do referido favor legal (a) boa-fé;
(b)liquidação tempestiva do débito e (c) inexistência de
irregularidade grave.
Lado outro, o Regimento Interno desse Tribunal de Contas disciplina que “não ocorrendo o recolhimento temwww.tce.es.gov.br

Na espécie, Leonardo Pereira Carvalho, Fábio Gomes
de Aguiar e a empresa Allen Rio Serviços e Comércio
de Produtos de Informática Ltda não efetuaram o recolhimento do débito no prazo estipulado na Decisão
01336/2018-2, não fazendo jus, portanto, ao benefício
legal acima citado.

Posto isso, o Ministério Público de Contas oficia:

2 - sejam julgadas IRREGULARES as contas de Leonardo
Pereira Carvalho, Fábio Gomes de Aguiar e a empresa
Allen Rio Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda, nos termos do art. 84, inciso III, alíneas “c”, “d”
e “e”,da LC n. 621/2012.
Por fim, com fulcro no inciso III[3] do art. 41 da Lei n.
8.625/1993 e no parágrafo único[4] do art. 53 da Lei
Complementarnº 621/2012, reserva-se, ainda, este Parquet ao direito de manifestar-se oralmente em sessão
de julgamento.
Quanto aos demais indícios de irregularidades narrados
na Instrução Técnica Inicial, examinados em sede de instrução técnica Conclusiva que não contemplam a possibilidade de imputação de ressarcimento, cuja pretensão
sancionatória deste Tribunal de Contas já encontra-se alSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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cançada pela prescrição, bem como, que não se mostra
razoável e coerente a expedição de determinações ou
recomendações, ao atual prefeito municipal, passados 8
(oito) anos dos fatos auditados, estou convencido com
as razões de fato e de direito trazidas pela Instrução Técnica Conclusiva.
De toda forma, coerente com meu posicionamento, penso que não subsiste razão para alongar a sua análise, eis
que infrutífera, pois, face ao lapso temporal já transcorrido não justificam a expedição de determinações e/ou
recomendações ao atual gestor.
Ante todo o exposto, em conformidade com a Decisão
Plenária 01336/2018-2 e com o entendimento acima exposto, 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 DECRETAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, conforme prevê o art. 71, caput, da Lei Complementar Estadual nº. 621/2012;
1.2 Julgar REGULARES COM RESSALVA as contas de Marcos Antônio Rodrigues e Evilásio de Ângelo, dando-lhes
quitação, na forma dos arts. 84, II, e 157, § 4º, da LC nº.
621/12;
1.3 Julgar IRREGULARES as contas de Leonardo Pereira Carvalho, Fábio Gomes de Aguiar e a empresa Al-

len Rio Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda, nos termos do art. 84, inciso III, alíneas “c”, “d”
e “e”,da LC n. 621/2012, tendo em vista a manutenção
da irregularidade que trata de Pagamento Irregular com
prejuízo ao erário” (item 2.2.5 da ITC e 2.2 da Decisão
00877/2018-3), condenando-os, em solidariedade, ao
ressarcimento ao erário municipal do valor total equivalente a 2.635,25 VRTE.
Dar ciência às partes;
1.5 Arquivar os autos após o trânsito em julgado.

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

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 13/11/2018 - 40ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (vice-presidente no exercício da presidência), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
5. Ficam os responsáveis obrigados a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-presidente no exercício da presidência
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC-1631/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05704/2017-8
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SEME - Secretaria Municipal de Educação de Vitória
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: ADRIANA SPERANDIO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016
– REGULAR – QUITAÇÃO – RECOMENDAR - ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO CARMO:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Educação de Vitória, referente ao exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade do Srª. Adriana Sperandio, na função de Ordenador de Despesas.
Tendo a Prestação de Contas sido apresentada em
30/03/2017 por meio do sistema Cidades-Web, portanSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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do 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 623/2017-3 pela citação 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
3.2.5 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 01157/2017-1, propiciaram a citação da responsável para apresentação de
justificativas, determinada monocraticamente (Decisão
Monocrática 01859/2017-9).
Regularmente convocado (termos de citação
02205/2017-8) 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
02332/2018-6 opinou no sentido de que as contas do

exercício de 2016 da Secretaria Municipal de Educação
de Vitória, sejam julgadas Regulares com Ressalva com
relação a Srª. Adriana Sperandio Martinelli, com fulcro
no artigo 84, II da Lei Complementar nº 621/2012.

vos contábeis e o valor dos inventários de bens em estoque e bens imóveis.

Ainda, sugere determinar ao atual ordenador de despesas da Pasta, ou a quem lhe vier substituir, que efetue
os ajustes necessários para adequar os registros contábeis e patrimoniais, relativos aos bens imóveis, à real situação da entidade e a adoção de 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.

3.2.3 O termo circunstanciado referente a bens em estoque, arquivo teralm, apresenta informações supostamente equivocadas

O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, manifestou-se por
meio do Parecer 03558/2018-8 em consonância com a
área técnica, opinando pela REGULARIDADE COM RESSALVA das presentes contas com, com emissão de determinações aos atuais gestores.

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

Após, vieram-me os autos para análise.
FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada sobre a Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Educação de Vitória, referente ao exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade do Srª. Adriana Sperandio, preliminarmente, indícios de irregularidades foram detectados no Relatório Técnico 00623/20173 resultando na citação dos responsáveis com relação
aos seguintes itens:
3.2.2 Diferença entre o saldo contábil dos demonstratiwww.tce.es.gov.br

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

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.

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 623/2017-3 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 nas contas contábeis 1.1.5.6.1.01.01.001, 1.1.5.6.1.02.00.000,
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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1.1.15.6.1.05.00.000,
1.1.5.6.1.07.00.001
e
1.1.5.6.1.08.00.000 o 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.
Tendo sido apresentado os resumos dos Inventários
de Almoxarifados dos meses de janeiro a dezembro de
2016, onde foi observado que o saldo do resumo do Inventário de Almoxarifado (MATERIAIS CONSUMÍVEIS
+ MATERIAIS PERMANENTES) do mês de dezembro de
2016 apresenta saldo semelhante ao do Balanço Patrimonial, sendo ele, R$ 9.001.164,97.
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
1.374.598,78
Bens Móveis
44.421.302,65
Bens Imóveis
166.253.920,89
Bens Intangíveis 0,00

Inventário
(b)

Diferença
(a-b)

1.374.598,78
44.421.302,65
144.077.291,00
0,00

0,00
0,00
22.176.629,89
0,00

Fonte: Processo TC 04099/2018-1 - 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 no grupo do Ativo Imobilizado, destaque-se a conta contábil 1.2.3.2.1.06.01.000 -OBRAS
EM ANDAMENTO R$ 17.064.665,65) com a conta ESTUDOS E PROJETOS (R$ 12.000,00) totaliza o montante de
R$ 17.076.665,65, ou seja, o mesmo valor da divergência apresentada.
Entretanto, a justificativa acima é diferente da divergência apresentada no RT de R$ 12.228.432,87. Tratando essa de R$ 4.848.232,78, pertinente ao registro contábil da
Escola CMEI Ana Maria Chaves Colares, à Rua Oswaldo
Bastos de Souza Freitas, n° 380, Jardim Camburi, Dossiê 00001.926/01, que estava com procedimento na Justiça com sentença judicial em fase de registro e foi regularizado na contabilidade em 2017, na conta contábil
1.2.3.2.1.01.08.000 - Imóvel de Uso Educacional .
Portanto, apesar de área técnica sugerir manutenção do
indicativo de irregularidade quanto os Bens Patrimoniais
Imóveis, entendendo que as justificativas apresentadas
são pertinentes e possuindo justamente o valor registrado no Balancete Contábil de encerramento referente às obras em andamento no exercício de 2016, conforme Peça Complementar 03543/2018-1, assim como,
apresentado na prestação de contas através do relatório BALVER.PDF
Portanto, tendo sido apontada a origem das inconsistências e, ainda, por ficar evidenciada sua posterior regulariwww.tce.es.gov.br

zação, afasto 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$
23.690.451,66, e os registros contábeis apresentou saldo de R$ 9.001.164,98 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 02332/22018-6 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 623/2017-3, 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 623/2017-3, 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$ 143.973.755,50, e os registros contábeis apreSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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sentou saldo de R$ 156.202.188,37 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 pelo
Termo Circunstanciado (arquivo TERIMO), estando em
conformidade com os respectivos registros contábeis.
Portanto, tendo sido apontada a origem das inconsistências e, ainda, por ficar evidenciada sua posterior regularização, sugeriu a ITC 2332/2018-6 que seja afastado o
indicativo de irregularidade.

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:

Por fim, quanto ao ITEM 3.3.1, de acordo com o RT
623/2017-3:

[...]

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.

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 órwww.tce.es.gov.br

gão 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 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,
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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
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.
www.tce.es.gov.br

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:
[...]
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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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.

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 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

Destaca-se ainda que a Secretaria Municipal de Educação 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.

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

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:

al da Secretaria Municipal de Educação de Vitória, referente ao exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade do Srª. Adriana Sperandio, 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:
Efetue os ajustes necessários para adequar os registros
contábeis e patrimoniais, relativos aos bens imóveis, à
real situação da entidade.
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

RODRIGO COELHO DO CARMO

2. Unânime.

Conselheiro Relator

3. Data da Sessão: 13/11/2018 - 40ª Sessão Ordinária do
Plenário.

1. ACÓRDÃO

1.1 Julgar REGULAR a presente Prestação de Contas Anuwww.tce.es.gov.br

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (vice-presidente no exercício da presidência), Rodrigo Coelho do
Carmo (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e
Sérgio Manoel Nader Borges.
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4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-presidente no exercício da presidência
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
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 TC-1632/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05707/2017-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SEHAB - Secretaria Municipal de Habitação de Vitória
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: SERGIO DE SA FREITAS, ALECIO PAGANOTO SALAZAR
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 Habitação de Vitória, referente ao exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade do Srs. Sérgio de Sá Freitas e Aécio Paganoto Salazar,
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 00643/2017-1 pela citação 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.
3.2.5 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 01161/2017-7, propiciaram a citação dos responsáveis para apresentação
de justificativas, determinada monocraticamente (Decisão Monocrática 01861/2017-6).
Regularmente convocados (termos de citação
02184/2017-1 e 02185/2017-4) os responsáveis exerciwww.tce.es.gov.br

taram o 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
02370/2018-1 opinou no sentido de que as contas do
exercício de 2016 da Secretaria Municipal de Habitação
de Vitória, sejam julgadas Regulares com relação ao Sr.
Sérgio de Sá Freitas e Regulares com Ressalva com relação ao Sr. Aécio Paganoto Salazar, com fulcro no artigo
84, II da Lei Complementar nº 621/2012.
Ainda, sugere recomendar ao atual ordenador de despesas da Pasta, ou a quem lhe vier substituir, que adote as
medidas administrativas para possibilitar ao controle interno a emissão do parecer com os elementos previstos
no Anexo II, Tabela 7, da IN 34/2015, visando a elaboração e encaminhamento, nas futuras prestação de contas, de parecer conclusivo conforme previsto no artigo
82, §2º da Lei Complementar 621/2012.
O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva, manifestou-se por
meio do Parecer 03557/2018-3 em consonância com a
área técnica, opinando pela REGULARIDADE e REGULARIDADE COM RESSALVA das presentes contas, 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 Habitação de Vitória, referente ao exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade do Srs. Sérgio de Sá Freitas e Aécio Paganoto Salazar, indícios de
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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irregularidades foram detectados no Relatório Técnico
00643/2017-1 resultando na citação dos responsáveis
com relação aos seguintes itens:

entretanto o Balanço Patrimonial apresentado refletiu
em sua totalidade a real situação patrimonial da Unidade Gestora.

3.2.2 Diferença entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens em estoque e bens imóveis.

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:

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.
3.2.5 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 00643/2017 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,

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

Balanço
Patrimonial
Bens em al- 2.745,40
moxarifado
Bens móveis 454.097,09
Bens imóveis 16.759.232,62
Bens intangí- 0,00
veis

Inventário

Diferença

2.745,40

0,00

454.060,29
36,80
16.759.232,62 0,00
0,00
0,00

Fonte: Processo TC 05707/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Já em relação a diferença entre os registros físicos e contábeis no valor de R$ 36,80 (trinta e seis reais e oitenta
centavos) relativos aos bens patrimoniais móveis, o RT
00643/2017-1 considerou, por falta de materialidade,
valor de ajuste para fins da análise efetuada.
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$
4.780.544,71, 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$ 4.662.075,94, e conta contábil
1.2.3.2.1.06.05.000 -ESTUDOS E PROJETOS, no valor de
R$ 118.468,77, totalizando R$ 4.780.544,71 corresponwww.tce.es.gov.br

dente ao valor da divergência.
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$ 23.920,19, e
os registros contábeis apresentou saldo de R$ 2.745,40,
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 02370/2018-1 que
seja afastado este indicativo de irregularidade.
Quanto ao ITEM 3.2.5, de acordo com o Relatório Técnico 643/2017-1, 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$ 11.978.687,91, e os registros contábeis apresentou saldo de R$ 16.759.232,62 desta forma, tem-se
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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que as informações trazidas por meio do arquivo terimo
não se sustentavam.

-se a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão
dos recursos públicos.

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.

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

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$
4.780.544,71, é pertinente ao valor registrado no Balancete Contábil de encerramento referente às obras em
andamento no exercício de 2016.

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.

Portanto, tendo sido apontada a origem das inconsistências e, ainda, por ficar evidenciada sua posterior regularização, sugeriu a ITC 02370/2018-1 que seja afastado o
indicativo de irregularidade.
Por fim, quanto ao ITEM 3.3.1, de acordo com o RTC
643/2017-1:
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 favorecendo, assim, à
emissão de parecer não conclusivo sobre as contas anuais, tendo em vista que na conclusão, a unidade central
de controle interno se absteve de emitir opinião sobre as
demonstrações contábeis, concorrendo para um parecer que 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 referiram, observando-

As alegações de defesa foram as seguintes:

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:
www.tce.es.gov.br

- 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 GesSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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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.

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
www.tce.es.gov.br

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 preSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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juízo para que o ato seja declarado nu
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 ijá 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:
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 in-

direta 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:
Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob
a responsabilidade do Sr. Alécio Paganoto Salazar, relativa ao exercício de 2016 em atendimento a Instrução
Normativa nº 34/2015 e suas alterações.
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.
Destaque-se o tom contraditório dessa manifestação
www.tce.es.gov.br

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
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.
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Sugerimos, ainda, determinar ao atual ordenador de
despesas, ou a quem lhe vier a substituir, que adote medidas administrativas necessárias à disponibilização tempestiva da devida documentação ao controle interno visando a elaboração e encaminhamento, nas futuras prestação de contas, de parecer conclusivo conforme previsto no artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012.
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, 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
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.
RODRIGO COELHO DO CARMO

Conselheiro Relator

4. Especificação do quórum:

1. ACÓRDÃO

4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (vice-presidente no exercício da presidência), Rodrigo Coelho do
Carmo (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e
Sérgio Manoel Nader Borges.

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 Habitação de Vitória, referente ao exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade do Srs. Sérgio de Sá Freitas e Aécio Paganoto Salazar, nos termos do art. 84, inciso I da Lei Complementar
nº 621/2012, dando a devida QUITAÇÃO ao responsável nos termos do art. 85 do dispositivo legal retro mencionado.
1.2 RECOMENDAR ao atual ordenador de despesas, ou a
quem lhe vier a substituir, para que:
Adote medidas administrativas para possibilitar ao controle interno a emissão do parecer com os elementos
previstos no Anexo II, Tabela 7, da IN 34/2015, visando a
elaboração e encaminhamento, nas futuras prestação de
contas, de parecer conclusivo conforme previsto no artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012;
1.3 REMETER os autos, após a confecção do acórdão
deste julgamento ao ilustre representante do Ministério
Público de Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.
1.4 DAR CIÊNCIA aos interessados e, após o trânsito em
julgado, arquive-se.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 13/11/2018 - 40ª Sessão Ordinária do
Plenário.
www.tce.es.gov.br

4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-presidente no exercício da presidência
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
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 TC-1633/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05741/2017-9
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SEDEC - Secretaria Municipal de Desenvolvimento
da Cidade de Vitória
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: LENISE MENEZES LOUREIRO
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016 –
REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO CARMO:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade de Vitória, referente ao exercício financeiro de 2016,
sob a responsabilidade da Sra. Lenise Menezes Loureiro,
na função de Ordenador de Despesas.
Tendo a Prestação de Contas sido apresentada em
31/03/2017 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 771/2017-5 (peça 44)
pela citação da responsável, para apresentação de justificativas quanto aos seguintes achados:
Descrição do achado
3.2.2 Diferença entre o saldo contábil dos demonstrativos
contábeis e o valor dos inventários de bens em estoque e bens
móveis.
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 imóveis, arquivo terimo, apresenta informações supostamente equivocadas.
3.2.5 Incompatibilidade de informações entre inventário de
bens em estoque-arquivo invalme resumo de inventário -arquivo resamc.
3.2.6 Incompatibilidade de informações no relatório de resumo de inventário de bens imóveis, arquivo resimo.
3.3.1 Encaminhamento de parecer do controle interno em
desconformidade com o Anexo II, Tabela 7 da IN 34/2015.

Os indícios de irregularidade apontados, e também assinalados na Instrução Técnica Inicial 1270/2017-9, peça
45, embasaram a citação da responsável para apresentação de justificativas, depreendida monocraticamente
através da DECM nº 01869/2017-2, peça 47.
Regularmente convocada (Termo de citação 02150/20172) a responsável exercitou o seu direito de defesa, apresentando justificativas e documentos comprobatórios
00138/2018-4 e 02448/2018-1, peças 51 e 52.
Ao proceder à análise das informações apresentadas, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia, através da Instrução Técnica Conclusiva
02322/2018-2 (peça 55), opinou no sentido de que este
Tribunal julgue REGULAR as contas da Sra. Lenise Menezes Loureiro, no exercício de suas funções de ordenador
de despesas da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade de Vitória, exercício 2016.
Após, vieram-me os autos para análise.
FUNDAMENTAÇÃO:
Cabe mencionar que, na análise técnica realizada sobre a
Prestação de Contas Anual da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade de Vitória, ora em discussão, referente
ao exercício de 2016, sob a responsabilidade da Senhora Sra. Lenise Menezes Loureiro, preliminarmente, foram
apontados indícios de irregularidades no Relatório Técnico 771/2017-5, peça 44, resultando na citação da responsável 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 móveis.
3.2.3 O termo circunstanciado referente a bens em estoque, arquivo teralm, apresenta informações supostawww.tce.es.gov.br

mente equivocadas.
3.2.4 O termo circunstanciado referente a bens imóveis,
arquivo terimo, apresenta informações supostamente
equivocadas.
3.2.5 Incompatibilidade de informações entre inventário
de bens em estoque-arquivo invalme resumo de inventário -arquivo resamc.
3.2.6 Incompatibilidade de informações no relatório de
resumo de inventário de bens imóveis, arquivo resimo.
3.3.1 Encaminhamento de parecer do controle interno em desconformidade com o Anexo II, Tabela 7 da IN
34/2015.
A área técnica, tendo como base as justificativas e documentos encaminhados nos termos da Decisão Monocrática 01869/2017-2 (Defesa/justificativa 00138/20184, peça complementar 02448/2018-1, peças 51 e 52),
constatou que o ponto central do indício de irregularidade apontado versou quanto a forma de envio do Parecer Conclusivo da Unidade de Controle Interno com ausência de análise de alguns pontos importantes da prestação de contas, cabendo citar o responsável para apresentar esclarecimentos acerca dos apontamentos.
Via de regra, o gestor não pode ser responsabilizado pela
forma da análise, elaboração e conclusão do referido relatório, mas sim do resultado apurado pelo Parecer, sendo essa de exclusiva responsabilidade dos servidores signatários especificamente neste caso, da Controladoria
Geral do Município. Na análise em questão, a responsável ainda trouxe um cenário enfrentado pela prefeitura e
pela controladoria na elaboração e envio dos pareceres
conclusivos do controle interno.
Em função disso, com base na legislação vigente desSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019

62

ATOS DO PLENÁRIO

ta Corte de Contas, a apreciação da prestação de contas desta Secretaria foi ampliada do nível I para o nível II, assim sendo, sugeriu a área técnica pelo afastamento do indício de irregularidade, exposto concluso
na ITC 2322/2018-1, opinando que este Tribunal julgue
REGULAR as contas da Sra. Lenise Menezes Loureiro,
na forma do artigo 84, I da Lei Complementar Estadual
621/2012,no exercício de funções de ordenador de despesas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da
Cidade de Vitória.
Nesse contexto, encampo os fundamentos da unidade
técnica, ITC 2322/2018, e ministerial, através do Parecer
03400/2018, afastando os indícios de irregularidade.
CONCLUSÃO:
Desse modo, considerando que o Ministério Público de
Contas acompanhou integralmente o entendimento da
área técnica, exposto por ocasião da ITC 2322/2018-2,
opinando pela REGULARIDADE das presentes contas, e
que seja expedido a devida quitação à Sra. Lenise Menezes Loureiro, responsável, assim, adoto os fundamentos
e conclusões ora explicitados.
Ante o exposto, encampando o entendimento técnico e
ministerial, VOTO no sentido de que o Plenário 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 Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:

1.1 JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade de
Vitória, referente ao exercício financeiro de 2016, sob
responsabilidade da Senhora Sra. Lenise Menezes Loureiro, nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012, dando a devida QUITAÇÃO à responsável, conforme artigo art. 85 da mesma lei.
1.2 DAR CIÊNCIA à interessada e, após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 13/11/2018 - 40ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (vice-presidente no exercício da presidência), Rodrigo Coelho do
Carmo (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e
Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-presidente no exercício da presidência
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
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

Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-1634/2018 – PLENÁRIO
Processo: 03508/2018-5
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: CMVV - Câmara Municipal de Vila Velha
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: IVAN CARLINI
Procurador: NICOLLE BINO JUFFO RODRIGUES (OAB:
29739-ES)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR –
EXERCÍCIO DE 2017 – REGULAR – QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO CARMO:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Vila Velha, referente ao exercício financeiro de 2017, sob a responsabilidade do Senhor Ivan Carlini, onde refletiu sua conduta como Presidente daquele Poder Legislativo.
As Contas em análise foram apresentadas em 03/04/2018
por meio do sistema CidadES, portanto, dentro do prazo regimental, atendendo ao disposto no artigo 123 do
RITCEES – Res. TC 261/2013, devidamente assinadas eletronicamente pelo gestor responsável e pelos responsáveis técnico pela contabilidade e pelo controle interno.
Conforme

depreende-se

do

Relatório

Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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00165/2018-1 (peça 50), que teve por base as informações apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis, identificou-se um achado que resultou na sugestão
pela citação do responsável.
Sendo assim, a SEGEX, em atendimento à sugestão feita por meio da Instrução Técnica Inicial 00418/2018-5
(peça 51), emitiu a DECISÃO SEGEX 00427/2018-4 (peça 52), pela citação do responsável, Sr. Ivan Carlini, para que, no prazo de trinta dias improrrogáveis, apresentasse as justificativas e/ou documentos, quanto ao seguinte item:
4.5.1 Registro contábil e pagamento a menor da contribuição previdenciária patronal pertinente ao RPPS (artigos 40 e 195, inciso I da Constituição Federal).
Termo de Citação 00786/2018-1 (peça 53) endereçado
ao responsável, Sr. Ivan Carlini.
Comparece aos autos o gestor citado, atendendo
ao Termo de Citação 00786/2018-1, com a Resposta de Comunicação 00815/2018-2 (peça 56), Procuração 00573/2018-7 (peça 57) e Peça Complementar
17267/2018-7 (peça 58).
Ao proceder à análise dos documentos apresentados,
o NCE – Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia, através da Instrução Técnica Conclusiva
02370/2018-1 (peça 64), lançou a seguinte proposta de
encaminhamento:
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Câmara Municipal de Vila Velha, exercício de 2017, sob a
responsabilidade do Sr. Ivan Carlini, formalizada de acordo com a IN TCEES 43/2017, e instruída considerando-se
o escopo delimitado pela Resolução TC 297/2016 e alte-

rações posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR a prestação de
contas anual do Sr. Ivan Carlini, ordenador de despesas
durante o exercício de 2017, nos termos do art. 84, inciso Ida Lei Complementar 621/2012.
Propõe-se, ainda:
- Recomendar ao atual gestor que quando do envio dos
arquivos referentes à prestação de contas anual, que seja feita uma análise de consistência das informações entre os demonstrativos.
Nos termos regimentais, pronunciou-se o Ministério Público de Contas, Parecer 4864/2018-3 (peça 68), da lavra
do Procurador Geral Luciano Vieira, que se manifestou
em consonância com a área técnica, pugnando, ao final,
pela REGULARIDADE das presentes contas, expedindo-se
quitação ao responsável, com a emissão da recomendação proposta pela unidade técnica.
Após, vieram-me os autos para análise.
FUNDAMENTAÇÃO
Vale ressaltar que, da análise técnica realizada sobre a
Prestação de Contas ora em análise, uma inconsistência
contábil foi detectada no Relatório Técnico 00165/20181, resultando na citação do responsável com relação ao
seguinte item:
4.5.1 Registro contábil e pagamento a menor da contribuição previdenciária patronal pertinente ao RPPS (artigos 40 e 195, inciso I da Constituição Federal).
Após sua regular citação, o gestor apresentou as justificativas relacionadas a esse item, no sentido de que ao
www.tce.es.gov.br

analisarem os registros orçamentários e contábeis que
foram objeto de análise do item em questão, apuraram
que o resumo da folha de pagamento dos servidores efetivos do exercício de 2017, que foi enviado por arquivo
FOLRPP gerado e emitido pelo Setor de Recursos Humanos, estava apresentando inconsistências nos dados parametrizados no módulo do sistema informatizado utilizado pela Câmara Municipal, através da locação de software com a empresa E&L Prod. de Software Ltda. Para comprovação, envia quadro demonstrando a composição dos valores da contribuição previdenciária patronal
e do servidor no exercício de 2017, os quais foram extraídos dos processos de pagamento encaminhados pelo
Setor de Recursos Humanos mensalmente e cuja despesa foi empenhada e liquidada, conforme os valores demonstrados nas bases de cálculo de cada resumo da folha de pagamento e das guias de recolhimento que estão
anexas a cada processo.
Com base na documentação e justificativas apresentadas, verificou a unidade técnica assistir razão à defesa, visto que ela apresenta os processos de pagamentos mensais nos quais constam os resumos das folhas de
pagamentos, assim como as guias da Previdência Social,
com os respectivos comprovantes de pagamentos, juntamente com as notas de empenhos, liquidações e pagamentos. Concluindo-se que realmente o Resumo Anual da Folha de Pagamento enviado quando da apresentação da PCA não refletia a realidade da Câmara, sendo que, com base nos novos documentos apresentados,
verifica-se que as contribuições patronais devidas no
exercício totalizaram R$ 415.563,41, ou, seja, de acordo com os valores demonstrados no Balancete da Execução Orçamentária, fora empenhado, liquidado e paSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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go no exercício 100% dos valores devidos. Ao final, sugere o afastamento do presente indicativo de irregularidade. Recomendando, porém, ao atual gestor, que quando do envio dos arquivos referentes à prestação de contas anual, que seja feita uma análise de consistência das
informações entre os demonstrativos, uma vez que este mesmo indicativo de irregularidade já fora apontado na análise da PCA do exercício de 2016, Processo TC4922/2017.
Sendo assim, constatando-se que houve somente um
ponto de inconsistência na análise contábil das presentes contas, ao qual o responsável trouxe aos autos as devidas explicitações, subscrevo o entendimento da área
técnica, corroborado pelo Ministério Público de Contas,
observando a ausência de prejudicialidade na análise da
prestação de contas em questão, com base na legislação vigente desta Corte de Contas, afasto a irregularidade apontada.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, encampando o entendimento técnico e
ministerial, VOTO no sentido de que o Plenário aprove a
seguinte minuta de Acórdão, que submeto à consideração de Vossas Excelências.

te ao exercício financeiro de 2017, sob a responsabilidade do Senhor IVAN CARLINI, nos termos do art. 84, inciso I da Lei Complementar nº 621/2012, dando-lhe a devida QUITAÇÃO, nos termos do art. 85, do mesmo dispositivo legal;
1.2 RECOMENDAR ao atual gestor, ou a quem suas vezes
o fizer, para que:
- Quando do envio dos arquivos referentes à prestação
de contas anual, que seja feita uma análise de consistência das informações entre os demonstrativos;
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;

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

2. Unânime.

Relator: Marco Antônio da Silva

3. Data da Sessão: 13/11/2018 - 40ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Responsável: HERMAN MATTOS DE SOUZA, JOAO CARLOS MENESES

4. Especificação do quórum:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE SERRA – EXERCÍCIO 2015 – REGULAR
– QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAR.

1. ACÓRDÃO

4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.

1.1 Julgar REGULAR a presente Prestação de Contas
Anual da CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, referen-

Processo: 07129/2016-7
Exercício: 2015

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

ACÓRDÃO TC-1635/2018 – PLENÁRIO

1.4 DAR CIÊNCIA ao interessado e, após o trânsito em
julgado, ARQUIVE-SE.

4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (vice-presidente no exercício da presidência), Rodrigo Coelho do
Carmo (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e
Sérgio Manoel Nader Borges.

RODRIGO COELHO DO CARMO

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

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-presidente no exercício da presidência
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
www.tce.es.gov.br

UG: SEOB - Secretaria Municipal de Obras de Serra

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual da SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS DE SERRA, referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade dos senhores JOÃO
CARLOS MENESES e HERMAN MATTOS DE SOUZA.
Com base no Relatório Técnico n.º 00514/2017-1 e na
Instrução Técnica Inicial n.º 00919/2017-5, foi proferida
a Decisão Monocrática n.º 01275/2017-1, por meio da
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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qual os senhores João Carlos Meneses e Herman Mattos
de Souza foram citados para justificar os seguintes indícios de irregularidade:
3.1.1. Divergência entre o resultado patrimonial (DVP) e
o resultado do exercício (BP);
3.2.1.1. Divergência entre saldo contábil e os extratos
bancários;
3.2.2.1. Divergência apurada entre os registros contábeis
de bens móveis e o inventário físico (INVMOV);
3.2.2.2. Não comprovação dos saldos contábeis de bens
imóveis mediante envio do inventário físico (INVIMO);
3.3.1. Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre
a Prestação de Contas Anual.
Devidamente citados, os responsáveis apresentaram suas razões de justificativas (Defesa n.º 01067/2017-1),
bem como documentação de apoio.
Instado a manifestar-se, o Núcleo de Controle Externo
de Economia e Contabilidade – NCE, por meio da Instrução Técnica Conclusiva n.º 01428/2018-1, opinou pelo
afastamento dos indícios de irregularidades e, por consequência, pela regularidade das contas, com expedição de recomendação ao atual gestor para que encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA), em atendimento ao
Art. 82 da Lei Complementar 621/2012.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n.º
04704/2018-9, de lavra do Procurador Luciano Vieira, ratificou o opinamento técnico quanto à regularidade das
contas, sugerindo, no entanto, a expedição de determinação à Controladoria do Município, para que promova
a realização do Relatório e parecer conclusivo.

É o Relatório. Passo a fundamentar.

Assim, afasta-se o indicio de irregularidade.

Analisados os autos, acompanho integralmente a conclusão da área técnica acerca da regularidade das contas, com expedição da recomendação proposta. Adoto como razões de decidir os fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução Técnica Conclusiva n.º
01428/2018-1, abaixo transcritos:

2.2 DIVERGÊNCIA ENTRE SALDO CONTÁBIL E OS EXTRATOS BANCÁRIOS. (item 3.2.1.1 do RTC nº 514/2017)

“2. DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES
2.1 DIVERGÊNCIA ENTRE O RESULTADO PATRIMONIAL
(DVP) E O RESULTADO DO EXERCÍCIO (BP). (item 3.1.1
do RTC nº 514/2017)
Base legal: Artigos 85 e 89 da Lei 4320/64.
Segundo o relatório técnico:
Verifica-se na Demonstração das Variações Patrimoniais o resultado patrimonial superavitário de R$
63.188.813,09, já o resultado do exercício apresenta no
balanço patrimonial o valor de R$ 60.917.834,29.
Assim, sugere-se a citação do gestor para que apresente
as suas justificativas.
Das justificativas:
A Divergência refere-se a uma falha na configuração do
relatório impresso pelo sistema de contabilidade na época do envio da PCA 2015. Informamos que o problema
foi solucionado, segue o novo relatório do Demonstrativo das Variações Patrimoniais (DVP) com os saldos corretos gravado em CD -R anexo.
Da análise das justificativas
Com base nas justificativas e documentos encaminhados, constata-se que a divergência tinha por causa uma
falha na elaboração do relatório do Demonstrativo das
Variações Patrimoniais que foi devidamente acertado.
www.tce.es.gov.br

Base legal: Artigos 85 e 89 da Lei 4320/64.
Segundo o relatório técnico:
Verifica-se na conta caixa e equivalente de caixa (código
111000000000) e no termo de verificação de disponibilidades – TVDISP o saldo contábil das disponibilidades financeiras no montante de R$ 14.668.975,74, entretanto os extratos bancários encaminhados demonstraram o
valor de R$ 7.729.111,81, ou seja, uma diferença de R$
6.939.863,93.
Assim, sugere-se a citação do gestor para que apresente
as suas justificativas.
Tabela 01: Disponibilidades Em R$ 1,00
Das justificativas:
Segue gravado em CD -R anexo os extratos não localizados pelo Auditor do TCE-ES.
Quanto as divergências apuradas, segue as seguintes explanações:
l -Conforme Tabela 01: Disponibilidades, a conta com saldo contábil e saldo do extrato no valor de 6.305,79 pertence a conta no 38-3, ag. 110, Banco 21, e na tabela
apresenta a conta com o número 25339136, ag.ll O, no
de banco 21.
2- Divergência apurada na conta no 175.337-0, ag. 110,
Bco 21 não existe, saldo patrimonial até 31I12/2015 está
condizente ao saldo do extrato de conta, como pode ser
observado no arquivo EXTBAN pag. 15.
3 - O extrato do banco encaminhado da conta 158.8620, enviado na prestação de contas exibe data de moviSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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mentação até 23/12/2015, apesar do período no extrato ser de 01/12/2015 a 31/12/2015, como não havia a
movimentação final do mês o valor lançado na conta é o
do novo extrato que estamos encaminhando, sendo que
neste exibe rendimento de 01/01/2016, tal informação
induziu ao erro, neste caso, saldo patrimonial voltou a
sua regularidade no exercício posterior em 01/01/2016.
4- Quanto a conta 647.067 da Caixa Econômica Federal,
ela possui duas formas de rendimentos, sendo uma OBTV e outra Fundo de Investimento, neste caso o saldo
contábil refere-se ao valor apurado na competência de
11/2015 somados apenas ao rendimento do Fundo de
Investimento de 12/2015 (101), pois como pode ser observado pelo extrato, o de competência 12/2015 foi emitido após a entrega da PCA impossibilitou a inserção da
informação.
Da análise das justificativas
Com base nas justificativas e as cópias dos extratos encaminhados, chega-se a seguinte composição financeira da
secretaria em análise:
Tabela 01: Disponibilidades Em R$ 1,00
Assim, afasta-se o indicio de irregularidade, tendo em
vista a não evidenciação de diferença entre os extratos
bancários e os registros contábeis.
2.3 DIVERGÊNCIA APURADA ENTRE OS REGISTROS
CONTÁBEIS DE BENS MÓVEIS E O INVENTÁRIO FÍSICO
(INVMOV). (item 3.2.2.1 do RTC nº 514/2017)

móveis, conforme apresentado no Balanço Patrimonial,
apresenta divergência significativa em relação ao valor
apurado no inventário de bens em almoxarifado (INVMOV).
Tabela 02: Saldos patrimoniais Em R$ 1,00
Descrição

Balanço
Patrimonial
Bens em al- 24.745,44
moxarifado
Bens móveis 27.099,60
Bens imóveis 53.380.081,27
Bens intangí- 0,00
veis

Inventário

Diferença

24.745,44

0,00

14.905,83
0,00

12.193,77
53.380.081,27
0,00

Fonte: [Processo TC 7.129/2016 - Prestação de Contas
Anual / 2015]
Das justificativas:
A divergência apresentada é por não haver a conclusão
do Inventario de bens moveis.
Como pode ser observado na Figura 01 abaixo que apresenta o texto de item 4, que faz ·parte do Relatório de
Inventario de Bens Patrimoniais da Secretaria de ObrasSEOB - (item 048-INVMOV). Encaminhado por esta Secretaria Municipal de Obras, a comissão apresenta um
diagnóstico do levantamento físico dos bens até a data
de 31I1212015 demonstrando que o Inventario estava
em fase de elaboração conforme descrito.

Segundo o relatório técnico:

Ressaltamos que no item 5 apresentado na Figura 02, copiado do mesmo Relatório de Inventario de Bens Patrimoniais da Secretaria de Obras - SEOB - (item 048-INVMOV). Já citado, apresenta os procedimentos previstos
para o exercício de 2016, onde previa a “conciliação contábil de todos os bens inventariados”.

Com base na Tabela 02, o saldo patrimonial dos bens

Da análise das justificativas

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

www.tce.es.gov.br

Em suas justificativas, os gestores citados reconhecem a
divergência e apontam que os ajustes seriam realizados
no exercício de 2016.
Logo, a divergência de R$ 12.193,77 foi ajustada no exercício de 2016.
Para comprovar tal ajuste, os responsáveis enviaram a
tabela acima com o resumo do inventário dos bens móveis.
Assim, afasta-se o indicio de irregularidade.
2.4 NÃO COMPROVAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS DE
BENS IMÓVEIS MEDIANTE ENVIO DO INVENTÁRIO FÍSICO (INVIMO). (item 3.2.2.2 do RTC nº 514/2017)
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:
Verifica-se que foi enviado um arquivo declarando que
a Secretaria Municipal de Obras de Serra de obras não
possui bens, no entanto, consta o valor registrado no Balanço Patrimonial de R$ 53.380.081,27.
Tabela 02: Saldos patrimoniais Em R$ 1,00
Descrição

Balanço
Patrimonial
Bens em al- 24.745,44
moxarifado
Bens móveis 27.099,60
Bens imóveis 53.380.081,27
Bens intangí- 0,00
veis

Inventário

Diferença

24.745,44

0,00

14.905,83
0,00

12.193,77
53.380.081,27
0,00

Fonte: [Processo TC 7.129/2016 - Prestação de Contas
Anual / 2015]
Das justificativas:
Em relação ao item 3.2.2.2, reforçamos que a SEOB enSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019

67

ATOS DO PLENÁRIO

viou o arquivo informando que não possui bens imóveis
(ver cópia do Resumo de Bens Imóveis - Ano Referência
2015 no ANEXO A2) e que o valor registrado no Balanço Patrimonial de R$ 53.380.081,27 refere-se às obras
em andamento em 2015, não representando, portanto,
bens imóveis da SEOB.
Da análise das justificativas
Com base nas justificativas e pela natureza da secretaria
em análise (Obras), constata-se que o valor registrado na
contabilidade se refere a Obras em Andamento (Conta
nº 1.2.3.2.1.06.01.000) e no momento da conclusão serão transferidos para a unidade gestora especifica.
Logo, como base no exposto, afasta-se o indicio de irregularidade.
2.5 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer sobre a prestação de contas
anual. (item 3.3.1 do RTC nº 514/2017)
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.
Segundo o relatório técnico:
O artigo 82 da Lei Complementar 621/2012 é taxativo ao
estabelecer que,
Art. 82. As contas dos administradores e responsáveis
pela gestão de recursos públicos estaduais e municipais,
submetidas a julgamento do Tribunal de Contas, na forma de tomada ou prestação de contas, observarão o disposto no Regimento Interno e em atos normativos do
Tribunal de Contas. [...]
§ 2º As contas serão acompanhadas do relatório e do parecer conclusivo da unidade executora do controle in-

terno, os quais deverão conter os elementos indicados
em atos normativos do Tribunal de Contas.
Conforme a Controladoria Geral, a PCA de 2015 referente à Secretaria Municipal de Obras – SEOB (208), foi encaminhada à CGM em 24/03/2016, de forma incompleta
e fora do prazo previsto (11/03/2016), fato este que impediu a realização de uma análise mais profunda.
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 interno 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.
Das justificativas:
Informamos que o Decreto n 6.671 de 16 de outubro de
2015, estabeleceu normas
Relativas ao encerramento do exercício financeiro ·para
o ano de 2015 além de orientar os procedimentos relativos a Prestação de Contas anual de 2015.
Da análise das justificativas
Antes da análise das justificativas prestadas pelo responsável, faz-se necessário uma explanação acerca da exigência, forma e conteúdo do Relatório e Parecer conclusivo do Controle Interno.
A Lei Complementar Estadual nº 621/2012 (Lei Orgânica
do TCE-ES) no seu artigo 82 estabelece o seguinte:
Art. 82. As contas dos administradores e responsáveis
www.tce.es.gov.br

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.
§ 1º No julgamento das contas anuais a que se refere o
caput deste artigo serão considerados os resultados dos
procedimentos de fiscalização realizados, bem como os
de outros processos que possam repercutir no exame da
legalidade, legitimidade, economicidade, efetividade e
razoabilidade dos atos de gestão.
§ 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.
§ 3º Serão consideradas não prestadas as contas que,
embora encaminhadas, não reúnam as informações e
os documentos exigidos na legislação em vigor, bem como nos atos normativos próprios do Tribunal de Contas.
(g.n.)
Já a Instrução Normativa nº 28/2013 e alterações, dispõe
sobre a composição e a forma de envio das prestações
de contas anuais, além de dispor sobre a obrigatoriedade, forma e conteúdo do relatório e do parecer conclusivo da unidade executora do controle interno.
[...]
Art. 4º O conteúdo das contas a serem prestadas pelos
ordenadores de despesas da administração direta e indireta dos Poderes Executivos Municipais e Estadual, exceto aqueles relacionados nos artigos 5º a 10 desta instrução normativa, para fins de julgamento pelo Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, compreenderá o
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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rol de documentos integrantes do ANEXO 03, acompanhados do relatório e do parecer conclusivo emitido pelo
controle interno, sobre as contas do ordenador de despesas do respectivo órgão ou unidade, contendo os elementos indicados no ANEXO 12. (grifo nosso)
§ 2º Os gestores dos Fundos Especiais, quando constituídos como órgãos de gestão independentes das Secretarias Estaduais ou Municipais, deverão apresentar suas
prestações de contas anuais independentes dos ordenadores de despesas das Secretarias a que se encontram
vinculados, observando o que dispõe o “caput” deste artigo.
ANEXO 12 RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO RELATÓRIO
[...]
5. Parecer conclusivo
Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob
a responsabilidade do Sr. [gestor responsável], relativa
ao exercício de [exercício a que se refere a prestação de
contas], com objetivo de:
I - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração estadual e municipal, bem como
da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.
Em nossa opinião as demonstrações contábeis e as demais peças que integram a prestação de contas sob exame representam [adequadamente, adequadamente
com ressalvas ou inadequadamente] a prática de atos de

gestão no exercício a que se refere, observando-se a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos
recursos públicos, no exercício de referência da prestação de contas. (g.n.)

Srs. Herman Mattos de Souza e Joao Carlos Meneses,
na forma do artigo 84, I da Lei Complementar Estadual
621/2012, no exercício de funções de ordenador de despesas da Secretária Municipal de Obras de Serra.

Dessa forma, verifica-se que esta Corte regulamentou,
com base na lei, sobre o Relatório e Parecer Conclusivo
do Controle Interno.

Sugere-se, ainda, recomendar à Secretária Municipal de
Obras de Serra, na pessoa de seu atual gestor, que:

Apesar das justificativas se apresentarem como insuficientes para responder o item questionado, tem-se o entendimento em outros processos que a responsabilidade pela instituição e de suporte para o funcionamento
do controle interno é do prefeito municipal e não do responsável de cada unidade gestora.
Verifica-se, também, que o exercício de 2015 foi o primeiro em que se exigiu (regulamentou), na PCA, a apresentação do parecer conclusivo do controle interno, embora o dispositivo legal que fundamenta tal exigência
fosse mais antigo. A falta de conclusão no parecer, em si,
não indica necessariamente a existência de mácula grave nas contas, entretanto, caso persista, poderá ensejar
proposição de irregularidade grave nas futuras prestações de contas.
Pelo exposto, sugere-se pelo afastamento do indício de
irregularidade.
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa a Secretária Municipal de Obras de Serra, exercício de 2015,
sob a responsabilidade dos Srs. Herman Mattos de Souza e Joao Carlos Meneses.
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 dos
www.tce.es.gov.br

1) Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA), em atendimento ao Art. 82 da Lei Complementar 621/2012”.
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e
85 da Lei Complementar n.º 621/2012, acompanhando
integralmente a área técnica, VOTO no sentido de que o
Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto
à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pela Relatora, em:
1.1 Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE SERRA, referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade dos senhores JOÃO CARLOS MENESES e HERMAN MATTOS DE
SOUZA, dando-lhes quitação;
1.2 RECOMENDAR ao atual gestor que encaminhe, nas
futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca
das contas anuais (PCA), em atendimento ao Art. 82 da
Lei Complementar 621/2012;
1.3 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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2. Unânime.

UG: SESE - Secretaria Municipal de Serviços de Serra

regularidade das contas.

3. Data da Sessão: 13/11/2018 - 40ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Relatora: Marcia Jaccoud Freitas

4. Especificação do quórum:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE SERRA – EXERCÍCIO DE 2016 – REGULAR – ARQUIVAR

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
n.º 04926/2018-1, de lavra do Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva, ratificou a conclusão técnica, sugerindo a regularidade das contas.

4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (vice-presidente no exercício da presidência), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-presidente no exercício da presidência
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-1636/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05056/2017-6
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016

Responsável: SAMUEL DIAS DE SOUZA FILHO

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Tratam os autos da Prestação de Contas Anual da SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE SERRA – SESE, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do
senhor SAMUEL DIAS DE SOUZA FILHO.
Com base no Relatório Técnico n.º 00914/2017-2 e na
Instrução Técnica Inicial n.º 00287/2018-1, foi proferida
a Decisão SEGEX n.º 00309/2018-3, 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;
3.2.1.1. Divergência entre os saldos contábeis e os extratos bancários;
3.2.2. Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens.
Devidamente citado, o responsável apresentou suas razões de justificativas (Defesa n.º 00960/2018-1), bem como documentação de apoio.
Instado a manifestar-se, o Núcleo de Controle Externo
de Economia e Contabilidade – NCE, por meio da Instrução Técnica Conclusiva n.º 03902/2018-3, opinou pelo
afastamento das irregularidades e pelo julgamento pela
www.tce.es.gov.br

É o Relatório.
Analisados os autos, acompanho a conclusão da área
técnica e do Ministério Público de Contas acerca da regularidade na Prestação de Contas Anual. Adoto como razões de decidir os fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução Técnica Conclusiva n.º 03902/2018-3,
abaixo transcritos:
“2- ANÁLISE DE JUSTIFICATIVAS E DOCUMENTOS APRESENTADO AO TERMO DE CITAÇÃO 479/20182.1 Divergência entre a Demonstração das Variações
Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado patrimonial do exercício anterior. (ITEM 3.1.9
DO RTC 914/2017-2).
Base legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964.
De acordo com o item 3.1.9 Relatório Técnico Contábil
RTC 914/2017-2,
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:
Tabela 9) Resultado Patrimonial
Exercício atual
21.356.645,19
DVP (a)
21.356.645,19
Balanço Patrimonial (b)
0,00
Divergência (a-b)
Exercício anterior
40.677.545,79
DVP (a)
40.607.486,64
Balanço Patrimonial (b)
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Divergência (a-b)

70.059,15

Fonte: Processo TC 05056/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se divergência entre o resultado
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.
JUSTIFICATIVAS
11176/2018-2)

APRESENTADAS

(PROTOCOLO

Diante dessa inconsistência foi apresentada a seguinte
argumentação:
Considerando o item 3.1.9, ocorreu no ato da geração
do arquivo XML DEMVAP, extraído do sistema SMARCP
(Contabilidade) e encaminhado ao sistema CIDADES/ES
uma falha de geração e no valor evidenciado no DEMVAP
conforme demonstrado abaixo:
[...]
Segue anexo as Demonstrações das Variações Patrimoniais referente ao exercício de 2016 emitida na data de
25/07/2018 com o valor correto em seu Resultado Patrimonial de R$ 40.607.486,64 (Quarenta milhões seiscentos e sete mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).
Na oportunidade inserimos os relatórios extraídos do
sistema CIDADES/ES (Balanço Patrimonial e Demonstrações das Variações Patrimoniais) para conferência.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
A defesa relata que ocorreu um erro no ato da geração
do arquivo XML DEMVAP extraído do sistema SMARCP

(Contabilidade) e encaminhado ao sistema CIDADES/ES,
assim, a defesa encaminhou novos demonstrativos contábeis, entre eles, uma nova Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP, no qual apresenta o mesmo resultado patrimonial do exercício anterior em relação ao
demonstrado no Balanço Patrimonial, conforme segue:
Tabela 9 – A) Resultado Patrimonial
Exercício atual
DVP (a)
21.356.645,19
Balanço Patrimonial 21.356.645,19
(b)
Divergência (a-b)
0,00
Exercício anterior
DVP (a)
40.607.486,64
Balanço Patrimonial (b)
40.607.486,64
Divergência (a-b)
0,00

Assim, sugere-se que seja afastado o indicativo de irregularidade.
2.2 Divergência entre os saldos contábeis e os extratos
bancários. (ITEM 3.2.1.1 DO RTC 914/2017-2).
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 914/2017-2,
Conforme demonstrado na Tabela 12, verificou-se que o
extrato bancário da Conta Movimento n.º 25339821 está
com o saldo divergente do registrado na contabilidade.
Deste modo, os saldos entre os registros constantes dos extratos bancários e contábeis ficaram divergentes, visto que na conta caixa e equivalente de caixa
(código 111000000000) consta o saldo contábil de R$
3.828.861,42, entretanto os extratos bancários encaminhados demonstraram o valor de R$ 3.566.914,22, ou
seja, uma diferença de R$ 261.947,20. Assim, sugere-se
a citação do gestor para que apresente as suas justificawww.tce.es.gov.br

tivas.
Cabe ressaltar que, caso fique comprovado o saldo de
disponibilidade contábil maior que nos extratos bancários, esses valores são passíveis de devolução.
JUSTIFICATIVAS
11176/2018-2)

APRESENTADAS

(PROTOCOLO

Diante dessa inconsistência foi apresentada a seguinte
argumentação:
Quanto as contas elencadas na Tabela 12 - Termo de Verificação das Disponibilidades, onde são apresentadas a
diferença de R$ 261.947,20 (duzentos e sessenta um mil
e novecentos e quarenta e sete reais) segue abaixo a justificativa.
Não há diferença entre os valores dos saldos contábeis e
os extratos bancários, apenas em função do grande volume de extratos ocorreu um equívoco ao anexa-los junto
ao pacote de documentos encaminhados ao CIDADES/
ES. Segue anexo a este ofício os extratos relacionados da
conta corrente 25339821-Agencia 0110 sanando a diferença apontada nas tabelas 12 e 13.
• Extrato conta corrente com saldo de R$
2.933.351,22(dois milhões novecentos e trinta e três mil,
trezentos e cinquenta e um reais e vinte e dois centavos);
• Extrato de aplicação com saldo de R$ 261.947,20 (duzentos e sessenta e um mil, novecentos e quarenta e sete reais e vinte centavos).
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
A defesa relata que em função do grande volume de extratos ocorreu um equívoco ao anexa-los junto aos documentos encaminhados na PCA de 2016 no Sistema CIDADES/ES e que em virtude disso, foi encaminhado na
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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PCA de 2016, apenas o extrato da conta corrente de nº
25.339.821 com saldo de R$ 2.933.351,22, faltando o
envio do extrato da conta aplicação de nº 25.339.821
com o saldo de R$ 261.947,20, justamente a diferença
levantada no RT.
De fato, constatou-se que a defesa enviou os extratos
relacionados da conta corrente e conta aplicação de nº
25.339.821, agencia 0110, perfazendo o saldo total de
R$ 3.195.298,42, conforme demonstrado no saldo contábil na referida conta.
Assim, sugere-se que seja afastado o indicativo de irregularidade.
2.3 Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens. (ITEM
3.2.2 DO RTC 914/2017-2).
Base legal: Instrução Normativa 34/2015 e artigos 85 e
89 da Lei 4320/64.
De acordo com o item 3.2.2 Relatório Técnico Contábil
RTC 914/2017-2,
A análise dos registros patrimoniais restringiu-se à avaliação dos valores demonstrados nas contas de estoques
e de bens móveis, imóveis e intangíveis.
Na tabela a seguir, demonstram-se os valores extraídos
das demonstrações contábeis e do inventário de bens realizado em 31/12/2016:

Estoques
Bens Móveis
Bens Imóveis

Balanço Patrimonial
(a)
23.974,15
1.335.277,05
52.419.320,01

0,00

0,00

Fonte: Processo TC 05056/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016
Conforme divergências demonstradas na tabela anterior,
verifica-se que o valor inventariado do bem não foi devidamente evidenciado em sua respectiva conta contábil
do Balanço Patrimonial. Tal situação pressupõe falhas na
contabilização, nas conciliações e/ou inventário ou não
elaboração do inventário físico, na medida em que há divergências entre o inventário de bens e os valores registrados na contabilidade, motivo pelo qual se opina pela
citação do gestor responsável para apresentação das justificativas cabíveis.
JUSTIFICATIVAS
11176/2018-2)

APRESENTADAS

(PROTOCOLO

Diante dessa inconsistência foi apresentada a seguinte
argumentação:
Informo que a divergência refere-se a Obras em Andamento de Iluminação Pública através de Contrato com
a Empresa Salvador Engenharia Ltda e por este motivo
não foi informado no Relatório de Inventário, e segundo
a Instrução Normativa 036 TCEES de 23/02/2016 o prazo
final encerra em 31/12/2018.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS

Inventário
(b)

Diferença
(a-b)

A defesa relata que a divergência se refere a Obras em
Andamento de Iluminação Pública através de Contrato
com a Empresa Salvador Engenharia Ltda e por este motivo não foi informado no Relatório de Inventário.

23.974,15
1.335.277,04
0,00

0,00
0,01
52.419.320,01

De fato, verifica-se que as justificativas são pertinentes, vistos que a diferença levantada no RT de R$
52.419.320,01, é justamente o valor registrado no Balan-

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

Bens Intangí- 0,00
veis

www.tce.es.gov.br

cete Contábil - BALVER referente às obras em andamento no exercício de 2016, conforme segue:
[...]
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 da Secretaria Municipal de Serviços de Serra, relativa ao exercício
de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Samuel Dias de
Souza Filho.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULARES as contas do
Sr. Samuel Dias de Souza Filho no exercício da função de
ordenador de despesas do Fundo Municipal de Saúde
de Serra, no exercício de 2016, na forma do artigo 84, I
da Lei Complementar Estadual 621/2012”
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, em:
1.1 Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE SERRA – SESE,
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade
do senhor SAMUEL DIAS DE SOUZA FILHO, dando-lhes
quitação;
1.2 Arquivar, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 13/11/2018 - 40ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (vice-presidente no exercício da presidência), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo.

ACÓRDÃO TC-1637/2018 – PLENÁRIO
Processo: 04304/2018-3
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: FUNCULTURA - Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo

vem 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

Relatora: Marcia Jaccoud Freitas

Conselheira Substituta

Responsável: JOAO GUALBERTO MOREIRA VASCONCELLOS

1. ACÓRDÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – FUNDO DE CULTURA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – EXERCÍCIO 2017 –
PCA REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR

4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora)

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

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-presidente no exercício da presidência
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
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

Trata-se da Prestação de Contas Anual do FUNDO DE
CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – FUNCULTURA, referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade do senhor JOÃO GUALBERTO MOREIRA VASCONCELLOS.
Nos termos do Relatório Técnico n.º 00254/2018-6 e da
Instrução Técnica Conclusiva n.º 04159/2018-3, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
– NCE opinou pela regularidade da Prestação Anual.
O Ministério Público de Contas, no Parecer n.º
05068/2018-1, 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 dewww.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 pela Relatora, em:
1.1 Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do
FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
– FUNCULTURA, referente ao exercício de 2017, sob a
responsabilidade do senhor JOÃO GUALBERTO MOREIRA VASCONCELLOS, dando-lhe quitação;
1.2 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 13/11/2018 - 40ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (vice-presidente no exercício da presidência), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-presidente no exercício da presidência
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-1638/2018 – PLENÁRIO
Processo: 07127/2016-8
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: Fundo Ambiental - Fundo Ambiental do Município
de Vitória
Relator: Marco Antônio da Silva
Responsável: CLEBER BUENO GUERRA, MAXIMIANO
FEITOSA DA MATA, LUIZ EMANUEL ZOUAIN DA ROCHA,
PAULO SERGIO BELLO BARBOSA
Procurador: VINICIUS ASSIS DA SILVEIRA (OAB: 18367ES)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2015
– AFASTAR/MANTER IRREGULARIDADE – REGULAR –
REGULAR COM RESSALVA – EXPEDIÇÃO DE DETERMINAÇÕES – QUITAÇÃO – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual, do Fundo Ambiental do Município de Vitória, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade dos Srs.
Paulo Sérgio Bello Barbosa, Cleber Bueno Guerra, Maximiano Feitosa da Mata e Luiz Emanuel Zouain da Rocha – gestores nos períodos respectivos de 1/1, 9 e 10/4
e 14 a 17/4/2015; 2/1 a 10/3/2015; 11/3 a 8/4, 11 a 13/4
e 18/4 a 7/10/2015; e 8/10 a 31/12/2015.

nica, pugnou no mesmo sentido.
Assim, vieram os autos a este Magistrado de Contas, para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
do Colegiado, na forma do art. 29 do Regimento Interno,
Resolução TC 261/2013.
Ressalte-se que na 37ª Sessão Ordinária do Plenário,
ocorrida no dia 23/10/2016, foi realizada a sustentação
oral pelo Dr. Vinicius Assis da Silveira, conforme Notas
Taquigráficas 00203/2018-3 (fl. 151), mantendo-se os
autos em pauta.

Os responsáveis foram regularmente citados, conforme Decisão Monocrática 00956/2017-6, e Termos de
Citação 01009/2017-9, 01010/2017-1, 01011/20176 e 01012/2017-1, nos termos do Relatório Técnico
00312/2017-7 e Instrução Técnica Inicial - ITI 00570/20175, para manifestação sobre os indicativos de irregularidades constantes dos itens 3.2.1.1, 3.2.2.1 e 3.3.1, trazendo aos autos, tempestivamente, a documentação
acostada às fls. 44-114 dos autos.

É o sucinto relatório.

A área técnica, através do NCE – Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 01443/2018-5, opinou
pela mantença dos indicativos de irregularidades 2.1, 2.2
e 2.3 (3.2.1.1, 3.2.2.1 e 3.3.1 da ITI), e consequentemente pela irregularidade das contas em relação ao Sr. Luis
Emanuel Zouain da Rocha, com expedição de determinações, bem como pela regularidade com ressalva das
contas em relação aos Srs. Paulo Sérgio Bello Barbosa,
Cleber Bueno Guerra e Maximiano Feitosa da Mata, em
face da mantença do item 2.1.

DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o douto representante do Parquet de Contas opinaram pela
mantença dos indicativos de irregularidades constantes
dos itens 2.1, 2.2 e 2.3 da ITC (3.2.1.1, 3.2.2.1 e 3.3.1 da
ITI), e consequentemente pela irregularidade das contas,
em relação ao Sr. Luiz Emanuel Zouain da Rocha, com
expedição de determinações, bem como pela regularidade com ressalva das contas em relação aos Srs. Paulo
Sérgio Bello Barbosa, Cleber Bueno Guerra e Maximiano Feitosa da Mata, em face da mantença do item 2.1.

O Ministério Público Especial de Contas, por seu Procurador Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, nos termos do
Parecer 04670/2018-3, em consonância com a área téc-

Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC
01443/2018-5, litteris:

www.tce.es.gov.br

VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual,
do Fundo Ambiental do Município de Vitória, relativa ao
exercício de 2015, necessário é sua análise para posterior deliberação em razão da documentação que lhe deu
suporte, bem como dos elementos trazidos pela área
técnica e pelo Parquet de Contas.

Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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[...]
3. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO:
Foi examinada a Prestação de Contas Anual do Fundo
Ambiental do Município de Vitória, relativa ao exercício
de 2015, sob a responsabilidade dos Srs. Paulo Sérgio
Bello Barbosa, Cleber Bueno Guerra, Maximiano Feitosa da Mata e Luiz Emanuel Zouain da Rocha.

face da manutenção das irregularidades e 2.1, 2.2 e 2.3
desta instrução.
Sugere-se, ainda, a emissão de determinação ao atual
ordenador de despesas do Fundo, ou a quem lhe vier a
substituir, para que:

Assim, cumpre a este Relator o enfrentamento de mérito
dos indicativos de irregularidades cuja mantença foi sugerida pela área técnica, à luz da documentação dos autos, das razões de defesa, bem como da legislação aplicável, a saber:

Promova a revisão da movimentação contábil apresentada pelas contas relacionadas na Tabela 01-A, desde janeiro de 2015, em confronto com as respectivas documentações bancárias, bem como efetue os ajustes porventura necessários para que a contabilidade da Unidade Gestora evidencie a sua realidade;

2.1. DIVERGÊNCIA ENTRE REGISTROS CONTÁBEIS E
BANCÁRIOS (ITEM 2.1 – ITC E 3.2.1.1 – ITI):

2.2 Inventário físico não evidencia a totalidade dos
bens patrimoniais imóveis (ITI 570/2017-5 C/C ITEM
3.2.2.1 DO RTC 312/2017-7);

Encaminhe nota explicativa, junto à prestação de contas
anual do exercício corrente, demonstrando as providências tomadas e os eventuais ajustes realizados, acompanhados da documentação de suporte;

2.3 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a
totalidade da Prestação de Contas Anual. (ITI 570/20175 C/C ITEM 3.3.1 DO RTC 312/2017-7).

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

De acordo com o relato técnico, ocorreram divergências entre os registros contábeis e bancários relativos
às disponibilidades financeiras, decorrentes, em sua
maior parte, da ausência dos extratos bancários que
fizessem provas dos saldos bancários registrados em
31/12/2015, conforme relação de contas às fls. 120121.

Conforme exposto, não foram apresentados elementos
suficientes ao afastamento da seguinte irregularidade:
2.1 Divergência entre Registros Contábeis e Bancários.
(ITEM 3.2.1.1 DO RTC 312/2017-7);

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, temos a sugerir que:

Encaminhe nota explicativa, junto à prestação de contas
anual do exercício corrente, informando as providências
tomadas e os ajustes realizados; e

1. a Prestação de Contas sob a responsabilidade dos Srs.
Paulo Sérgio Bello Barbosa, Cleber Bueno Guerra e Maximiano Feitosa da Mata, relativamente ao exercício de
2015, seja julgada REGULAR COM RESSALVA com base
no art. 84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012, em
face da manutenção da irregularidade 2.1 desta instrução;

Cumpra a regulamentação pertinente ao controle interno, especialmente quanto à Resolução 227/2011 e IN
34/2015, buscando providências que assegurem o desenvolvimento efetivo da devida estrutura técnica da
unidade de controle interno, permitindo que a mesma
realize suas atividades de forma eficiente, eficaz e permanente. – g.n.

2. a Prestação de Contas sob a responsabilidade do Sr. Luiz Emanuel Zouain da Rocha, relativamente ao exercício
de 2015, seja julgada IRREGULAR com base no art. 84,
inciso III, alínea d, da Lei Complementar 621/2012, em

Por seu turno, o douto representante do Parquet de Contas, nos termos do Parecer 04670/2018-3, acompanhou,
na íntegra, a área técnica.
2. DO MÉRITO:
www.tce.es.gov.br

Base normativa: Artigos 83, 85 e 89 da Lei 4.320/1964; e
Anexo I, da IN-TCEES 34/2015.
Responsável: Luiz Emanuel Zouain da Rocha (conforme
ITI).

O gestor encaminhou cópia do parecer com esclarecimentos dos responsáveis pela contabilidade, acompanhados de documentação comprobatória, os quais justificaram, em síntese, o seguinte:
- Existem contas que, por estarem com saldo zero, sem
movimentação, os bancos não mais emitem extratos, as
quais foram inclusas no Termo de Verificação de Disponibilidades por estarem cadastradas à época da Prestação de Contas;
- Foi solicitado ao banco cópia dos extratos ou documento oficial informando a falta de movimentação ou saldo
zero, que segue anexo;
- Com relação à conta Banestes 7536592, com saldo no
valor de R$ 11.413,94, informaram que não pertence ao
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Fundo Ambiental, mas ao Fundo Municipal de Turismo,
sendo encaminhado por equívoco.
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva - ITC sugeriu a mantença da irregularidade, bem como a expedição de determinação, contra argumentando, em síntese,
que a ausência de saldo não pode ser impedimento para emissão do extrato bancário, a menos que as contas
estivessem encerradas no mês de referência para prestação de contas.
Retirou da listagem contida no Relatório Técnico as contas cujos extratos foram encaminhados com saldo, bem
como a conta do Fundo Municipal de Turismo, e relacionou somente as contas com saldo zero na contabilidade
cujos extratos não foram encaminhados (fl. 124).
Argumentou, por fim, que, ainda que as contas não apresentassem saldo em 31/12/2015, não pode haver registro contábil sem documento que o comprove, sendo o
extrato bancário (ainda que do último mês de movimentação) o documento hábil para tal.
Em sede de sustentação oral, o patrono dos responsáveis reiterou os argumentos já trazidos e trouxe aos autos a documentação de fls. 155-423, que comprova estarem as contas bancárias relacionadas na ITC (fl. 124) com
saldo zero, em 31/12/2015 e encerradas, algumas, nessa
data e outras em fevereiro de 2016, conforme declaração Banestes e extratos acostados às fls. 252-397.

do indicativo de irregularidade.
2.2. INVENTÁRIO FÍSICO NÃO EVIDENCIA A TOTALIDADE DOS BENS PATRIMONIAIS IMÓVEIS (ITEM 2.2 – ITC
E 3.2.2.1 – ITI):
Base normativa: artigos 94 e 96 da Lei 4.320/1964; e
Anexo I, da IN-TCEES 34/2015.
Responsável: Luiz Emanuel Zouain da Rocha.
De acordo com o relato técnico, a despeito do registro no
Balanço Patrimonial, no valor de R$ 65.388,77, não foi
encaminhado o inventário físico dos bens imóveis, informando-se no arquivo INVIMO, que o Fundo Ambiental
funciona na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizando-se dos seus bens móveis, e que não
possui bens imóveis ou intangíveis em seu nome.
Relatou-se, ainda, que, tanto a Portaria STN 548/2015
como a IN-TCEES 36/2016, concedem prazo para que os
entes públicos procedam ao reconhecimento, à mensuração e à evidenciação, e outras medidas, de bens móveis e imóveis que ainda não tenham sido registrados em
seu patrimônio, não sendo o caso, vez que o valor informado já fora reconhecido e registrado na contabilidade.

Em assim sendo, concluo pelo saneamento do indicativo de irregularidade, razão pela qual divirjo do entendimento técnico, do Órgão Ministerial e afasto a presente irregularidade.

O gestor encaminhou os esclarecimentos prestados pelos responsáveis pela contabilidade, os quais justificam,
em síntese, que o referido valor é relativo ao somatório de duas contas: Obras em andamento R$ 10.462,94 e
Estudos e Projetos R$ 54.925,83, tratando-se, portanto,
não de diferença, mas de obra em construção, que não
pode ainda ser incorporada ao patrimônio, mas que tem
que ser registrado na contabilidade, conforme definição
do MCASP (fl. 49).

Com relação à sugestão de expedição de determinações,
entendo serem desnecessárias, haja vista o saneamento

Reafirmaram, por fim, que, em verdade, não se trata de
bens imóveis, mas apenas de despesas de capital.
www.tce.es.gov.br

O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva - ITC sugeriu
a mantença da irregularidade, contra argumentando, em
síntese, o seguinte:
- Em que pese tal argumentação, pertencendo a conta
contábil Bens Imóveis em Andamento ao Imobilizado, fica evidente que tais obras já foram reconhecidas como
ativos;
- De fato, está correta a definição do MCASP, em seu item
5, letra “d”, ainda assim, devem ser controlados através
de registros analíticos, como número de processo, localização, valor, medições, previsão de conclusão, agentes
responsáveis, etc.
Desse modo, entendo que, em parte assiste razão à área
técnica, haja vista que o Anexo 03 da IN-TCEES 28/2013,
item 19, exige a relação, inclusive dos imóveis em andamento, que é o caso.
Com relação à IN-TCEES 36/2016, no entanto, verifico
que a mesma, em seu item 7 não faz a mencionada distinção, que, em verdade, se refere apenas a procedimentos contábeis, prevendo, para os municípios, um prazo
até 31/12/2018 para preparação de sistemas e outras
providências de implantação, e até 1º/1/2019 para os
registros contábeis.
Em sede de sustentação oral, o patrono dos responsáveis
reiterou os argumentos já trazidos e informou que o referido valor, em verdade, se refere a despesa de capital-obras e instalações, correspondente a projetos executivos relativos a bens de uso comum do povo e que a Prefeitura está adequando rotinas, sistemas e organizando
as obras em andamento para incorporação, no prazo determinado pela IN-TCEES 36/2016.
Posto isto, divirjo parcialmente do entendimento técniSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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co e do Órgão Ministerial, mantenho o presente indicativo de irregularidade, porém, sem o condão de macular as contas, expedindo-se determinação no sentido de
que seja observado, nas próximas contas, o disposto nas
IN-TCEES 28/2013 e 36/2016.
2.3. AUSÊNCIA DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS QUE
VIABILIZASSEM A EMISSÃO DO PARECER DO CONTROLE INTERNO SOBRE A TOTALIDADE DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAL (ITEM 2.3 - ITC E 3.3.1 - ITI):
Base normativa: Artigos 2º, 5º, e 8º, da Resolução TCEES 227/2011.
Responsáveis: Paulo Sérgio Bello Barbosa (1/1, 9 e
10/4, e 14 a 17/4/2015); Cleber Bueno Guerra (2/1 a
10/3/2015); Maximiano Feitosa da Mata (11/3 a 8/4, 11
a 13/4 e 18/4 a 7/10/2015); e Luiz Emanuel Zouain da
Rocha (8/10 a 31/12/2015).
Segundo o relato técnico, ao analisar o Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno, exigido pela IN-TC
28/2013, anexo 03, verificou-se a informação da Controladoria Geral no sentido de que apresentou relatório
com significativa limitação na abrangência da análise dos
documentos contábeis, sendo o exame insuficiente para um opinamento conclusivo acerca da execução orçamentária, financeira e patrimonial.
Assim, observou que o relatório encaminhado é inconclusivo, não tendo emitido opinião sobre os demonstrativos contábeis que integram a prestação de contas de
2015 da unidade gestora.
Os gestores trouxeram aos autos os esclarecimentos do
setor de contabilidade, os quais endossaram, e que assim se resumem:
- Até o exercício de 2014 o Município prestou contas de

forma concentrada com a UG Prefeitura, que, em 2015,
deixou de ser a única, passando a ser a UG Consolidadora;
- A partir de 2015 ocorreu a implantação da desconcentração administrativa, que resultou em 34 unidades gestoras, sendo necessário transferir todos os saldos patrimoniais de conta a conta, assim como os restos a pagar
e os saldos bancários, da UG Prefeitura para as demais
UG’s individualizadas;
- O setor de contabilidade ressaltou ainda que durante
todo o exercício de 2015, foi necessária a adequação de
normas e procedimentos, alteração de fluxos e rotinas
de serviços, patrimônio e almoxarifado, inclusive fisicamente, de todas as 34 UG’s;
- Argumentou, ainda, ter este Tribunal de Contas efetuado alterações na IN 34/2013, que trata da forma de prestação de contas, como por exemplo: em 17/2/2016, há
43 dias do prazo de entrega das contas; em 17/3/2016;
em 29/3/2016; e em 31/3/2016, data final para entrega
das contas;
- Aduziu, por fim, que em razão dessas ocorrências, não
foi possível encaminhar as prestações de contas à Controladoria Geral do Município com prazo adequado para
elaboração do parecer conclusivo, até por ser humanamente impossível;
- A título de confirmação das alegações, encaminhou
documento elaborado pela Comissão de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público do Conselho Regional de Contabilidade – CRC, intitulado “Desafios no envio da Prestação de Contas via Sistema CidadES”, encaminhado a este Tribunal com propostas e sugestões (fls. 38-39, 61-67
e 80-83).
www.tce.es.gov.br

O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva - ITC sugeriu a mantença da irregularidade, bem como a expedição de determinação, contra argumentando, em síntese, o seguinte:
- Em que pese o Controle Interno ter sua atuação limitada pela ausência de tempo hábil, decorridos 16 meses desde 30/3/2016, não foi apresentado novo arquivo
RELUCI com manifestação objetiva do Controle Interno;
- O Controle Interno, mediante ações de vigilância e
orientação das atividades dos administradores, visa assegurar a eficiente arrecadação das receitas e a adequada execução dos recursos públicos, não sendo possível, no entanto, afirmar que houve prejuízo à análise
das contas.
Do exame da documentação dos autos, verifico do Apêndice 01 ao Relatório Técnico (fls. 21-23), do Relatório
Pontos de Controle – PCA, exercício de 2015, todas as informações exigidas em modelo estipulado por este Tribunal, sobre o conteúdo das demonstrações contábeis,
bem como esclarecimentos sobre a composição da prestação de contas.
O parecer conclusivo, no caso, poderia acrescentar apenas, a afirmação sobre a regularidade ou não da prestação de contas, e suas condições favoráveis à apreciação
pelo Controle Externo, o que foi analisado por este Tribunal.
Não vislumbro, portanto, nenhum prejuízo na análise
das contas, assim como afirmou o subscritor da Instrução Técnica Conclusiva - ITC, não constituindo a ausência
do parecer conclusivo, neste caso, irregularidade capaz
de macular as contas em apreço.
Posto isto, e levando em conta as relevantes razões de
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019

77

ATOS DO PLENÁRIO

defesa apresentadas, divirjo parcialmente do entendimento técnico, do Órgão Ministerial, afasto o presente
indicativo de irregularidade, contudo, acolho a sugestão de expedição de determinação.

das;

Plenário.

1.2 MANTER o indicativo de irregularidade constante do
item 2.2 do voto do relator, porém, sem o condão de
macular as contas (item 2.2 da ITC e 3.2.2.1 da ITI);

4. Especificação do quórum:

Com relação aos responsáveis, verifico das conclusões
técnicas que fora sugerida a regularidade com ressalvas das presentes contas, relativamente aos Srs. Paulo
Sérgio Bello Barbosa, Cleber Bueno Guerra e Maximiano
Feitosa da Mata, em razão da mantença do indicativo de
irregularidade tratado no item 2.1 da ITC.

1.3 JULGAR REGULAR COM RESSALVA a Prestação de
Contas Anual, do Fundo Ambiental do Município de Vitória, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Luiz Emanuel Zouain da Rocha – gestor no período de 8/10/2015 a 31/12/2015, em face da mantença do indicativo de irregularidade constante do item 2.2
do voto do relator, ainda que sem condão de macular as
contas, dando-lhe a devida quitação;

No entanto, os referidos agentes, de acordo com a ITI
570/2017-5, somente foram responsabilizados pelo item
2.3 (3.3.1 do Relatório Técnico 312/2017-7), haja vista
que não foram responsáveis pela elaboração e remessa
das contas, razão pela qual divirjo de tal entendimento.
3. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, acompanhando parcialmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial
de Contas, proponho VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à
sua consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 AFASTAR os indicativos de irregularidades constantes dos itens 2.1 e 2.3 do voto do relator (itens 2.1 e 2.3
da ITC e 3.2.1.1 e 3.3.1 da ITI), pelas razões ali expendi-

1.4 JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual, do
Fundo Ambiental do Município de Vitória, relativa ao
exercício de 2015, sob a responsabilidade dos Srs. Paulo Sérgio Bello Barbosa, Cleber Bueno Guerra e Maximiano Feitosa da Mata – gestores nos períodos respectivos de 2/1 a 10/3/2015; 11/3 a 8/4, 11 a 13/4 e 18/4
a 7/10/2015; e 8/10 a 31/12/2015, dando-lhes a devida
quitação;
1.5 EXPEDIR DETERMINAÇÕES ao atual gestor do Fundo
Ambiental do Município de Vitória, ou a quem vier a sucedê-lo, no sentido de que:
1.5.1. Observe nas próximas contas, o disposto nas Instruções Normativas IN-TCEES 28/2013 e 36/2016;
1.5.2. Observe nas próximas contas, o disposto na Resolução TCEES 227/2011 e IN-TCEES 34/2015.
1.6 DAR CIÊNCIA aos interessados, ARQUIVANDO-SE os
presentes autos após o respectivo trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 13/11/2018 - 40ª Sessão Ordinária do
www.tce.es.gov.br

4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (vice-presidente no exercício da presidência), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva (relator) e Márcia Jaccoud Freitas (em substituição).
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-presidente no exercício da presidência
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
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 TC-1639/2018 – PLENÁRIO
Processo: 07369/2016-7
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
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UG: Fundo PROCON - Fundo Municipal do Procon de Vitória
Relator: Marco Antônio da Silva
Responsável: MARCELO NOLASCO DE ABREU
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2015 –
REGULAR – QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÕES – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual, do Fundo Municipal do PROCON de Vitória, relativa
ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Marcelo Nolasco de Abreu – gestor.

nica, pugnou no mesmo sentido.
Assim, vieram os autos a este Magistrado de Contas, para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
do Colegiado, na forma do art. 29 do Regimento Interno,
Resolução TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual, do
Fundo Municipal do PROCON de Vitória, relativa ao exercício de 2015, necessário é sua análise para posterior deliberação em razão da documentação que lhe deu suporte, bem como dos elementos trazidos pela área técnica e
pelo Parquet de Contas.

O responsável foi regularmente citado, conforme Decisão Monocrática 01405/2017-1, e Termo de Citação 01615/2017-1, nos termos do Relatório Técnico 00490/2017-1 e Instrução Técnica Inicial - ITI
01057/2017-8, para manifestação quanto aos indicativos
de irregularidades constantes dos itens 3.2.1.1, 3.2.2.1
e 3.3.1, trazendo aos autos, tempestivamente, a documentação acostada às fls. 37-83 dos autos.

DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

A área técnica, através do NCE – Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 01374/2018-8, opinou
pela mantença dos indicativos de irregularidades constantes dos itens 2.1 e 2.3 (3.2.1.1 e 3.3.1 da ITI), e consequentemente pela irregularidade das contas, com expedição de determinações, bem como pelo afastamento da irregularidade indicada no item 2.2 (3.2.2.1 da ITI).

Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC
01374/2018-8, litteris:

O Ministério Público Especial de Contas, por seu Procurador Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, nos termos do
Parecer 04626/2018-2, em consonância com a área téc-

Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o douto representante do Parquet de Contas opinaram pela
mantença dos indicativos de irregularidades constantes
dos itens 2.1 e 2.3 da ITC (3.2.1.1 e 3.3.1 da ITI), e consequentemente pela irregularidade das contas, bem como
pelo afastamento da irregularidade indicada no item 2.2
da ITC (3.2.2.1 da ITI), com expedição de determinações.

[...]
3. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO:
Foi examinada a Prestação de Contas Anual do Fundo
Municipal do Procon de Vitória, relativa ao exercício de
2015, sob a responsabilidade do Sr. Marcelo Nolasco de
Abreu.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na
www.tce.es.gov.br

legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue IRREGULAR a Prestação de Contas do Fundo Municipal do Procon de
Vitória, sob a responsabilidade do Sr. Marcelo Nolasco
de Abreu, relativamente ao exercício de 2015, com base no art. 84, inciso III, alínea a, da Lei Complementar
621/2012, em face da manutenção das irregularidades
2.1 e 2.3 desta instrução.
Sugere-se, ainda, a emissão de determinação ao atual
ordenador de despesas do Fundo, ou a quem lhe vier a
substituir, para que:
Promova a revisão da movimentação contábil apresentada pelas contas relacionadas na Tabela 01, desde janeiro
de 2015, em confronto com as respectivas documentações bancárias, bem como efetue os ajustes porventura
necessários para que a contabilidade do Fundo evidencie a sua realidade;
Encaminhe nota explicativa, junto à prestação de contas
anual do exercício corrente, demonstrando as providências tomadas e os eventuais ajustes realizados, acompanhados da documentação de suporte; e
Cumpra a regulamentação pertinente ao controle interno, especialmente quanto à Resolução 227/2011 e IN
34/2015, buscando providências que assegurem o desenvolvimento efetivo da devida estrutura técnica da
unidade de controle interno, permitindo que a mesma
realize suas atividades de forma eficiente, eficaz e permanente. – g.n.
Por seu turno, o douto representante do Parquet de Contas, nos termos do Parecer 04626/2018-2, acompanhou,
na íntegra, a área técnica.
2. DO MÉRITO:
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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No tocante ao indicativo de irregularidade 2.2 da Instrução Técnica Conclusiva - ITC, cujo afastamento foi sugerido pela área técnica e pelo Parquet de Contas, verifico que a análise se mostra adequada, motivo pelo qual,
adoto o mesmo entendimento e afasto o referido item
de irregularidade.
Assim, cumpre a este Relator o enfrentamento de mérito
dos indicativos de irregularidades cuja mantença foi sugerida pela área técnica, à luz da documentação dos autos, das razões de defesa, bem como da legislação aplicável, a saber:

zero, que segue anexo às fls. 29 e 30 (fls. 68-69).
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva - ITC sugeriu
a mantença da irregularidade, bem como a expedição de
determinação, contra argumentando, em síntese, que a
documentação juntada se refere apenas à conta Banestes 9546649 – Agência 236, e que a ausência de saldo
não pode ser impedimento para emissão do extrato bancário, a menos que as contas estivessem encerradas no
mês de referência para prestação de contas.

Base normativa: Artigo 101 da Lei 4.320/1964.

Alegou, ainda, que a tabela 01 (fls. 13 e 91), bem como
os balancetes (BALVER) de 2015 e de 2016 comprova que
as referidas contas pertencem ao ativo circulante da UG,
e que tiveram movimentação nos dois exercícios, sendo
possível a remessa dos extratos do mês em que apresentaram os saldos contabilizados.

De acordo com o relato técnico, não foram encaminhados extratos bancários que fizessem provas dos saldos
das disponibilidades financeiras, relativamente a algumas das contas relacionadas à fl. 13, constantes do Termo de Verificação das Disponibilidades Financeiras.

Argumentou, por fim, que, ainda que as contas não apresentassem saldo em 31/12/2015, não pode haver registro contábil sem documento que o comprove, sendo o
extrato bancário (ainda que do último mês de movimentação) o documento hábil para tal.

O gestor encaminhou cópia do parecer com esclarecimentos dos responsáveis pela contabilidade, os quais
alegaram em síntese, o seguinte:

Examinando a documentação constante dos autos, comparando a análise técnica realizada quanto ao mesmo fato, nos autos dos Processos TC 04335/2016 – SEMAD,
07123/2016 - SETRAN e 06850/2016 - SEMSU, relativos
às Prestações de Contas de 2015 desses órgãos, igualmente vinculados à Prefeitura Municipal de Vitória, verifico que, nos processos em referência, foram apresentadas as mesmas justificativas, tendo a área técnica entendido pelo saneamento da irregularidade.

2.1. NÃO COMPROVAÇÃO PELOS EXTRATOS BANCÁRIOS DOS SALDOS DAS DISPONIBILIDADES (2.1 DA ITC
01374/2018-8 e 3.2.1.1 DO RT 00490/2017-1):

- Existem contas que, por estarem com saldo zero, sem
movimentação, os bancos não mais emitem extratos,
e outras que sequer fora promovida a movimentação,
quais sejam as de controle de arrecadação (rede bancária), tais como as contas nº 99999... e a 1527506, que
constam do Termo de Verificação de Disponibilidades,
com saldo zero, e que não constam do ativo circulante;
- Foi solicitado ao banco cópia dos extratos ou documento oficial informando a falta de movimentação ou saldo

Quanto à sugestão da área técnica de expedição de determinações, entendo serem essas necessárias, porém,
não no mesmo sentido, mas, no sentido de que, nas prówww.tce.es.gov.br

ximas contas, sejam encaminhados os extratos bancários do último mês em que apresentou o saldo constante
do Termo de Verificação de Disponibilidades Financeiras,
ainda que o saldo seja zero.
Posto isto, divirjo parcialmente da área técnica, do Parquet de Contas e afasto o presente indicativo de irregularidade, expedindo-se recomendação no sentido de
que, nas próximas contas, sejam encaminhados os extratos bancários do último mês em que apresentou o saldo
constante do Termo de Verificação de Disponibilidades
Financeiras, ainda que o saldo seja zero.
2.2. AUSÊNCIA DE PARECER CONCLUSIVO (ITEM 2.3 DA
ITC 01374/2018-8 E 3.3.1 DO RT 00490/2017-1):
Base normativa: Artigos 3º, 4º, parágrafo único, e 5º, da
Resolução TC 227/2011 e artigo 82 da Lei Complementar
Estadual 621/2012.
Segundo o relato técnico, ao analisar o Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno, exigido pela IN-TC 28/2013, anexo 03, verificou-se, de acordo com o
item B da Manifestação Técnica 717/2017-1 (em verdade, 368/2017-2, fl. 4), que a Secretária da Controladoria
Geral informou que apresentou relatório com significativa limitação na abrangência da análise dos documentos contábeis, sendo o exame insuficiente para um opinamento conclusivo acerca da execução orçamentária,
financeira e patrimonial.
Relatou-se, por fim, que se vê do relatório encaminhado
que ele é inconclusivo sobre a unidade gestora, entendendo-se que o parecer deve ser conclusivo no âmbito
de cada Poder ou Órgão cujo sistema de controle interno, em todos os casos, envolve a administração pública
direta e indireta, conforme determina o artigo 3º, da ReSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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solução TC 227/2011.
O gestor trouxe aos autos os esclarecimentos do setor
de contabilidade, os quais endossou, e que assim se resumem:
- Até o exercício de 2014, a prestação de contas anual se
restringia às contas do Prefeito, sendo necessário o envio de 85 documentos. A partir de 2015 ocorreu a implantação da desconcentração administrativa, que resultou em 34 unidades gestoras, e a necessidade de 1.386
documentos para prestação de contas de todas elas,
além do envio de mais 45 documentos relativos à prestação de contas do Prefeito (contas de governo);
- Desta forma, foi necessário transferir todos os saldos
patrimoniais de conta a conta, assim como os restos a
pagar e os saldos bancários da UG Prefeitura para as demais UG’s individualizadas, fechando-se um único balanço de 2015 e efetuando-se a sua abertura em 2016, com
a separação das 34 UG’s com balanços distintos;
- O setor de contabilidade ressaltou que, durante todo o
exercício de 2015, foi necessária a adequação de normas
e procedimentos, de todas as 34 UG’s, tendo este Tribunal de Contas efetuado alterações na IN 34/2013, que
trata da forma de prestação de contas, como por exemplo: em 17/2/2016, há 43 dias do prazo de entrega das
contas; em 17/3/2016; em 29/3/2016; e em 31/3/2016,
data final para entrega das contas;
- Em razão dessas ocorrências, não foi possível encaminhar as prestações de contas à Controladoria Geral do
Município com prazo adequado para elaboração do parecer conclusivo, até por ser humanamente impossível;
- A título de confirmação das alegações, encaminhou
documento elaborado pela Comissão de Contabilidade

Aplicada ao Setor Público do Conselho Regional de Contabilidade – CRC, intitulado “Desafios no envio da Prestação de Contas via Sistema CidadES, encaminhado a este Tribunal com propostas e sugestões (fls. 38-39, 61-67
e 80-83).
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva - ITC sugeriu a mantença da irregularidade, bem como a expedição de determinações, contra argumentando, em síntese, o seguinte:
- Em que pese o Controle Interno ter sua atuação limitada pela ausência de tempo hábil, decorridos 17 meses desde 1/4/2016, não foi apresentado novo arquivo
RELUCI com manifestação objetiva do Controle Interno;
- O Controle Interno, mediante ações de vigilância e
orientação das atividades dos administradores, visa assegurar a eficiente arrecadação das receitas e a adequada execução dos recursos públicos, não sendo possível, no entanto, afirmar que houve prejuízo à análise
das contas.
Do exame da documentação dos autos, verifico do Apêndice ao Relatório Técnico (fls. 20-24), do Relatório Pontos
de Controle – PCA, exercício 2015, todas as informações
exigidas em modelo estipulado por este Tribunal, sobre
o conteúdo das demonstrações contábeis, bem como esclarecimentos sobre a composição da prestação de contas.
O parecer conclusivo, no caso, poderia acrescentar, apenas, a afirmação sobre a regularidade ou não da prestação de contas, e suas condições favoráveis à apreciação
pelo Controle Externo, o que foi analisado por este Tribunal.
Assim, não vislumbro, portanto, nenhum prejuízo na
www.tce.es.gov.br

análise promovida nestas contas, como afirmou o subscritor da ITC, não constituindo a ausência do parecer
conclusivo irregularidade capaz de macular as contas em
apreço.
Posto isto, e levando em conta as relevantes razões de
defesa apresentadas, divirjo do entendimento técnico,
do Órgão Ministerial, afasto o presente indicativo de irregularidade, entendendo que deve ser expedida recomendação.
3. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, acompanhando parcialmente 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 constante do
item 2.2 da ITC (3.2.2.1 – ITI), bem como os dos itens 2.1
e 2.2 desta decisão (itens 2.1 e 2.3 da ITC 01374/20188 e 3.2.1.1 e 3.3.1 do RT 00490/2017-1), em face das razões ali expendidas;
1.2 JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual, do
Fundo Municipal do PROCON de Vitória, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Marcelo Nolasco de Abreu, dando-lhe a devida quitação;
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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1.3 EXPEDIR RECOMENDAÇÕES ao atual gestor do Fundo Municipal do PROCON de Vitória, ou a quem vier a sucedê-lo, no sentido de que:
1.3.1. Encaminhe nas próximas contas, os extratos bancários do último mês em que apresentou o saldo constante do Termo de Verificação de Disponibilidades Financeiras transferidos para os Balanços Financeiro e Patrimonial, ainda que os saldos sejam zero;
1.3.2. Observe nas próximas contas, o disposto na Resolução TCEES 227/2011 e IN-TCEES 34/2015.

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-1684/2018 – PLENÁRIO

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

Processos: 10348/2016-3, 03359/2014-1

2. Unânime.

Classificação: Recurso de Reconsideração

3. Data da Sessão: 13/11/2018 - 40ª Sessão Ordinária do
Plenário.

UG: PMBSF - Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco

4. Especificação do quórum:

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (vice-presidente no exercício da presidência), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo.

Interessado: LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA

4.2 Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva (relator) e Márcia Jaccoud Freitas (em substituição).
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-presidente no exercício da presidência
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO

exercício financeiro de 2013, de responsabilidade do Senhor Luciano Henrique Sordine Pereira.
A decisão monocrática 97/2017 determinou a notificação do recorrido para apresentar contra razões e este,
notificado, o fez por meio do documento 13.
A Secretaria das Sessões informou a tempestividade do
recurso e por despacho (28651/2017 – doc. 16), em breve exame dos autos, este relator realizou juízo prévio de
processabilidade sua processabilidade, determinando
em seguida a remessa dos autos à Secex Recursos para análise.
Conforme análise constante na Instrução Técnica de Recurso 95/2017 a Secex Recursos opinou pelo conhecimento do recurso e considerando que o mérito diz respeito a matéria contábil, sugeriu o encaminhamento para análise da Secex Contas.

Recorrente: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A Secex Contas analisou o mérito do recurso por meio da
Manifestação Técnica 10472017 (doc. 21) e opinou por
seu provimento, com o consequente julgamento pela irregularidade das contas.

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO, MANTENDO-SE INCÓLUME O ACÓRDÃO
RECORRIDO.

Em seguida a Secex Recursos, encampando o opinamento técnico contábil opinou pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu provimento.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO

O Ministério Público de Contas se manifestou no sentido de acompanhar a proposição da área técnica (parecer 3882/2017 ).

RELATÓRIO
Este processo trata de Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério Público Especial de Contas, em face do Acórdão TC-708/2016 – Primeira Câmara, proferido nos autos TC-3359/2014, que julgou regulares as contas da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco no
www.tce.es.gov.br

Assim vieram os autos a este Gabinete para prolação de
voto.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A matéria analisada neste processo diz respeito a duas
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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irregularidades, afastadas pelo voto do Conselheiro Relator, que são: 1. ausência de plano de amortização da
dívida junto ao regime próprio de previdência e 2. ausência de adoção de providências para cobrança de dívida ativa.

tos previdenciários e constatou-se, conforme pode ser
observado na tabela a seguir, que não houve no exercício o reconhecimento de dívidas, mas tão somente o pagamento de parte do saldo devedor.

A análise de mérito do presente recurso encontra-se na
Manifestação Técnica da Secex Contas 01047/2017 (doc.
21), cujos argumentos e fundamentos adoto como motivação de voto e de onde transcrevo o que segue:

Regularmente citado, vem o gestor às fls.46ss apresentar
as suas justificativas para o item no sentido de exercer a
ampla defesa e o contraditório.

II – CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS
Regularmente instruído, a análise do processo de Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Barra
de São Francisco, exercício de 2013, resultou na opinião
da área técnica em julgar IRREGULARES as contas, conforme de depreende da Instrução Contábil Conclusiva –
ICC 287/2015.
A opinião exarada pela área técnica nos itens questionados foi a seguinte:
3.2 PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS
No que se refere aos parcelamentos de débitos previdenciários, a análise técnico-contábil limitou-se a avaliar
se existem dívidas previdenciárias registradas no passivo
permanente da unidade gestora, e se essas dívidas estão
sendo pagas, tendo por base o estoque da dívida evidenciado no balanço patrimonial do exercício anterior, a movimentação no exercício e o estoque da dívida no encerramento do exercício de referência da PCA.
Com base nos valores demonstrados no balanço patrimonial do exercício de 2012, na demonstração das variações patrimoniais, no demonstrativo da dívida fundada e
no balanço patrimonial do exercício de 2013, avaliou-se
o comportamento da dívida decorrente de parcelamen-

[...]

Informa que o Município parcelou junto ao IPAS local da
divida de repasse das contribuições previdenciárias em
atraso no ano de 2012, conforme fls. 49ss anexa o Termo
de Parcelamento.
Este item se refere à solicitação de Plano de Amortização para a verificação do seu cumprimento frente ao Termo de Parcelamento assinado, onde deve constar o valor
das parcelas e se esta adimplente junto ao IPAS de Barra
de São Francisco, ressalta-se que a emissão deste deve
ser em conjunto das partes (credora/devedora) convencionadas no Termo de Parcelamento.
O anexo enviado pelo às fls. 59, se pode ver claramente
que o Termo de Parcelamento NÃO está sendo cumprido
pelo município. Pois o valor original das parcelas é de R$
209.446,64 (em novembro de 2012), conforme fls. 50.
O Município pagou valores menores (agosto/2013), parcelas sem atualização (janeiro e abril), e ainda esta faltando uma parcela no mês de julho 2013, não recolhida.
Desta forma, MANTIDA A IRREGULARIDADE, pela ausência de envio do Plano de Parcelamento das parcelas
referente ao Termo de Parcelamento assinado entre o
Município e o IPAS de Barra de São Francisco e o seu não
cumprimento.
3.3 MOVIMENTAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA
www.tce.es.gov.br

A Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000, Lei de
Responsabilidade Fiscal, foi editada com o objetivo de
garantir uma melhor gestão dos recursos públicos. Fundada na responsabilidade fiscal e na transparência pública, estabeleceu normas visando o 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 destaca 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, avaliaram-se, com base
nas demonstrações contábeis e demais peças integrantes da prestação de contas anual da Prefeitura Municipal
de Barra de São Francisco, se os atos de gestão praticados pelos gestores responsáveis no decorrer do exercício
de 2013, evidenciam o exercício de ações voltadas para o
cumprimento das determinações contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial:
Se a dívida ativa está sendo objeto de cobrança administrativa e/ou judicial.
Na tabela a seguir, demonstram-se valores extraídos das
demonstrações contábeis evidenciando os registros de
ativos nas contas contábeis representativas da dívida ativa da unidade gestora:
[...]
Com base nas demonstrações contábeis e no relatório
de gestão, que integram a prestação de contas anual sob
análise, não existem informações sobre cobrança administrativa e/ou judicial da dívida ativa no exercício. Sendo
assim, o gestor deve apresentar esclarecimentos sobre a
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019

83

ATOS DO PLENÁRIO

cobrança da dívida ativa municipal.
O gestor comparece às fls. 48ss para justificar que além
das cobranças judiciais, também utiliza a modalidade de
protesto para a cobrança da Dívida Ativa do Município.
Ocorre que o anexo enviado pelo gestor para comprovar a regularidade das cobranças da Dívida Ativa, às fls.
61ss são de exercícios diversos de 2013, ou seja, são de
cobranças de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012; em
2013 não há; e de 2014 e 2015 umas duas só. O que se
pode concluir que no exercício de 2013 não está havendo cobrança de Divida Ativa por parte da Administração,
uma vez que o saldo é R$ 3,4 MILHOES de reais.
Ainda, salientamos que o protesto da Dívida Ativa por si
só não garante o efetivo recebimento dos valores inscritos, estes somente preservam que os mesmos não prescreverão para posterior ação judicial se não forem pagos.
Desta forma, MANTIDA A IRREGULARIDADE, por falta
de cobrança da Dívida ativa no exercício de 2013.
Entretanto, em sentido contrário, a apreciação da Prestação de Contas Anual pela Primeira Câmara resultou,
nos termos do voto do relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, no julgamento pela regularidade das contas.
Consta dos fundamentos do voto quanto à ausência de
plano de amortização da dívida junto ao Regime Próprio
de Previdência que o gestor, ao apresentar “Termo de
Confissão e Acordo de Parcelamento de Débitos Previdenciários”, supre as informações do plano de amortização da dívida, pois nele constam o total da dívida, o valor das parcelas e o período, afastando assim a irregularidade.

Porém, ao verificar a existência de pagamento realizadas em atraso, determinou a instauração de Tomadas
de Contas Especial, a fim de apurar a totalidade dos encargos financeiros incidentes sobre o recolhimento das
parcelas em atraso referente ao parcelamento firmado,
bem como a responsabilidade e o ressarcimento aos cofres do munícipio, tendo em vista se tratar de despesas
consideradas ilegítimas e contrárias à finalidade pública.
Quanto à irregularidade relativa à ausência de adoção de
providências para cobrança de dívida ativa, o Conselheiro Relator menciona a “Relação de Processos de Execução Fiscal em Trâmite”, documento trazido pela defesa,
assim como o argumento acerca da morosidade do Judiciário; e o fato de que a partir de 2015, os créditos estão
sendo inscritos para protesto através de cobrança extrajudicial.
Discorda da área técnica quanto à manutenção da irregularidade argumentando que o art. 39, §1º da Lei
4.320/1964 determina a inscrição do débito em dívida
ativa, mas não obriga o ajuizamento de ação de execução fiscal, ou outro procedimento administrativo durante a execução financeira do orçamento.
Argumenta ser ato discricionário da Administração Pública, na medida da necessidade e segundo o entendimento do administrador, no limite do art. 13 da LC 101/2000,
de modo que durante o exercício de 2013 o gestor apurou as receitas não recebidas e as inscreveu em dívida
ativa, conforme as Demonstrações Contábeis e demais
peças integrantes da Prestação de Contas Anual do exercício de 2013.
Conclui não ter amparo legal a exigência de existirem cobranças judiciais datadas em 2013 para a comprovação
das adoções de recuperação dos créditos, pois o que não
www.tce.es.gov.br

poderia deixar de ser registrado são as inscrições da dívida não recebidas no referido exercício. Entendo assim
por afastar a irregularidade.
V - ANÁLISE TÉCNICA:
As contrarrazões repetem as justificativas outrora apresentadas pelo Senhor Luciano Henrique Sordine Pereira
em resposta à Citação proferida na Decisão Monocrática
Preliminar 01433/2015-2 (Processo TC 3359/2014).
Argumenta que o Município parcelou a dívida existente
junto ao Instituto Próprio de Previdência e que a situação não se encontra plenamente regulamentada, porém
os compromissos estão sendo cumpridos. Justifica ainda que a queda de arrecadação tem dificultado a regularização das contas junto ao Instituto de Previdência, especialmente pelo vultoso valor do débito, mas alega que
providências foram e estão sendo tomadas para normalizar a situação. Ressalta-se que não foram apresentados
novos documentos que possam demonstrar quais providências foram tomadas pelo gestor.
A irregularidade incialmente apontada no item 3.2 do
Relatório Técnico Contábil – RTC 296/2015, apesar de
apresentar como manchete a “ausência de plano de
amortização da dívida junto ao Regime Próprio de Previdência”, não significa que a comprovação da realização
de parcelamento de débito, mediante a apresentação de
“termo de confissão e acordo de parcelamento de débitos previdenciário”, seja suficiente para sanar a irregularidade. A análise não está restrita unicamente à comprovação da existência de um plano, mas também na verificação do cumprimento das obrigações acordadas, principalmente no que diz respeito ao pagamento ou não das
parcelas relativas ao débito.
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Ao realizar o parcelamento de débitos perante o Instituto próprio de previdência o Município de Barra de São
Francisco, na figura do gestor, assumiu a responsabilidade pelo pagamento da divida nos termos do acordo.
Assim, conforme relatado na ICC 296/2015, verifica-se
que o Termo de Parcelamento não está sendo cumprido. Tendo em vista o não pagamento da parcela vencida no mês de julho de 2013; o pagamento da parcela do
mês de agosto de 2013 em valor menor que o acordado;
o pagamento das parcelas de janeiro e abril de 2013 sem
atualização prevista no acordo.
O anexo enviado pelo às fls. 59, se pode ver claramente
que o Termo de Parcelamento NÃO está sendo cumprido pelo município. Pois o valor original das parcelas é
de R$ 209.446,64 (em novembro de 2012), conforme fls.
50. O Município pagou valores menores (agosto/2013),
parcelas sem atualização (janeiro e abril), e ainda esta
faltando uma parcela no mês de julho 2013, não recolhida.
Negritei e grifei
No que concerne à ausência de adoção de providências,
administrativas e judicias, para cobrança de dívida ativa,
alega o recorrido, demonstram os documentos anexos
que o Município promove a cobrança de todos os créditos, existindo centenas de ações ajuizadas perante a Vara
da Fazenda Pública Municipal, conforme relatório anexo
encaminhado ao Ministério Público de Contas. O relatório mencionado encontra-se nos autos do Processo TC
3359/2014, fls. 60 a 108.
Entretanto, o referido documento e lista, conforme relatado na ICC 296/2015, referem-se a supostas cobranças relativas a exercícios diversos de 2013. Considerando

que a Prestação de Contas Anual, de que trata esse recurso de reconsideração, é relativa ao exercício de 2013,
e, que as cobranças contidas na listagem são anteriores
a esse exercício, portanto, efetuadas sob a responsabilidade do gestor que antecedeu ao recorrido, entendemos que o Senhor Luciano Henrique Sordine Pereira não
obteve êxito em demonstrar que adotou medidas administrativas e ou judiciais para cobrança da dívida ativa.
Por todo o exposto, fica evidenciada a manutenção das
irregularidades apontadas.
VI – CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
As contrarrazões trazidas aos autos não promoveram
a elucidação dos fatos, apenas corroboraram com os
apontamentos realizados pela Área Técnica quando da
elaboração da ICC 296/2015, constituindo-se em graves
infrações à norma legal ou regulamentar.
Desta forma, opinamos PELO PROVIMENTO do recurso
apresentado pelo Ministério Público Especial de Contas,
no sentido de que sejam julgadas irregulares as contas
de 2013 do Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira, tendo
em vista as seguintes irregularidades:
1 – Ausência de plano de amortização da dívida junto
ao Regime Próprio de Previdência (item 3.2 do RTC nº
296/2015 e 3.2 da ICC nº 287/2015)

VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACÓRDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, quanto ao Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas em face do Acórdão 708/2016 da 1ª Câmara deste Tribunal de
Contas do Estado do Espirito Santo, que julgou regulares
as contas do Senhor Luciano Henrique Sordine Pereira,
Prefeito Municipal de Barra de São Francisco no exercício de 2013, por:
CONHECER do presente recurso, nos termos da ITR
148/2017.
Quanto ao mérito, em relação aos aspectos técnico-contábeis, pelo PROVIMENTO, nos termos da Manifestação Técnica 1047/2017/2017, exarada pela Secretaria de
Controle Externo de Contas e, por conseguinte, tornar
insubsistente o Acórdão 708/2016 e julgar IRREGULARES as contas do Senhor Luciano Henrique Sordine Pereira, Prefeito Municipal de Barra de São Francisco no
exercício de 2013.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator

2 – Ausência de adoção de providências para cobrança
de dívida ativa -administrativas e judiciais (item 3.4 do
RTC nº 296/2015 e 3.3 da ICC nº 287/2015)

VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO
FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:

Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, tendo em conta a fundamentação até aqui expendida, acompanho integralmente o opinamento contido na Manifestação Técnica 1047/2017 e
no Parecer 3882/2017 do Ministério Público de Contas,

Com o propósito de me inteirar de forma mais completa sobre o tema tratado no processo referenciado, pedi
vista em sessão plenária, o que me permitiu elaborar o
voto que nesta oportunidade submeto à apreciação do
Colegiado.
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Versam os autos sobre Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas, em face do Acórdão TC 708/2017 constante do processo TC
3359/2014 (fls. 154/173), que julgou regulares as contas
da Prefeitura de Barra de São Francisco, de responsabilidade do Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira, no exercício de suas funções administrativas de ordenador de
despesas, referente o exercício de 2013.
O acórdão recorrido manteve as seguintes irregularidades, com determinações, a saber:
Afastar as irregularidades, conforme já fundamentado
do voto do relator:
1.1 Ausência de Plano de Amortização da Dívida junto ao
Regime Próprio de Previdência.
Base Legal – art. 1º, §1º da LC 101/2000 e art. 1º da Lei
9.717/1998
1.1 Ausência de adoção de providências para cobrança
de dívida ativa – administrativas e/ou judiciais.
Base Legal – arts. 1º, §1º, 12 e 13 da LC 101/2000
2. Julgar regular a Prestação de Contas Anual da Prefeitura de Barra de São Francisco, sob a responsabilidade
do Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira, no exercício de
suas funções administrativas, relativas ao exercício de
2013, nos termos do inciso I do art. 84 da Lei Complementar 621/2012, dando-lhe a devida quitação, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal;
3. Determinar ao atual Controlador Geral do Município
de Barra de São Francisco, nos termos do inciso IV, do
art. 43, da Lei Complementar Estadual 621/2012, que:
3.1 Instaure Tomada de Contas Especial, para apuração e quantificação do dano, bem como identificação

dos responsáveis, a fim de apurar a totalidade dos encargos financeiros incidentes sobre o recolhimento em
atraso das parcelas devidas ao IPAS relacionadas ao parcelamento firmado e o ressarcimento aos cofres públicos (item 3.2 da ICC 287/2015), com fulcro no artigo 83,
§1º, da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), sob pena de incorrer em responsabilidade solidária, informando, ainda, outros dados exigidos
pela Instrução Normativa TC nº 32/2014, devendo os autos da Tomada de Contas Especial serem encaminhados
a este Tribunal no prazo de 90 (noventa) dias, na forma
do art. 14 da IN TC 32/2014;
3.2 Comunique a esta Corte de Contas a Instauração
de Tomada de Contas em tela, no prazo de 15 (quinze)
dias, de acordo com o estabelecido no art. 5º da IN TC
32/2014 e, acaso confirmado o prejuízo, providencie sua
devolução ao erário do município, nos termos dos arts.
152 e ss. do Regimento Interno do Tribunal, devendo observar os prazos constantes da IN nº 32/2014;
O gestor, após regularmente notificado do recurso interposto pelo MPEC (Termo de Notificação 00093/2017-2)
o interessado apresentou as contrarrazões recursais. (fls.
25/33).
Encaminhados os autos à Secretaria de Controle Externo
de Recursos – Secex Recursos, esta se manifestou por intermédio da Instrução Técnica de Recurso 00095/20171 (fls. 38/41), sugerindo o CONHECIMENTO do presente
recurso e quanto ao mérito, à remessa dos autos à Secex
Contas, considerando que a matéria em questão possui
natureza contábil.
Adiante, a Secretaria de Controle Externo de Contas –
Secex Contas, após apreciar a matéria de natureza eminentemente contábil, emitiu a Manifestação Técnica
www.tce.es.gov.br

01047/2017-4 (fls. 45/64), nos seguintes termos:
VI – CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
As contrarrazões trazidas aos autos não promoveram
a elucidação dos fatos, apenas corroboraram com os
apontamentos realizados pela Área Técnica quando da
elaboração da ICC 296/2015, constituindo-se em graves
infrações à norma legal ou regulamentar.
Desta forma, opinamos PELO PROVIMENTO do recurso
apresentado pelo Ministério Público Especial de Contas,
no sentido de que sejam julgadas irregularaes as contas
de 2013 do Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira, tendo
em vista as seguintes irregularidades:
1 – Ausência de plano de amortização da dívida junto
ao Regime Próprio de Previdência (item 3.2 do RTC nº
296/2015 e 3.2 da ICC nº 287/2015);
2 – Ausência de adoção de providências para cobrança
de dívida ativa -administrativas e judiciais (item 3.4 do
RTC nº 296/2015 e 3.3 da ICC nº 287/2015).
Quanto ao rol de determinações requeridas pelo MPEC,
opinamos que seja aplicada a determinação 3, qual seja:
3-. Seja determinado ao atual Controlador Geral do município de Barra de São Francisco, nos termos do inciso
IV, art. 43, da Lei Complementar Estadual 621/2012, que:
3.1- Instaure Tomada de Contas Especial, para apuração
e quantificação do dano, a fim de apurar a totalidade dos
encargos financeiros incidentes sobre o recolhimento
em atraso das parcelas devidas do IPAS relacionadas ao
parcelamento firmado e com ressarcimento aos cofres
públicos (item 3.2 da ICC 287/2015), com fulcro no artigo 83, § 1º, da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei
Orgânica do TCEES) sob pena de incorrer em responsabilidade solidária, informando, ainda, outros dados exigiSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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dos pela Instrução Normativa TC nº 32/2014, devendo os
autos da Tomada de Contas Especial ser encaminhados a
este Tribunal no prazo de 90 (noventa) dias, na forma do
artigo 14 da IN TC-32/2014;
3.2- Comunique a esta Corte de Contas a Instauração de
Tomada de Contas em tela, o prazo de 15 (quinze) dias,
de acordo com o estabelecido no art. 5º da IN TC 32/ e,
acaso confirmado o prejuízo, providencie sua devolução
ao erário do município, nos termos dos arts. e ss. do Regimento Interno do Tribunal, devendo observar os prazos constantes da IN nº 32/2014.
Em nova Instrução Técnica de Recurso 00148/2017-1
(fls. 66/70), a Secex Recursos manifestou-se nos seguintes termos:
IV. CONCLUSÃO
Com base nos elementos aqui expostos, opina-se, quanto aos requisitos de admissibilidade, pelo CONHECIMENTO do presente recurso, nos termos da ITR n. 95/2017.
No que tange ao mérito, quanto aos aspectos técnico-contábeis, opina-se pelo PROVIMENTO TOTAL, nos termos da Manifestação Técnica 1047/2017-4, de fls. 45/64,
exarada pela Secretaria de Controle Externo de Contas.
Dando prosseguimento ao feito, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Especial de Contas para
manifestação, o Em. Procurador Luís Henrique Anastácio
da Silva manifestou-se no mesmo sentido da Secretaria
de Controle Externo de Recursos, sendo acompanhado
integralmente pelo Relator.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
1.1 Ausência de Plano de Amortização da Dívida junto
ao Regime Próprio de Previdência.

Base Legal – art. 1º, §1º da LC 101/2000 e art. 1º da Lei
9.717/1998
Em sede de Recurso, alega o Ministério Público que as
contas do gestor merecem o julgamento pela irregularidade, tendo em vista que ao não recolher parcelas ou
recolhê-las a menor, mesmo diante de Termo de Confissão e Acordo de parcelamento de Débitos Previdenciários firmado, comprova-se conduta irregular e o desequilíbrio no sistema previdenciário.
Continua o Ministério Público alegando que, mesmo
sendo o Termo de Confissão e Acordo de Parcelamento de Débitos Previdenciários equivalente ao Plano de
Amortização, se fora descumprido, este não mais existe.
Ao descumprir o Plano de Amortização, quando recolheu em atraso parcelas previdenciárias, o gestor causou
prejuízo ao erário municipal, caracterizando grave infração à norma legal, por força do inciso III, at. 80 da LC
612/2012.
Nas contrarrazões, o gestor argumentou que realizou esforços para parcelar os débitos previdenciários, mesmo
com a crise que assola a região, refletindo na queda de
arrecadação.
Da Manifestação Técnica 1047/2017-4:
As contrarrazões repetem as justificativas outrora apresentadas pelo Senhor Luciano Henrique Sordine Pereira
em resposta à Citação proferida na Decisão Monocrática
Preliminar 01433/2015-2 (Processo TC 3359/2014).
Argumenta que o Município parcelou a dívida existente
junto ao Instituto Próprio de Previdência e que a situação não se encontra plenamente regulamentada, porém
os compromissos estão sendo cumpridos. Justifica ainda que a queda de arrecadação tem dificultado a regulawww.tce.es.gov.br

rização das contas junto ao Instituto de Previdência, especialmente pelo vultoso valor do débito, mas alega que
providências foram e estão sendo tomadas para normalizar a situação. Ressalta-se que não foram apresentados
novos documentos que possam demonstrar quais providências foram tomadas pelo gestor.
A irregularidade incialmente apontada no item 3.2 do
Relatório Técnico Contábil – RTC 296/2015, apesar de
apresentar como manchete a “ausência de plano de
amortização da dívida junto ao Regime Próprio de Previdência”, não significa que a comprovação da realização
de parcelamento de débito, mediante a apresentação de
“termo de confissão e acordo de parcelamento de débitos previdenciário”, seja suficiente para sanar a irregularidade. A análise não está restrita unicamente à comprovação da existência de um plano, mas também na verificação do cumprimento das obrigações acordadas, principalmente no que diz respeito ao pagamento ou não das
parcelas relativas ao débito.
Ao realizar o parcelamento de débitos perante o Instituto Próprio de Previdência o Município de Barra de São
Francisco, na figura do gestor, assumiu a responsabilidade pelo pagamento da divida nos termos do acordo.
Assim, conforme relatado na ICC 296/2015, verifica-se
que o Termo de Parcelamento não está sendo cumprido. Tendo em vista o não pagamento da parcela vencida no mês de julho de 2013; o pagamento da parcela do
mês de agosto de 2013 em valor menor que o acordado;
o pagamento das parcelas de janeiro e abril de 2013 sem
atualização prevista no acordo.
O anexo enviado pelo às fls. 59, se pode ver claramente
que o Termo de Parcelamento NÃO está sendo cumprido
pelo município. Pois o valor original das parcelas é de R$
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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209.446,64 (em novembro de 2012), conforme fls. 50.
O Município pagou valores menores (agosto/2013), parcelas sem atualização (janeiro e abril), e ainda esta faltando uma parcela no mês de julho 2013, não recolhida.
Pois bem.
Na inicial o gestor foi citado para apresentar justificativas quanto a “Ausência de Plano de Amortização da Dívida junto ao Regime Próprio de Previdência”, cujas bases
legais foram art. 1º, §1º da Lei de Responsabilidade Fiscal e art. 1º da Lei 9717/1998, a saber:
§ 1o A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a
ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das
contas públicas, mediante o cumprimento de metas de
resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita,
geração de despesas com pessoal, da seguridade social
e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de
crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão
de garantia e inscrição em Restos a Pagar.
Art. 1º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados os
seguintes critérios:
O gestor apresentou o “Termo de Confissão e Acordo de
Parcelamento de Débitos Previdenciários” (fls. 49/52,
Processo TC 3359/2014), entretanto a área técnica não
aceitou, mantendo a irregularidade “pela ausência de
envio do Plano de Parcelamento das parcelas referentes

ao termo de Parcelamento assinado entre o Município
e o IPAS de Barra de São Francisco e o seu não cumprimento”.
Verifiquei que o gestor foi condenado tanto pela ausência do Plano de Parcelamento como o seu não cumprimento, ferindo o princípio da ampla defesa e do contraditório, visto que o gestor foi chamado apenas para a
apresentação do Plano de Amortização, conforme inicial.
Também, verifiquei que tanto o Ministério Público de
Contas quanto a área técnica, aceitaram o “Termo de
Confissão e Acordo de Parcelamento de Débitos Previdenciários” como substituto do “Plano de Amortização
da Dívida junto ao Regime Próprio de Previdência”, conforme transcrito a seguir:
No recurso de reconsideração interposto pelo MPC, este afirma que: “Não há dúvidas de que foi firmado Termo de Confissão e Acordo de Parcelamento de Débitos
Previdenciários” e “ainda que em tese se possa afirma
que o Termo de Confissão e Acordo de Parcelamento de
Débitos Previdenciários corresponde ao Plano de Amortização...”.
Já, na análise da Manifestação Técnica 1047/2017, a área
técnica afirma que:
“A irregularidade incialmente apontada no item 3.2 do
Relatório Técnico Contábil – RTC 296/2015, apesar de
apresentar como manchete a “ausência de plano de
amortização da dívida junto ao Regime Próprio de Previdência”, não significa que a comprovação da realização
de parcelamento de débito, mediante a apresentação de
“termo de confissão e acordo de parcelamento de débitos previdenciário”, seja suficiente para sanar a irregularidade...”.
www.tce.es.gov.br

Logo, quanto ao chamamento na inicial, o gestor atendeu a citação, conforme demonstrado e confirmado pelo
MPC e área técnica, não cabendo neste momento, diante do princípio da ampla defesa e do contraditório, condená-lo pelo pagamento em atraso das parcelas previdenciárias.
Entretanto, para suprir a ausência do chamamento nos
autos quanto ao pagamento em atraso, foi solicitado à
abertura de Tomada de Contas Especial, conforme concluído no Acórdão, especificamente, no item 3:
3. Determinar ao atual Controlador Geral do Município
de Barra de São Francisco, nos termos do inciso IV, do
art. 43, da Lei Complementar Estadual 621/2012, que:
3.1 Instaure Tomada de Contas Especial, para apuração e quantificação do dano, bem como identificação
dos responsáveis, a fim de apurar a totalidade dos encargos financeiros incidentes sobre o recolhimento em
atraso das parcelas devidas ao IPAS relacionadas ao parcelamento firmado e o ressarcimento aos cofres públicos (item 3.2 da ICC 287/2015), com fulcro no artigo 83,
§1º, da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), sob pena de incorrer em responsabilidade solidária, informando, ainda, outros dados exigidos
pela Instrução Normativa TC nº 32/2014, devendo os autos da Tomada de Contas Especial serem encaminhados
a este Tribunal no prazo de 90 (noventa) dias, na forma
do art. 14 da IN TC 32/2014;
3.2 Comunique a esta Corte de Contas a Instauração
de Tomada de Contas em tela, no prazo de 15 (quinze)
dias, de acordo com o estabelecido no art. 5º da IN TC
32/2014 e, acaso confirmado o prejuízo, providencie sua
devolução ao erário do município, nos termos dos arts.
152 e ss. do Regimento Interno do Tribunal, devendo obSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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servar os prazos constantes da IN nº 32/2014;
Diante dos fatos, nego provimento ao recurso.
1.2 Ausência de adoção de providências para cobrança
de dívida ativa – administrativas e/ou judiciais.
Base Legal – arts. 1º, §1º, 12 e 13 da LC 101/2000
O Ministério Público de Contas alega que mesmo que o
gestor tivesse enviado anexo com a relação dos processos de execução fiscal em trâmite (fls. 61/108, Processo
TC 3359/2014), para comprovar a regularidade das cobranças da Dívida Ativa, as informações são referentes
aos exercícios anteriores ao sob exame (2013), e nesse
sentido concluiu que no exercício em análise não teria sido realizada cobrança de Dívida Ativa.
Afirma, ainda, que nos termos do voto-vista, a dívida ativa se trata de direito público indisponível, obrigação plenamente vinculada ao gestor, à luz do que estabelece o
artigo 11 da LRF, a saber:
Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação.
Em defesa, alega o gestor que está promovendo a cobrança da dívida ativa, judicialmente e administrativamente, conforme relatório contendo a relação dos processos de execução fiscal em trâmite (fls. 61/108, Processo TC 3359/2014), informando também a morosidade quanto à execução dos créditos junto ao Poder Judiciário.

alega o recorrido, demonstram os documentos anexos
que o Município promove a cobrança de todos os créditos, existindo centenas de ações ajuizadas perante a Vara
da Fazenda Pública Municipal, conforme relatório anexo
encaminhado ao Ministério Público de Contas. O relatório mencionado encontra-se nos autos do Processo TC
3359/2014, fls. 60 a 108.
Entretanto, o referido documento e lista, conforme relatado na ICC 296/2015, referem-se a supostas cobranças relativas a exercícios diversos de 2013. Considerando
que a Prestação de Contas Anual, de que trata esse recurso de reconsideração, é relativa ao exercício de 2013,
e, que as cobranças contidas na listagem são anteriores
a esse exercício, portanto, efetuadas sob a responsabilidade do gestor que antecedeu ao recorrido, entendemos que o Senhor Luciano Henrique Sordine Pereira não
obteve êxito em demonstrar que adotou medidas administrativas e ou judiciais para cobrança da dívida ativa.
Pois bem.
Primeiramente, constata-se que no art. 39, §1º da Lei
4.320/1964 há determinação da inscrição de dívida ativa, e que não se impõe obrigatoriedade de ajuizamento
de ação de execução fiscal, ou outro procedimento administrativo durante a execução financeira do orçamento, conforme transcrito:

forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e
a respectiva receita será escriturada a esse título. (Parágrafo incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 20.12.1979)
Logo, o ato discricionário da Administração Pública se regerá na medida necessária ao entendimento do administrador, devendo este se ater ao art. 13 da LC 101/2000,
a saber:
Art. 13. No prazo previsto no art. 8o, as receitas previstas
serão desdobradas, pelo Poder Executivo, em metas bimestrais de arrecadação, com a especificação, em separado, quando cabível, das medidas de combate à evasão
e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de
cobrança administrativa. (Grifo Nosso)
Diante das prerrogativas legais acima expostas, entendo
que o gestor atendeu a solicitação desta Corte de Contas, pois durante o exercício de 2013 apurou as receitas
não recebidas e as inscreveu em dívida ativa, conforme
as Demonstrações Contábeis e demais peças integrantes da Prestação de Contas Anual do exercício de 2013.

Da Manifestação Técnica 1047/2017-4:

Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto
Lei nº 1.735, de 20.12.1979)

Também ficaram demonstradas as ações ajuizadas judicialmente e administrativamente, sendo esta última
através de protesto em cartório a partir de 2015. Não
tendo amparo legal a obrigatoriedade de existirem cobranças judiciais datadas em 2013 para a comprovação
das adoções de recuperação dos créditos, pois o que não
poderia deixar de ser registrado são as inscrições da dívida não recebidas no referido exercício.

No que concerne à ausência de adoção de providências,
administrativas e judicias, para cobrança de dívida ativa,

§ 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo
transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na

Verifiquei, também, que se encontra em tramitação nesta Corte de Contas, o Processo TC 2789/2017, referen-

www.tce.es.gov.br
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te à fiscalização de natureza operacional na área da Administração Tributária dos Municípios, cujas questões de
auditoria são:
1.4 OBJETIVO E QUESTÕES DE AUDITORIA
O objetivo da auditoria é analisar a estrutura legislativa, física e organizacional da Administração Tributária
do Município de Barra de São Francisco/ES, identificando deficiências e vulnerabilidades que podem ser objeto
de aprimoramentos mediante futuro Plano de Ação a ser
estabelecido entre a Prefeitura e o TCE/ES.
Para tanto, a Equipe elaborou as seguintes questões de
auditoria:
A legislação tributária está consolidada e adequadamente disponibilizada para consulta?
2 - A normatização municipal sobre o ISS está de acordo
com as normas gerais?
3 - A Planta Genérica de Valores foi instituída por lei, revisada nos moldes da regulamentação geral do Ministério das Cidades e é efetivamente utilizada para aferição
da base de cálculo do IPTU?
4 - A base de cálculo do IPTU e os valores do ISS fixo foram devidamente atualizados monetariamente nos últimos três anos de acordo com as normas municipais?
5 - Os benefícios fiscais são concedidos respeitando procedimento administrativo próprio motivado?
6 - A organização de pessoal da administração tributária do Município está de acordo com as normas gerais?
7 - A Procuradoria Municipal possui organização de servidores de acordo com as normas legais?
8 - O município prioriza recursos a fim de estruturar a administração tributária e registra corretamente as despe-

sas para sua modernização e aparelhamento?

acordo com as normas legais? (g.n.)

9 - O cadastro imobiliário de contribuintes do município
encontra-se fidedigno, necessário para efetuar os lançamentos e controles pela administração tributária?

A auditoria prevê a possibilidade de proposição de Plano
de Ação pelo gestor do órgão jurisdicionado envolvendo,
basicamente, um cronograma em que são definidos responsáveis, atividades e prazos para a implementação das
determinações e/ou recomendações formuladas por este Tribunal de Contas.

10 - A fiscalização do ISS encontra-se implementada
quanto ao planejamento e a execução, adotando procedimentos que maximizem a efetiva arrecadação do imposto?
11 - Há procedimentos de fiscalização para o lançamento do ITBI, de forma a maximizar a efetiva arrecadação,
respeitando a normatização existente e o devido processo legal?
12 - As taxas públicas previstas na legislação do município estão de acordo com as normas gerais e são devidamente lançadas?
13 - A cobrança administrativa dos créditos tributários
encontra-se implementada e adota procedimentos que
maximizem a eficiência nas recuperações dos créditos?
14 - Os procedimentos adotados na cobrança administrativa dos créditos tributários encontram-se em conformidade com a legislação aplicável?
15 - Os procedimentos adotados na preparação e na
execução da cobrança judicial dos créditos tributários
encontram-se em conformidade com a legislação aplicável?
16 - A cobrança judicial dos créditos tributários encontra-se implementada e adota procedimentos que maximizem a eficiência na recuperação dos créditos?
17 - O registro contábil dos créditos tributários é realizado de acordo com as normas legais?
18 - O cancelamento do crédito tributário é realizado de
www.tce.es.gov.br

Nestes termos, entendo que a aprovação final do Plano
de Ação haverá de prevalecer, por ser mais atual e fruto de extenso estudo realizado pela Secretaria Geral de
Controle Externo desta Corte, de tal forma que as providências futuras deverão ser determinadas naquele processo específico.
Diante do exposto, por este apontamento ser objeto de
auditoria na área de administração tributária no município de Barra de São Francisco, com proposição de Plano de Ação e cronograma para a implementação das determinações e/ou recomendações, nego provimento ao
presente recurso.
III – CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, divergindo do entendimento da Área
Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO para
que este 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:
I – CONHECER do Recurso de Reconsideração interposto
pelo Ministério Público Especial de Contas e, no mérito,
negar-lhe provimento, mantendo-se incólume o Acórdão 00708/2016-3, pela REGULARIDADE das contas do
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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ordenador de despesas, Sr. Luciano Henrique Sordine
Pereira, relativas ao exercício financeiro de 2013.

9.717/1998

II - ARQUIVAR os autos após os trâmites legais.

1.1 Ausência de adoção de providências para cobrança
de dívida ativa – administrativas e/ou judiciais.

devolução ao erário do município, nos termos dos arts.
152 e ss. do Regimento Interno do Tribunal, devendo observar os prazos constantes da IN nº 32/2014;

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Base Legal – arts. 1º, §1º, 12 e 13 da LC 101/2000

4. Dar ciência aos interessados;

Conselheiro

2. Julgar regular a Prestação de Contas Anual da Prefeitura de Barra de São Francisco, sob a responsabilidade
do Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira, no exercício de
suas funções administrativas, relativas ao exercício de
2013, nos termos do inciso I do art. 84 da Lei Complementar 621/2012, dando-lhe a devida quitação, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal;

5. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO
RELATÓRIO
Este processo trata de Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério Público Especial de Contas, em face do Acórdão TC-708/2016 – Primeira Câmara, proferido nos autos TC 3359/2014, que julgou regulares as contas da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco no
exercício financeiro de 2013, de responsabilidade do Senhor Luciano Henrique Sordine Pereira:
ACÓRDÃO
EMENTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2013 –
REGULAR – QUITAÇÃO – FORMAR AUTOS APARTADOS
– ARQUIVAR.
“Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC3359/2014, ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia treze de julho de dois mil
e dezesseis, por maioria, nos termos do voto do relator,
Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Afastar as irregularidades, conforme já fundamentado do voto do relator:
1.1 Ausência de Plano de Amortização da Dívida junto ao
Regime Próprio de Previdência.
Base Legal – art. 1º, §1º da LC 101/2000 e art. 1º da Lei

3. Determinar ao atual Controlador Geral do Município
de Barra de São Francisco, nos termos do inciso IV, do
art. 43, da Lei Complementar Estadual 621/2012, que:
3.1 Instaure Tomada de Contas Especial, para apuração e quantificação do dano, bem como identificação
dos responsáveis, a fim de apurar a totalidade dos encargos financeiros incidentes sobre o recolhimento em
atraso das parcelas devidas ao IPAS relacionadas ao parcelamento firmado e o ressarcimento aos cofres públicos (item 3.2 da ICC 287/2015), com fulcro no artigo 83,
§1º, da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), sob pena de incorrer em responsabilidade solidária, informando, ainda, outros dados exigidos
pela Instrução Normativa TC nº 32/2014, devendo os autos da Tomada de Contas Especial serem encaminhados
a este Tribunal no prazo de 90 (noventa) dias, na forma
do art. 14 da IN TC 32/2014;
3.2 Comunique a esta Corte de Contas a Instauração
de Tomada de Contas em tela, no prazo de 15 (quinze)
dias, de acordo com o estabelecido no art. 5º da IN TC
32/2014 e, acaso confirmado o prejuízo, providencie sua
www.tce.es.gov.br

Parcialmente vencido o Conselheiro Sebastião Carlos
Ranna de Macedo, que votou pela irregularidade das
contas e multa de R$ 3.000,00.
Composição Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento os Senhores Conselheiros Sebastião Carlos
Ranna de Macedo, Presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, relator, e o Senhor Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr.
Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de
Contas em substituição ao Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 13 de julho de 2016. [...]”
A Decisão Monocrática 97/2017 determinou a notificação do recorrido para apresentar contrarrazões e este,
notificado, o fez por meio do documento 13.
A Secretaria das Sessões informou a tempestividade do
recurso e por despacho (28651/2017 – doc. 16), em breve exame dos autos, este relator realizou juízo prévio de
processabilidade sua processabilidade, determinando
em seguida a remessa dos autos à Secex Recursos para análise.
Conforme análise constante na Instrução Técnica de Recurso 95/2017 a Secex Recursos opinou pelo conhecimento do recurso e considerando que o mérito diz respeito à matéria contábil, sugeriu o encaminhamento para análise da Secex Contas.
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A Secex Contas analisou o mérito do recurso por meio da
Manifestação Técnica 1047/2017 (doc. 21) e opinou por
seu provimento, com o consequente julgamento pela irregularidade das contas.
Em seguida a Secex Recursos, encampando o opinamento técnico contábil opinou pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu provimento.
O Ministério Público de Contas se manifestou no sentido de acompanhar a proposição da área técnica (Parecer 3882/2017).
Assim vieram os autos a este Gabinete para prolação de
voto.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A matéria analisada neste processo diz respeito a duas
irregularidades, afastadas pelo voto do Conselheiro Relator, que são: 1. ausência de plano de amortização da
dívida junto ao regime próprio de previdência e 2. ausência de adoção de providências para cobrança de dívida ativa.
A análise de mérito do presente recurso encontra-se na
Manifestação Técnica da Secex Contas 01047/2017 (doc.
21), cujos argumentos e fundamentos adoto como motivação de voto e de onde transcrevo o que segue:
“[...] II – CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS
Regularmente instruído, a análise do processo de Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Barra
de São Francisco, exercício de 2013, resultou na opinião
da área técnica em julgar IRREGULARES as contas, conforme de depreende da Instrução Contábil Conclusiva –
ICC 287/2015.

A opinião exarada pela área técnica nos itens questionados foi a seguinte:

ser em conjunto das partes (credora/devedora) convencionadas no Termo de Parcelamento.

3.2 PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS

O anexo enviado pelo às fls. 59, se pode ver claramente
que o Termo de Parcelamento NÃO está sendo cumprido
pelo município. Pois o valor original das parcelas é de R$
209.446,64 (em novembro de 2012), conforme fls. 50.
O Município pagou valores menores (agosto/2013), parcelas sem atualização (janeiro e abril), e ainda esta faltando uma parcela no mês de julho 2013, não recolhida.

No que se refere aos parcelamentos de débitos previdenciários, a análise técnico-contábil limitou-se a avaliar
se existem dívidas previdenciárias registradas no passivo
permanente da unidade gestora, e se essas dívidas estão
sendo pagas, tendo por base o estoque da dívida evidenciado no balanço patrimonial do exercício anterior, a movimentação no exercício e o estoque da dívida no encerramento do exercício de referência da PCA.
Com base nos valores demonstrados no balanço patrimonial do exercício de 2012, na demonstração das variações patrimoniais, no demonstrativo da dívida fundada e
no balanço patrimonial do exercício de 2013, avaliou-se
o comportamento da dívida decorrente de parcelamentos previdenciários e constatou-se, conforme pode ser
observado na tabela a seguir, que não houve no exercício o reconhecimento de dívidas, mas tão somente o pagamento de parte do saldo devedor.
[...] Regularmente citado, vem o gestor às fls.46ss apresentar as suas justificativas para o item no sentido de
exercer a ampla defesa e o contraditório.
Informa que o Município parcelou junto ao IPAS local da
divida de repasse das contribuições previdenciárias em
atraso no ano de 2012, conforme fls. 49ss anexa o Termo
de Parcelamento.
Este item se refere à solicitação de Plano de Amortização para a verificação do seu cumprimento frente ao Termo de Parcelamento assinado, onde deve constar o valor
das parcelas e se esta adimplente junto ao IPAS de Barra
de São Francisco, ressalta-se que a emissão deste deve
www.tce.es.gov.br

Desta forma, MANTIDA A IRREGULARIDADE, pela ausência de envio do Plano de Parcelamento das parcelas
referente ao Termo de Parcelamento assinado entre o
Município e o IPAS de Barra de São Francisco e o seu não
cumprimento.
3.3 MOVIMENTAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA
A Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000, Lei de
Responsabilidade Fiscal, foi editada com o objetivo de
garantir uma melhor gestão dos recursos públicos. Fundada na responsabilidade fiscal e na transparência pública, estabeleceu normas visando o 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 destaca 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, avaliaram-se, com base
nas demonstrações contábeis e demais peças integrantes da prestação de contas anual da Prefeitura Municipal
de Barra de São Francisco, se os atos de gestão praticados pelos gestores responsáveis no decorrer do exercício
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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de 2013, evidenciam o exercício de ações voltadas para o
cumprimento das determinações contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial:
Se a dívida ativa está sendo objeto de cobrança administrativa e/ou judicial.
Na tabela a seguir, demonstram-se valores extraídos das
demonstrações contábeis evidenciando os registros de
ativos nas contas contábeis representativas da dívida ativa da unidade gestora:
[...]
Com base nas demonstrações contábeis e no relatório
de gestão, que integram a prestação de contas anual sob
análise, não existem informações sobre cobrança administrativa e/ou judicial da dívida ativa no exercício. Sendo
assim, o gestor deve apresentar esclarecimentos sobre a
cobrança da dívida ativa municipal.
O gestor comparece às fls. 48ss para justificar que além
das cobranças judiciais, também utiliza a modalidade de
protesto para a cobrança da Dívida Ativa do Município.
Ocorre que o anexo enviado pelo gestor para comprovar a regularidade das cobranças da Dívida Ativa, às fls.
61ss são de exercícios diversos de 2013, ou seja, são de
cobranças de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012; em
2013 não há; e de 2014 e 2015 umas duas só. O que se
pode concluir que no exercício de 2013 não está havendo cobrança de Divida Ativa por parte da Administração,
uma vez que o saldo é R$ 3,4 MILHOES de reais.
Ainda, salientamos que o protesto da Dívida Ativa por si
só não garante o efetivo recebimento dos valores inscritos, estes somente preservam que os mesmos não prescreverão para posterior ação judicial se não forem pagos.

Desta forma, MANTIDA A IRREGULARIDADE, por falta
de cobrança da Dívida ativa no exercício de 2013.
Entretanto, em sentido contrário, a apreciação da Prestação de Contas Anual pela Primeira Câmara resultou,
nos termos do voto do relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, no julgamento pela regularidade das contas.
Consta dos fundamentos do voto quanto à ausência de
plano de amortização da dívida junto ao Regime Próprio
de Previdência que o gestor, ao apresentar “Termo de
Confissão e Acordo de Parcelamento de Débitos Previdenciários”, supre as informações do plano de amortização da dívida, pois nele constam o total da dívida, o valor das parcelas e o período, afastando assim a irregularidade.
Porém, ao verificar a existência de pagamento realizadas em atraso, determinou a instauração de Tomadas
de Contas Especial, a fim de apurar a totalidade dos encargos financeiros incidentes sobre o recolhimento das
parcelas em atraso referente ao parcelamento firmado,
bem como a responsabilidade e o ressarcimento aos cofres do munícipio, tendo em vista se tratar de despesas
consideradas ilegítimas e contrárias à finalidade pública.
Quanto à irregularidade relativa à ausência de adoção de
providências para cobrança de dívida ativa, o Conselheiro Relator menciona a “Relação de Processos de Execução Fiscal em Trâmite”, documento trazido pela defesa,
assim como o argumento acerca da morosidade do Judiciário; e o fato de que a partir de 2015, os créditos estão
sendo inscritos para protesto através de cobrança extrajudicial.
Discorda da área técnica quanto à manutenção da irwww.tce.es.gov.br

regularidade argumentando que o art. 39, §1º da Lei
4.320/1964 determina a inscrição do débito em dívida
ativa, mas não obriga o ajuizamento de ação de execução fiscal, ou outro procedimento administrativo durante a execução financeira do orçamento.
Argumenta ser ato discricionário da Administração Pública, na medida da necessidade e segundo o entendimento do administrador, no limite do art. 13 da LC 101/2000,
de modo que durante o exercício de 2013 o gestor apurou as receitas não recebidas e as inscreveu em dívida
ativa, conforme as Demonstrações Contábeis e demais
peças integrantes da Prestação de Contas Anual do exercício de 2013.
Conclui não ter amparo legal a exigência de existirem cobranças judiciais datadas em 2013 para a comprovação
das adoções de recuperação dos créditos, pois o que não
poderia deixar de ser registrado são as inscrições da dívida não recebidas no referido exercício. Entendo assim
por afastar a irregularidade.
V - ANÁLISE TÉCNICA:
As contrarrazões repetem as justificativas outrora apresentadas pelo Senhor Luciano Henrique Sordine Pereira
em resposta à Citação proferida na Decisão Monocrática
Preliminar 01433/2015-2 (Processo TC 3359/2014).
Argumenta que o Município parcelou a dívida existente
junto ao Instituto Próprio de Previdência e que a situação não se encontra plenamente regulamentada, porém
os compromissos estão sendo cumpridos. Justifica ainda que a queda de arrecadação tem dificultado a regularização das contas junto ao Instituto de Previdência, especialmente pelo vultoso valor do débito, mas alega que
providências foram e estão sendo tomadas para normaSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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lizar a situação. Ressalta-se que não foram apresentados
novos documentos que possam demonstrar quais providências foram tomadas pelo gestor.

faltando uma parcela no mês de julho 2013, não recolhida.

A irregularidade incialmente apontada no item 3.2 do
Relatório Técnico Contábil – RTC 296/2015, apesar de
apresentar como manchete a “ausência de plano de
amortização da dívida junto ao Regime Próprio de Previdência”, não significa que a comprovação da realização
de parcelamento de débito, mediante a apresentação de
“termo de confissão e acordo de parcelamento de débitos previdenciário”, seja suficiente para sanar a irregularidade. A análise não está restrita unicamente à comprovação da existência de um plano, mas também na verificação do cumprimento das obrigações acordadas, principalmente no que diz respeito ao pagamento ou não das
parcelas relativas ao débito.

No que concerne à ausência de adoção de providências,
administrativas e judicias, para cobrança de dívida ativa,
alega o recorrido, demonstram os documentos anexos
que o Município promove a cobrança de todos os créditos, existindo centenas de ações ajuizadas perante a Vara
da Fazenda Pública Municipal, conforme relatório anexo
encaminhado ao Ministério Público de Contas. O relatório mencionado encontra-se nos autos do Processo TC
3359/2014, fls. 60 a 108.

Ao realizar o parcelamento de débitos perante o Instituto próprio de previdência o Município de Barra de São
Francisco, na figura do gestor, assumiu a responsabilidade pelo pagamento da divida nos termos do acordo.
Assim, conforme relatado na ICC 296/2015, verifica-se
que o Termo de Parcelamento não está sendo cumprido. Tendo em vista o não pagamento da parcela vencida no mês de julho de 2013; o pagamento da parcela do
mês de agosto de 2013 em valor menor que o acordado;
o pagamento das parcelas de janeiro e abril de 2013 sem
atualização prevista no acordo.
O anexo enviado pelo às fls. 59, se pode ver claramente
que o Termo de Parcelamento NÃO está sendo cumprido pelo município. Pois o valor original das parcelas é
de R$ 209.446,64 (em novembro de 2012), conforme fls.
50. O Município pagou valores menores (agosto/2013),
parcelas sem atualização (janeiro e abril), e ainda esta

Negritei e grifei

Entretanto, o referido documento e lista, conforme relatado na ICC 296/2015, referem-se a supostas cobranças relativas a exercícios diversos de 2013. Considerando
que a Prestação de Contas Anual, de que trata esse recurso de reconsideração, é relativa ao exercício de 2013,
e, que as cobranças contidas na listagem são anteriores
a esse exercício, portanto, efetuadas sob a responsabilidade do gestor que antecedeu ao recorrido, entendemos que o Senhor Luciano Henrique Sordine Pereira não
obteve êxito em demonstrar que adotou medidas administrativas e ou judiciais para cobrança da dívida ativa.
Por todo o exposto, fica evidenciada a manutenção das
irregularidades apontadas.
VI – CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
As contrarrazões trazidas aos autos não promoveram
a elucidação dos fatos, apenas corroboraram com os
apontamentos realizados pela Área Técnica quando da
elaboração da ICC 296/2015, constituindo-se em graves
infrações à norma legal ou regulamentar.
Desta forma, opinamos PELO PROVIMENTO do recurso
www.tce.es.gov.br

apresentado pelo Ministério Público Especial de Contas,
no sentido de que sejam julgadas irregulares as contas
de 2013 do Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira, tendo
em vista as seguintes irregularidades:
1 – Ausência de plano de amortização da dívida junto
ao Regime Próprio de Previdência (item 3.2 do RTC nº
296/2015 e 3.2 da ICC nº 287/2015)
2 – Ausência de adoção de providências para cobrança
de dívida ativa -administrativas e judiciais (item 3.4 do
RTC nº 296/2015 e 3.3 da ICC nº 287/2015)
Importante ressaltar que o Plenário do STF, em decisão proferida no RE 848.826, adotou o entendimento de
que, para fins de inelegibilidade (art. 1º, inciso I, alínea
g, da Lei Complementar 64/90, alterado pela Lei Complementar nº 135, 4 de junho de 2010), a apreciação das
contas de gestão dos prefeitos será feita pelas Câmaras
Municipais, com auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por 2/3 dos vereadores.
Pois bem.
A ATRICON (Associação dos Membros dos Tribunais de
Contas do Brasil), por meio da Resolução nº 01/2018,
de 13 de agosto de 2018, com base na retro mencionada decisão do STF, apresentou recomendação a todos
os Tribunais de Contas do Brasil nos processos de contas de gestão em que o Prefeito figurar como ordenador de despesa e houver repercussão para fins de inelegibilidade.
Seguindo recomendação da ATRICON, baseada na decisão proferida pelo STF no RE 848.826, o acórdão de julgamento produzirá todos efeitos legais, tais como imputação de débito e aplicação de multa, exceto quanto à
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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aplicação da lei da “ficha limpa”. Após o trânsito em julgado do acórdão, o Tribunal emitirá parecer prévio que
instrumentalizará o julgamento pela Câmara Municipal
somente para os fins inelegibilidade (art. 1º, I, g da Lei
Complementar nº 64/90, alterado pela Lei Complementar nº 135, 4 de junho de 2010).
Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, tendo em conta a fundamentação até aqui expendida, acompanho integralmente o opinamento contido na Manifestação Técnica 1047/2017 e
no Parecer 3882/2017 do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte
Deliberação que submeto à sua consideração, por força
da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na decisão
do Recurso Extraordinário nº 848.826/DF e com base na
Resolução nº 01/2018 da ATRICON.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, quanto ao Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas em face do Acórdão TC 708/2016 da 1ª Câmara deste Tribunal
de Contas do Estado do Espirito Santo, que julgou regulares as contas do Senhor Luciano Henrique Sordine Pereira, Prefeito Municipal de Barra de São Francisco no exercício de 2013, por:
1 CONHECER do presente recurso, nos termos da ITR
148/2017;
2 Quanto ao mérito, em relação aos aspectos técnico-contábeis, pelo PROVIMENTO, nos termos da Manifestação Técnica 1047/2017, exarada pela Secretaria de
Controle Externo de Contas e, por conseguinte, TORNAR
INSUBSISTENTE O ACÓRDÃO TC 708/2016;

3 JULGAR IRREGULARES as contas do Senhor Luciano
Henrique Sordine Pereira, Prefeito Municipal de Barra
de São Francisco no exercício de 2013, observando que
este julgamento não produzirá efeitos para os fins de inelegibilidade, nos termos do art. 1º, I, g da Lei Complementar nº 64/90 (alterado pela Lei Complementar nº
135, 4 de junho de 2010), 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:
1 – Ausência de plano de amortização da dívida junto
ao Regime Próprio de Previdência (item 3.2 do RTC nº
296/2015 e 3.2 da ICC nº 287/2015)
Base Legal – art. 1º, §1º da LC 101/2000 e art. 1º da Lei
9.717/1998
2 – Ausência de adoção de providências para cobrança
de dívida ativa -administrativas e judiciais (item 3.4 do
RTC nº 296/2015 e 3.3 da ICC nº 287/2015)
Base Legal – arts. 1º, §1º, 12 e 13 da LC 101/2000
4 APLICAR MULTA ao senhor Luciano Henrique Sordine Pereira no valor de R$3.300,00 (três mil e trezentos
reais), com base no artigo 135, II da Lei Complementar
621/2012 e art. 389, I do RITCEES;
5 MANTER as determinações indicadas no item 3 do
Acórdão TC 708/2016, referente a instauração de Tomada de Contas Especial;
6 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 desaprovação das contas pela Câmara Municipal, para fins de inelegibilidade, nos termos do art. 1º, I,
www.tce.es.gov.br

g da Lei Complementar nº 64/90 (alterado pela Lei Complementar nº 135, 4 de junho de 2010);
7 ENCAMINHAR os autos ao Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas, nos termos do art. 461 do Regimento Interno, a fim de que seja remetida aos órgãos competentes a documentação necessária para a realização
da cobrança, caso não comprovado o recolhimento da
multa imputada no prazo previsto no art. 454, I do Regimento Interno.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator

ACÓRDÃO TC-1684/2018 – PLENÁRIO
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas, em:
1.1 CONHECER do Recurso de Reconsideração interposto
pelo Ministério Público Especial de Contas e, no mérito,
negar-lhe provimento, mantendo-se incólume o Acórdão 00708/2016-3, pela REGULARIDADE das contas do
ordenador de despesas, Sr. Luciano Henrique Sordine
Pereira, relativas ao exercício financeiro de 2013.
1.2 ARQUIVAR os autos após os trâmites legais.
2. Por maioria, nos termos do voto vencedor .do conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Vencidos o
relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
que manteve seu voto pelo provimento ao recurso, pela
irregularidade e imputação de multa, e o conselheiro RoSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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drigo Coelho do Carmo, que o acompanhou.
3. Data da Sessão: 20/11/2018 - 41ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator),
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA

ACÓRDÃO TC-1685/2018 – PLENÁRIO
Processo: 04822/2018-5
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: VICE - Vice Governadoria do Estado do Espírito Santo
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: CESAR ROBERTO COLNAGHI
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2017 –
VICE GOVERNADORIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
– CONTAS REGULARES – QUITAÇÃO – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Vice Governadoria do Estado do Espírito Santo referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade do
senhor César Roberto Colnaghi.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia elaborou o Relatório Técnico 297/2018 (peça. 65)
e a Instrução Técnica Conclusiva 4180/2018 (peça. 66),
com sugestão de julgamento regular da presente Prestação de Contas Anual.

Lido na sessão do dia: 12/02/2019

No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira (Parecer do Ministério Público de
Contas 5084/2018 – peça 70).

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR

É o relatório.

Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas

Secretário-geral das sessões

2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feiwww.tce.es.gov.br

to se encontra devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva 4180/2018 (peça 66), abaixo
transcrita:
Considerando a completude apresentada na análise de
mérito contida no Relatório Técnico 00297/2018-4, que
preenche, portanto, os requisitos estabelecidos no artigo 319 do RITCEES, nos manifestamos pelo julgamento
do presente feito nos moldes ali sugeridos, anuindo-se
aos argumentos fáticos e jurídicos descritos na referida
peça técnica, que nestes termos se pronunciou:
5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual ora avaliada refletiu a
gestão do Senhor Cesar Roberto Colnaghi no exercício
de funções de ordenador de despesas da Vice Governadoria do Estado 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, na forma do artigo 84,
inciso I, da Lei Complementar Estadual 621/2012.
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,
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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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 Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1 Julgar REGULARES as contas do senhor César Roberto Colnaghi frente à Vice Governadoria do Estado do
Espírito Santo referente 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 artigo 85 do mesmo diploma legal.
1.2 Após o trânsito em julgado, arquivar os presentes
autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 20/11/2018 - 41ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator),
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO

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

ACÓRDÃO TC-1686/2018 – PLENÁRIO
Processos: 06186/2018-1, 09803/2016-5, 04973/20131, 03331/2013-8
Classificação: Recurso de Reconsideração

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Recurso de Reconsideração interposto pelo senhor Aloízio Campostrini Borgui
em face do Acórdão TC 555/2016 Primeira Câmara, constante do Processo TC 3331/2013, que julgou irregulares
as contas apresentadas pelo recorrente no exercício de
2012.
A parte dispositiva do Acórdão TC 555/2016 tem o seguinte teor:
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC3331/2013, ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte e cinco de maio de
dois mil e dezesseis, por maioria, nos termos do voto-vista do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Manter a seguinte irregularidade, conforme ITC
5270/2015:

UG: CMPC - Câmara Municipal de Pedro Canário

OBRIGAÇÃO DE DESPESA CONTRAÍDA NO FINAL DE
MANDATO

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

Base LegaL: art. 42 da lei Complementar 101/00

Interessado: MARCOS ROBERIO FONSECA DOS SANTOS

Ausência de empenho de despesas com encargos sociais
referentes a dezembro de 2012 – Processo TC 4973/2013
– Representação

Recorrente: ALOIZIO CAMPOSTRINI BORGHI
Procuradores: FULVIO TRINDADE DE ALMEIDA (OAB:
17922-ES),
LAILLA OLIVEIRA SOUZA
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO
TC 555/2016 PRIMEIRA CÂMARA – NÃO CONHECER –
ARQUIVAR

www.tce.es.gov.br

2. Julgar irregular a Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Pedro Canário, relativa ao exercício de
2012, sob a responsabilidade do Sr. Aloízio Campostrini
Borghi, com fundamento no art. 84, inciso III, alíneas “c”
e “d” da LC 621/2012;
3. Julgar regular a Prestação de Contas Anual da CâSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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mara Municipal de Pedro Canário, relativa ao exercício
de 2012, sob a responsabilidade do Sr. Marcos Robério
Fonseca dos Santos, na forma do art. 84, inciso I, da LC
621/2012, dando-lhe plena quitação;
4. Formar autos apartados, nos termos dos arts. 38, inciso II, e parágrafo único, 134, inciso III, e § 2°, e 281 do
RITCEES, com a finalidade de se responsabilizar, pessoalmente, o 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, remeter ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo cópia da Instrução Técnica Conclusiva ITC
1763/2015, do Parecer Ministerial, do voto e da Decisão proferida, para as finalidades previstas no artigo
163, § 8º, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES);
6. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
O Núcleo de Recursos e Consultas elaborou a Instrução
Técnica de Recurso 276/2018 (fls. 14/17) pelo não conhecimento do recurso, em razão da intempestividade
e da ausência do indispensável instrumento de mandato
que legitime a representação processual do profissional
subscritor da peça recursal, acarretando, desta forma, a
sua inexistência.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira (Parecer do Ministério Público de
Contas 4725/2018 - fls. 22).

É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada
na Instrução Técnica de Recurso 276/2018, pelo não conhecimento do recurso, nos seguintes termos:
“(...) 2 ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE - DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Analisando as condições de admissibilidade do Recurso de Reconsideração, observa-se que a parte é capaz e
possui interesse e legitimidade processual.
Quanto ao cabimento, o Recurso de Reconsideração é
cabível contra decisões definitivas em processos de prestação ou tomada de contas, nos termos do art. 164 da
Lei Complementar nº 621/2012.
No caso, o presente Recurso de Reconsideração foi interposto contra o Acórdão 555/2016, que julgou irregular a Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de
Pedro Canário, relativa ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do Sr. Aloízio Campostrini Borghi, com
fundamento no art. 84, inciso III, alíneas “c” e “d” da LC
621/2012, sendo, assim, cabível.
Quanto à tempestividade, verifica-se que, de acordo com
o Despacho 43251/2018 (fl. 10) da Secretaria Geral das
Sessões – SGS, a notificação do Acórdão TC 555/2016
foi disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal no dia 08/08/2016, considerando-se publicada no
dia 09/08/2016, de sorte que o prazo para interposição
de Pedido de Reexame venceu em 12/09/2016. Nesse
passo, tendo em vista que o expediente recursal foi interposto em 17/07/2018, tem-se o mesmo como INwww.tce.es.gov.br

TEMPESTIVO, nos termos do art. 408, §5º, do Regimento Interno do TCEES.
Quanto à regularidade formal, observa-se que a peça recursal foi assinada tão somente pelo advogado, senhor
Fúlvio Trindade de Almeida, OAB/ES 17.922 e que não foi
juntado o instrumento procuratório.
Ressalte-se que o instrumento procuratório é necessário à atuação de todo aquele que queira representar responsáveis e interessados na qualidade procurador em
processos de competência desta Corte, conforme estatuído no caput do artigo 53, da LC 621/2012, bem como, no artigo 292, caput e § 1º, do Regimento Interno
do TCEES (aprovado pela Res. TC 261/2013), in verbis:
Art. 53. São partes no processo o responsável e o interessado, que poderão praticar os atos processuais diretamente ou por intermédio de procurador regularmente constituído.
------ -----Art. 292. As partes podem praticar os atos processuais
diretamente ou por intermédio de procurador regularmente constituído, ainda que não seja advogado.
§ 1º A atuação de procurador no processo somente se
dará com a juntada do instrumento de mandato, pressuposto essencial para sua atuação nos termos dos poderes a ele conferidos (grifou-se).
Diante do exposto, entende-se que o presente recurso
de reconsideração não merece ser conhecido, haja vista
ser INTEMPESTIVO, bem como estar ausente o indispensável instrumento de mandato que legitime a representação processual do profissional subscritor da peça recursal, acarretando, desta forma, a sua inexistência.
3. CONCLUSÃO
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Ante o exposto, opina-se pelo NÃO CONHECIMENTO do
recurso de reconsideração. (...)”
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, tendo em conta a fundamentação até aqui
expendida, acompanho o entendimento exarado na
Instrução Técnica de Recurso 276/2018 e no Parecer
4725/2018 do Ministério Público de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de
Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1 Não conhecer o presente Recurso, em razão da sua
intempestividade e da ausência do indispensável instrumento de mandato que legitime a representação processual do profissional subscritor da peça recursal, acarretando, desta forma, a sua inexistência;

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

ACÓRDÃO TC-1687/2018 – PLENÁRIO

1.2 Arquivar os autos após o trânsito em julgado.

Processo: 07436/2016-5

2. Unânime.

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

3. Data da Sessão: 20/11/2018 - 41ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Exercício: 2015

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

UG: PGM - Procuradoria Geral do Município de Vila Velha
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: FRANCISCO CARDOSO DE ALMEIDA NETTO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE
www.tce.es.gov.br

VILA VELHA – REGULAR – RECOMENDAÇÃO – CIÊNCIA
– ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da Procuradoria Geral do Município de Vila Velha, referente ao
exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade de
Francisco Cardoso de Almeida Netto.
Através de Relatório Técnico RT 327/2017-3 e Instrução
Técnica Inicial ITI 502/2017-9, a Secretaria de Controle
Externo de Contas – SecexContas opinou pela citação
do responsável, em razão das seguintes irregularidades
apontadas:
3.1.1 Incompatibilidade entre o Resultado Patrimonial
apurado na DVP e o resultado do exercício evidenciado
no Patrimônio Líquido no Balanço Patrimonial.
3.2.2.1 Não conformidade entre o saldo do inventário
de bens móveis e balanço patrimonial.
3.3.1 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer sobre a prestação de contas anual.
O responsável teve sua citação determinada através
de Decisão Monocrática 610/2017-6. Posteriormente, foi declarada sua revelia em Decisão Monocrática 1418/2016-5, em face da não apresentação de suas
alegações de defesa referentes ao Termo de Citação nº
679/2017.
Instado a se manifestar, o Núcleo de Contabilidade e
Economia – NCE, em Instrução Técnica Conclusiva ITC
5097/2017-1, opinou pela irregularidade das contas da
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Procuradoria Geral do Município de Vila Velha, sob a responsabilidade do Sr. Francisco Cardoso de Almeida Netto, ordenador de despesas no exercício de 2015, em razão da manutenção das irregularidades apontadas, com
aplicação de multa ao gestor responsável e expedição de
determinações ao atual gestor.

ção TCEES nº 261/2013.

O Ministério Público de Contas, em Parecer 1034/2018-5
da lavra do Procurador de Contas Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva, acompanhou o entendimento técnico.

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”.

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 referida Prestação de Contas foi encaminhada por
meio do sistema CidadES em 30 de abril de 2016, ou seja, tempestivamente, nos termos do art. 139 da Resolu-

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.

Indispensável para tanto a obediência aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência, como determina o artigo 37 da Constituição
Federal.
Passo então à detida análise dos indícios de irregularidades que foram objeto de citação do responsável.
Incompatibilidade entre o Resultado Patrimonial apurado na DVP e o resultado do exercício evidenciado no Patrimônio Líquido no Balanço Patrimonial (Item 3.1.1 do
RT 327/2017-3 e 2.1 da ITC 5097/2017-1).
A Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas observou a ocorrência de divergência no total de
R$ 55.451,98 entre a Demonstração das Variações Patrimoniais (R$ 48.215.668,15) e o Resultado do Exercício evidenciado no Balanço Patrimonial Consolidado (R$
48.160.126,17).
É de notar que o valor da divergência apurada no Resultado Patrimonial do Exercício é igual ao valor da diverwww.tce.es.gov.br

gência descrita no item 3.2.2.1 do RT 327/2017-3, relacionada à diferença entre o saldo do inventário de bens
móveis e o saldo evidenciado no balanço patrimonial.
Muito embora constata-se a ausência de justificativa nos
autos deste processo, fato que ensejou a decretação da
revelia do gestor, comportamento que julgo inapropriado, no entanto, por prevalecer a este Tribunal a busca da
verdade real, é que analisando a PCA do exercício subsequente (TC 5037/2017) ao aqui analisado, é que entendo
que a presente irregularidade fora satisfatoriamente esclarecida, conforme se depreende da ITC 2879/2018 nos
autos daquele processo:
Por equívoco, na PCA e 2015, foi informado no Balanço
Patrimonial – BALPAT, o valor de R$ 55.541,98, relativo
ao superávit ou déficit resultante de fusão, cisão ou extinção somado ao superávit ou déficit resultante do exercício, pertencente ao exercício anterior.
Informamos que os valores divergentes demonstrado
nos arquivos da PCA 2015, DEMVAP e BALPAT, foram corrigidas na PCA 2016.
A diferença se deu pela duplicidade no lançamento do
imobilizado que foi ajustado conforme PCA 2016.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Conforme justificativas apresentadas, o defendente atribui a diferença exibida pela Tabela 1 ao lançamento em
duplicidade, ocorrido no exercício de 2015, do saldo de
bens patrimoniais móveis no total de R$ 55.541,98, tendo sido sua regularização providenciada no exercício sob
análise.
De fato, em consulta à PCA/2015 (Processo TC. N.
7436/2016-5) verifica-se que essa inconsistência já foi
objeto de análise, resultando nos indicativos de irregulaSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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ridades 3.1.1 e 3.2.2.1 do RTC n. 327/2017-3.
Outrossim, uma vez que a divergência não se repete
quando confrontados os valores do Saldo Patrimonial,
exibidos pelo Balanço Patrimonial e pela DVP relativos
ao exercício atual, depreende-se que houve a sua regularização.
Portando, uma vez que ficou esclarecida a origem da divergência inicialmente detectada, sugere-se que seja
considerado afastado o indicativo de irregularidade.
Diante do exposto, divirjo da Área Técnica e Ministério
Público e afasto a irregularidade.
Não conformidade entre o saldo do inventário de
bens móveis e balanço patrimonial (Item 3.2.2.1 do RT
327/2017-3 e 2.2 da ITC 5097/2017-1).
Base Legal: Inobservância aos artigos 85, 86 e 89 da Lei
Federal nº 4.320/64.
Da análise feita pela Secretaria de Controle Externo de
Contas – SecexContas nos demonstrativos e demais documentos da PCA, constatou-se divergência entre o saldo do inventário de bens móveis e o valor evidenciado no Balanço Patrimonial, conforme relatado no RT
327/2017-3, tabela a seguir:
Tabela 02: Saldos patrimoniais Em R$ 1,00
Descrição

Balanço
Patrimonial
Bens em al- moxarifado
Bens móveis 111.083,96
Bens imóveis Bens intangí- veis

Inventário

Diferença

-

-

55.541,98
-

55.541,98
-

Fonte: Processo TC 7436/2016- Prestação de Contas
Anual 2015.

Sobre essa divergência, consta notas explicativas no inventário de bens, enviadas pelo responsável, as quais se
transcrevem a seguir:
Considerando as Leis Municipais nº 5.722 e nº
5.699/2015, que em seu artigo 1º dispõe que fica o Poder Executivo, por meio dos órgãos e entidades competentes, autorizado a regularizar as inconsistências dos
saldos dos inventários físicos dos bens patrimoniais permanentes e dos registros contábeis correspondentes, visando a adequação às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP);
Considerando o artigo 4º que dispõe que os órgãos e entidades cujos saldos dos inventários físicos e contábeis
apresentem inconsistências deverão proceder à regularização desses saldos até o término do exercício de 2016,
podendo ser prorrogado, devidamente justificado, para
o final do exercício de 2017;
Considerando que através do Decreto Municipal nº 228,
de 13 de novembro de 2014, as Secretarias Municipais
de Desenvolvimento Econômico (UG 10) e Meio Ambiente (UG 18) foram transformadas na Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Sustentável (UG 32); Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (UG 21) foi absorvida pela Secretaria Municipal de Prevenção, Combate a Violência e Trânsito (UG 05); Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (UG 08) foi absorvida pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento (UG 11); Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (UG
22) foi absorvida pela Secretaria Municipal de Cultura,
Esporte e Lazer (UG 20);
Considerando que no exercício financeiro de 2015 os
bens patrimoniais constantes nas Unidades Gestoras extintas foram baixados e, automaticamente, registrada a
www.tce.es.gov.br

entrada nas Unidades Gestoras novas, respectivas;
Registramos que as conciliações das inconsistências entre o físico e o contábil continuarão sendo realizadas
através de apuração individualizada por Unidade Gestora no exercício de 2016 podendo ser prorrogada para o
exercício de 2017.
Assim, de pronto assiste razão à área técnica quanto a
inobservância aos artigos 85, 86 e 89 da Lei Federal nº
4.320/64, e da divergência do inventário dos bens móveis com o balanço patrimonial, entretanto, prospera as
considerações do gestor na nota explicativas acima exposta, portanto a IN 36/2016 deste Tribunal referenda o
prazo para conciliações das inconsistências observadas.
Ademais, na Prestação de Contas do exercício subsequente (2016), processo TC 5037/2017, constata-se que
a inconsistência foi sanada, conforme se verifica da RT
952/2017-8:
A análise dos registros patrimoniais restringiu-se à avaliação dos valores demonstrados nas contas de estoques
e de bens móveis, imóveis e intangíveis.
Na tabela a seguir, demonstram-se os valores extraídos
das demonstrações contábeis e do inventário de bens realizado em 31/12/2016:
Tabela 14) Estoques, Imobilizados e Intangíveis Em R$
1,00
Descrição

Balanço Patrimonial
(a)
Estoques
0,00
Bens Móveis 55.154,98
Bens Imóveis 0,00
Bens
In- 0,00
tangíveis

Inventário
(b)

Diferença
(a-b)

0,00
55.154,98
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
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Fonte: Processo TC 05037/2017-3 - Prestação de Contas
Anual/2016
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.
Diante do exposto, divirjo da área técnica e Ministério
Público e afasto a irregularidade.
Ausência de medidas administrativas que viabilizassem
a emissão do parecer sobre a prestação de contas anual
(Item 3.3.1 do RT 327/2017-3 e 2.3 da ITC 5097/2017-1).
Conforme constatado pela Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas, a unidade central do controle interno se absteve em emitir opinião sobre a PCA
em Relatório da Unidade de Controle Interno – RELUCI.
Insta ressaltar que na prestação de contas do exercício
seguinte - processo TC 5037/2017, o entendimento da
área técnica no Relatório Técnico 00952/2017, foi considerar o fato de no ano de 2017 ter ocorrido mudança de
gestores e assim recomendar que o ordenador apresente o RELUCI nas próximas prestações de contas, sem sequer mesmo sugerir a citação do ordenador para manifestar-se sobre o assunto.
O entendimento da área técnica na decisão de exercício posterior a esse foi coerente, a meu sentir, o que não
poderia, para este exercício, haver entendimento mais
rigoroso, isto porque conforme informado pela própria
área técnica, o exercício de 2015 foi o primeiro em que
se exigiu na PCA a apresentação do parecer conclusivo
(IN 34/2015).
Assim, ainda que ausente a defesa do Sr. Francisco Cardoso de Almeida Netto, e a sua consequente revelia, en-

tendo por afastar a irregularidade e recomendar ao atual ordenador de despesas, ou a quem vier lhe substituir,
que nas próximas prestações de contas apresente o RELUCI.

1.4 Após o trânsito em julgado, arquivar os autos.

Ante todo o exposto, divergindo do opinamento da Área
Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO por que
seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.

4. Especificação do quórum:

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 20/11/2018 - 41ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Relator

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

1. ACÓRDÃO

4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1 Julgar REGULARES a Prestação de Contas da Procuradoria Geral do Município de Vila Velha, relativas ao
exercício de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Francisco Cardoso de Almeida Netto, com fundamento no artigo 84, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012, dando
quitação ao responsável nos termos do art. 85, do mesmo diploma legal.
1.2 Recomendar à Procuradoria Geral do Município de
Vila Velha, na pessoa de seu atual gestor que: ao final
de cada exercício financeiro, adote as medidas administrativas necessárias e suficientes para viabilizar a emissão, pelo controle interno, do relatório e parecer conclusivo a que se refere o artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012 e o encaminhe ao Tribunal junto da Prestação de Contas Anual;
Dar ciência aos interessados;
www.tce.es.gov.br

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
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Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019

102

ATOS DO PLENÁRIO

Processo: 05043/2017-9
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SEMSUR - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
de Vila Velha
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA, MARIZETE DE OLIVEIRA SILVA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE VILA
VELHA – EXERCÍCIO DE 2016 – REGULAR – QUITAÇÃO RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:

sentassem, as justificativas acerca dos seguintes achados:
Responsável

Itens
Subitens
Marizete de Olivei- 2.1
ra Silva
José Eliomar Rosa 3.2.1.1
Brizolinha
3.2.2.1

3.2.2.2

RELATÓRIO
Tratam os presentes autos acerca de Prestação de Contas Anual de Ordenador, relativas ao exercício de 2016,
da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Vila Velha, sob a responsabilidade dos senhores Jose Eliomar
Rosa Brizolinha e Marizete de Oliveira Silva.
No tocante ao prazo, a Prestação de Contas Anual foi encaminhada a este Tribunal, por meio do sistema CidadES,
em 04/05/2017 pela Sra. Marizete de Oliveira Silva, nos
termos do artigo 139 do Regimento Interno, aprovado
pela Resolução TC 261/2015, portanto, fora do prazo estabelecido pela legislação.
A Secretaria de Controle Externo de Contas - SecexContas, elaborou o Relatório Técnico RT nº 971/2017-1 e a
Instrução Técnica Inicial ITI nº 1430/2017-1, opinando
pela citação do Sr. Jose Eliomar Rosa Brizolinha, igualmente da Srª. Marizete de Oliveira Silva para que apre-

Achados
Não cumprimento
de prazo
Divergência entre
os saldos contábeis
e os extratos bancários
Divergência apurada entre os registros contábeis de
bens móveis e o inventário físico (INVMOV)
Divergência apurada entre os registros contábeis de
bens imóveis e o inventário físico (INVIMO)

Em seguida, acolhi a manifestação técnica, por meio da
Decisão Monocrática nº 2028/2017-3.
O responsável José Eliomar Rosa Brizolinha não apresentou justificativas e foi considerado revel, por intermédio
da Decisão Monocrática 896/2018-6
A Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC nº
2992/2018-4 opinando pelo julgamento REGULAR das
contas da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de
Vila Velha, com recomendação.
O Ministério Público de Contas, de acordo com o Parecer
nº 5226/2018-3, exarado pelo Procurador de Contas, Dr.
Heron Carlos Gomes de Oliveira, acompanhou o entendimento técnico.
www.tce.es.gov.br

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.
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.
Passo então à detida análise das inconsistências apontadas pala Área Técnica:
1. Não cumprimento de prazo (item 3.2.1do RTC).
(Base legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964)
RESPONSÁVEL: Marizete de Oliveira Silva
A Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexConSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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tas verificou que a referida prestação de contas foi encaminhada através do Sistema CidadES, contudo, responsável o fez fora do prazo, ou seja, em 04 de maio de 2017.

tábil de R$ 91.125,28, contudo, os extratos bancários enviados evidenciam o valor de R$ 101.621,64, isto é, uma
diferença de R$ 10.496,36.

Em sede de defesa, a Sra. Marizete de Oliveira Silva atribuiu o atraso no envio a uma série de acontecimentos,
quais sejam:

Em suas justificativas, a responsável reconhece que de
fato não há coerência com o extrato bancário, pois, mostra a movimentação de duas unidades gestoras da Prefeitura Municipal de Vila Velha, por transferências financeiras. A conciliação dela se dá na UG 12, segundo Termo
de Verificação das Disponibilidades e extrato apresentados, e que no cabeçalho do extrato consta como cliente
o município de Vila Velha, e não a Secretaria Municipal
de Serviços Urbanos.

a) virada de exercício; b) mudança da gestão; e) processos de despesa enviados para a controladoria; d) encerramento do exercício 2016; e) validações e conferências
do sistema cp a serem apuradas; f) outros procedimentos auxiliares às rotinas contábeis; g) sistema rf/ pronim
517; h) desempenho da equipe da contabilidade; i) desconcentração do município; j) situações detectadas durante o envio no cidades tcees.
Considerando os motivos acima citados e que a responsável atendeu de pronto a notificação de débito enviando a PCA, bem como documentos e justificativas relacionados a irregularidade em comento e que tal achado
não era de atribuição dela e que os gestores anteriores
foram considerados revéis, sugere-se que seja abrandada a sua falta, portanto, não imputando multa pelo descumprimento do prazo regimental.

Em consulta ao sistema CidadES é possível constatar que
a conta bancária 20-6 é gerida pela Secretaria Municipal de Finanças de Vila Velha e foi inserida equivocadamente na prestação de contas da Secretaria Municipal
de Serviços do Município, o que justifica a ausência de
saldo desta Conta registrado na contabilidade da Unidade Gestora.
Esclarecida a origem da divergência detectada inicialmente e anuindo ao posicionamento técnico, entendo
por afastar a irregularidade em análise.

2. Divergência entre saldos contábeis e os extratos bancários (Item 3.2.1.1do RTC).

3. Divergência entre o registro contábil de bens móveis
e o inventário físico (item 3.2.2.1do RTC).

Base legal: Instrução Normativa 34/2015 e artigos 85 e
89 da Lei 4320/64

Base Legal: Artigo 3º da IN 34/2015, Anexo I “B” e artigos
94 e 96 da Lei Federal nº4.320/1964.

RESPONSÁVEL: José Eliomar Rosa Brizolinha

RESPONSÁVEL: José Eliomar Rosa Brizolinha

A área técnica observou que o extrato bancário da Conta
Movimento nº 20-6 está com saldo diferente do registrado na contabilidade, apresentando divergência entre os
registros dos extratos bancários e contábeis, dado que
na conta caixa (código 111000000000) dá-se o saldo con-

Conforme o Relatório Técnico, o saldo patrimonial dos
bens móveis apresenta diferença significativa relacionado ao valor apurado no inventário de bens móveis (INVMOV), sendo que os servidores que constituíram parte da comissão do inventário, bem como assinaram Terwww.tce.es.gov.br

mo Circunstanciado do Inventário de Bens Móveis – TERMOV informaram que não havia divergência no inventário de bens móveis na Secretaria Municipal de Serviços
Urbanos de Vila Velha
Em sede de defesa, o responsável alegou que os valores
foram corretamente demonstrados no Balanço Patrimonial da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, considerando a declaração de Termo de Inventário de Bens
Móveis e o Resumo de Inventário de Bens Móveis, arquivos que formam a remessa da PCA da secretaria em comento, e que o arquivo INVMOV, imprescindível para o
envio da PCA 2016 é gerado por meio do Sistema Pronim PP e recebido no setor de contabilidade para integrar a documentação a ser encaminhada ao Tribunal de
Contas, contudo, este não foi analisado por ausência de
tempo, e finalmente que ao analisar o arquivo de Inventário de Bens Móveis, é possível verificar que certos itens
mostraram duplicidade nos valores, não demonstrando
o saldo constante no arquivo de Resumo de Inventário
de Bens Móveis da própria base do PP CETIL.
No presente caso, constatou-se que o resumo de inventário e o termo de inventário de bens móveis encaminhado com a prestação de contas apontava ausência de
inconsistência físico- contábil, e que o inventário apresenta valores superiores a registros contábeis, o que denota a ausência de subtração dos bens, bem como que
a divergência se deu em razão da duplicidade de valores na geração de arquivos no sistema contábil da unidade gestora.
Desta forma, anuindo ao posicionamento da área técnica, entendo por afastar a irregularidade em exame.
4. Divergência apurada entre os registros contábeis de
bens imóveis e o inventário físico (item 3.2.2.2do RTC).
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Base legal: Artigo 3º da IN 34/2015, Anexo I “B” e artigos
94 e 96 da Lei Federal nº4.320/1964
RESPONSÁVEL: José Eliomar Rosa Brizolinha
O corpo técnico averiguou que o saldo patrimonial dos
bens imóveis, como mostrado no Balanço Patrimonial,
exibe diferença considerável quanto ao valor apurado no
inventário de bens imóveis de R$ 8.014,18.
Em sua defesa, o responsável aduz que os demonstrativos mostrados na PCA 2016, pode-se constatar que os
valores foram corretamente apresentados no Balanço
Patrimonial da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, considerando a Declaração de Termo de Inventário
de Bens Imóveis e o Resumo de Inventário de Bens Imóveis, arquivos que formam a remessa da PCA da secretaria em comento.
Argumenta em ainda, que o arquivo INVMOV, imprescindível para o envio da PCA 2016 é gerado por meio do Sistema Pronim PP e recebido no setor de contabilidade para integrar a documentação a ser encaminhada ao Tribunal de Contas, contudo, este não foi propriamente analisado pela carência de tempo.
Ao analisar o arquivo de Inventário de Bens Móveis, observa-se que na formação do arquivo, certos itens mostraram duplicidade nos valores, não demonstrando o
saldo constante no arquivo de Resumo de Inventário de
Bens Móveis da própria base do PP CETIL

medidas administrativas que viabilizassem a emissão
do parecer do controle interno sobre a prestação de
contas anual, que não foi objeto de citação pois a área
técnica considerou que em 2017 houve mudança dos
gestores municipais, e os que elaboraram e encaminharam o relatório não são os responsáveis pela gestão relativa ao exercício de 2016.
Assim, considerando que não houve citação quanto a ausência do parecer do controle interno, cabe recomendar
ao atual ordenador de despesas, ou a quem vier lhe suceder, que nas próximas prestações de contas apresente o “Relatório e Parecer Conclusivo” acerca das contas
anuais.

1.3 Que nas próximas prestações de contas adote medidas junto ao controle interno no sentido de que seja elaborado “Relatório e Parecer Conclusivo” acerca das contas anuais da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
de Vila Velha nos moldes previstos na IN TC nº 43/2017;
Dar ciência aos interessados;
1.5 Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 20/11/2018 - 41ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:

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.

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

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.

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

Nessa senda, anuindo ao posicionamento técnico, entendo por afastar a irregularidade em análise, por terem sido acostados aos autos documentos probatórios
suficientes a esclarecer o presente apontamento.

1.1 Julgar REGULARES as contas da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Vila Velha, relativas ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Jose Eliomar
Rosa Brizolinha, nos termos do inciso I, do artigo 84, da
Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável nos termos do artigo 85 do mesmo diploma legal.

Finalmente cumpre registrar que o Relatório Técnico
971/2017-9 apontou irregularidade 3.3.1 Ausência de

Expedir RECOMENDAÇÕES ao atual gestor ou a quem
lhe suceder:
www.tce.es.gov.br

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

ACÓRDÃO TC-1690/2018 – PLENÁRIO
Processos: 03314/2018-5, 00953/2017-8
Classificação: Pedido de Reexame

LOS EDUARDO DE ALMEIDA BASTOS, ANGELO RODRIGO
DE AZEVEDO SCOTA, ALEXANDRE MALAQUIAS, ALEX ROGERIO BERNARDES, ADEMIR DA FONSECA JUNIOR

42), Antônio Carpanedo Fiório (CPF: 002.347.147-60),
Glauber da Paschoa Teixeira (CPF: 111.740.037-90) e Renê de Souza Schwartz (CPF: 034.655.877-82).

EMENTA: PEDIDO DE REEXAME EM FACE DO ACÓRDÃO
TC 229/2018 – PLENÁRIO (PROCESSO TC 953/2017 – EM
APENSO) – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA – PROVIMENTO – CIÊNCIA – ARQUIVAR.

1.1.2. CLÁUSULAS RESTRITIVAS À COMPETITIVIDADE

UG: PMV - Prefeitura Municipal de Vitória

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:

Relator: Domingos Augusto Taufner

RELATÓRIO

Interessado: SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

Tratam os autos de Pedido de Reexame interposto pelos Srs. Márcio Aurélio Passos, Antônio Carpanedo Fiório,
Glauber da Paschoa Teixeira e Renê de Souza Schwartz,
em face do Acórdão TC 229/2018 – Plenário, prolatado
nos autos do Processo TC 953/2017 (em apenso), que
julgou parcialmente procedente a Representação apresentada pela empresa SIMPRESS Comércio Locação e
Serviços S.A., nos seguintes termos:

Recorrentes: MARCIO AURELIO PASSOS, ANTONIO CARPANEDO FIORIO, GLAUBER DA PASCHOA TEIXEIRA, RENE
DE SOUZA SCHWARTZ
Procuradores: VINICIUS ARCELLI VENDRAME, TIAGO
COSTA LIRA (OAB: 49750-DF), SANDRO ELIAS BITTENCOURT, RICARDO JOSE COLLAZO, RENATO BARBOSA DE
CARVALHO, RAUL MONTEIRO KALCKMANN RAFAELA DE
OLIVEIRA DA COSTA, PAULO ROBERTO ALOUCHE, PAULO
CESAR ZAMARO (OAB: 167349-SP), PAULA QUEIROZ SHIGEMATSU, NATHALIA LINS DOS SANTOS, MARTA VANESSA ASSIS GONCALVES DA COSTA, LUIZ FERNANDO PEREIRA, LETHICIA NICOLODI COLNAGO, JOAO GABRIEL NOBREGA PEREIRA DE ALMEIDA, FREDERIKO CARNASCIALI DOS SANTOS FILHO, FAUSTO LUIZ LOUREIRO LEITAO,
FAGNER LIMA PEREIRA, FABIO SOBRAL DE CARVALHO,
EDSON DE SOUZA NASCIMENTO, EDSON CARLOS BARBOSA, EDGARD SPITZ PINEL, DIEGO BARRETO MIRANTE, DENIS TEIXEIRA MAGALHAES, DANIELA GIMENEZ REGO, DANIELA DINIZ LIMA, DANIEL HENRIQUE DE ARAUJO
CARLOS, CARLOS ORLANDO GAGLIONONE FILHO, CAR-

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 Parcialmente Procedente a presente Representação, com fundamento nos artigos 95, II e 99, §
2º, da Lei Complementar Estadual 621/2012, diante da
constatação das seguintes irregularidades:
1.1.1. AUSÊNCIA DE PARCELAMENTO DO OBJETO
Base legal: art. 23, §1º da Lei nº 8.666, de 1993, e a Súmula 247 do TCU
Responsáveis: Márcio Aurélio Passos (CPF: 039.266.887www.tce.es.gov.br

Base legal: art. 3º, I e III, da lei 10.520/02 e art. 3º, §1º,
I, da lei 8.666/93.
Responsáveis: Márcio Aurélio Passos (CPF: 039.266.88742), Antônio Carpanedo Fiório (CPF: 002.347.147-60),
Glauber da Paschoa Teixeira (CPF: 111.740.037-90) e Renê de Souza Schwartz (CPF: 034.655.877-82).
1.2. REJEITAR as razões de justificativas dos senhores
Márcio Aurélio Passos, Antônio Carpanedo Fiório, Glauber da Paschoa Teixeira e Renê de Souza Schwartz, em
razão das irregularidades dispostas no item e subitens
retro citados (itens 3.1.1 e 3.1.2 da Instrução Técnica
Conclusiva 04367/2017).
1.3. APLICAR multa individual no valor de R$3.000,00
(três mil reais) com fulcro no art. 135, II da LC 621/2012,
aos senhores Márcio Aurélio Passos, Antônio Carpanedo Fiório, Glauber da Paschoa Teixeira e Renê de Souza Schwartz, confirmando suas responsabilidades quanto aos itens 3.1.1 e 3.1.2 da referida Instrução Técnica
Conclusiva.
1.4. DETERMINAR ao atual Secretário de Administração
da Prefeitura de Vitória que se abstenha de prorrogar o
contrato, caso o tenha firmado e deixar de firmá-lo caso
não o tenha feito e, ainda, em razão das irregularidades
no Pregão Presencial 002/2017 adote providências com
fito a evitar a reincidência.
1.5. NOTIFICAR os Responsáveis.
1.6. Dar CIÊNCIA à empresa Representante, na forma do
art. 307, § 7º do RITCEES.
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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1.7. Dar CIÊNCIA ao representante e ao Ministério Público de Contas.

derado tempestivo nos termos do artigo 408, § 5º do Regimento Interno deste Tribunal.

gências para alguns equipamentos de forma a atender o
pedido de algumas empresas e ampliar a concorrência.

1.8. ARQUIVAR, após trânsito em julgado.

A análise dos requisitos de admissibilidade dispostos nos
artigos 162, 165 e 166, § 3º da Lei Orgânica foi realizada
por intermédio da Decisão 1520/2018-7 do Plenário deste Tribunal de Contas.

Segundo aduziram os recorrentes, o acompanhamento
da licitação proporcionou a constatação de que os valores contratados implicaram em redução significativa,
se comparados aos contratos anteriores, o que inclusive, entendem ser passível de análise por esta Corte de
Contas.

O Pedido de Reexame foi conhecido pelo Plenário deste Tribunal, mediante Decisão 1520/2018-7, que atribuiu
efeito suspensivo ao mesmo, nos termos do Voto deste
Conselheiro, tendo sido atendidos os requisitos e condições de admissibilidade, e verificado ser tempestivo.
Encaminhados os autos ao Núcleo de Controle Externo
de Recursos e Consultas – NRC, este elaborou Instrução
Técnica de Recurso – ITR 228/2018-3, corroborando Manifestação Técnica 679/2018-7 do Núcleo de Tecnologia da Informação – NTI, opinando pelo não provimento deste Pedido de Reexame a fim de manter incólume o
Acórdão TC 229/2018.
Os autos foram remetidos ao Ministério Público de Contas que se manifestou mediante Parecer 6449/2017, fl.
71, da lavra do Procurador Luciano Vieira, anuindo aos
argumentos apresentados pela Área Técnica.
Cabe destacar, por fim, o requerimento para realização
de sustentação oral formulado pelos recorrentes em Petição Intercorrente 1073/2018-5.
No dia 30 de outubro de 2018, na 38ª Sessão Ordinária
do Plenário, o Sr Marcio Aurélio Passos – Subsecretário
de Tecnologia da Informação realizou sustentação oral
nesta Corte de Contas.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Conforme informado pela Secretaria Geral das Sessões –
SGS em Despacho 27517/2018-8, o presente Pedido de
Reexame foi protocolizado em 18/04/2018, sendo consi-

O Acórdão recorrido condenou os Srs. Márcio Aurélio
Passos, Antônio Carpanedo Fiório, Glauber da Paschoa
Teixeira e Renê de Souza Schwartz ao pagamento de
multa individual no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
em razão das irregularidades que passo a analisar detidamente a seguir:
Da ausência de parcelamento do objeto (Item 2.1 da MT
679/2018-7)
Conforme Manifestação Técnica 128/2017-2 (Processo
TC 953/2017-8), elaborada pelo Núcleo de Tecnologia da
Informação – NTI, verificou-se a ocorrência de aglutinação de serviços de outsourcing de impressão com serviços de Gestão Eletrônica de Documentos, diminuindo
a competitividade e criando dependência excessiva da
contratada.
Os recorrentes argumentam que o Edital 133/2016 tinha
a pretensão de contratar os serviços tanto de locação de
equipamento quanto de fornecimento de software e serviço para implementação da Gestão Eletrônica de Documentos para toda a Municipalidade, entretanto, foram
realizados diversos questionamentos acerca do certame.
Afirmam que, no intuito de resolverem as impugnações
apresentadas, os responsáveis teriam procurado este
Tribunal em busca de orientações, resultando na separação do fornecimento de papel inicialmente previsto no
edital em lote distinto, bem como na redução das exiwww.tce.es.gov.br

Asseveram que em pesquisa feita pela internet, é possível identificar empresas capazes de fornecer os objetos
de forma aglutinada, além das três participantes, acrescentando, que duas delas teriam competido por preço
até a finalização da licitação.
No que tange à necessidade da apensação automática
dos documentos ser embarcada nas impressoras, os responsáveis informam que seu uso dispensa a necessidade
de existência de computador no local de trabalho, o que
geraria uma economia para a Prefeitura.
Quanto à solução ECM – Enterprise Content Mangement, no entender dos responsáveis, em um processo licitatório, não haveria condições de saber quais seriam os
softwares propostos, tampouco de que no decorrer do
contrato a solução ganhadora se adaptaria ao hardware
entregue no outro lote. Dessa forma, o lote único seria a
solução adotada para impedir divergências de funcionamento entre sistema e hardware.
Ainda em sede de defesa, os recorrentes afirmaram que
as impressoras (sem a funcionalidade de digitalização)
totalizando R$ 1.602.192,00 são utilizadas para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Vitória,
nos setores onde os sistemas desenvolvidos pela própria
Prefeitura já se encontram em funcionamento, além dos
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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casos em que não haveria necessidade de entrega de documentos aos cidadãos.
Ressaltaram que estas impressoras estariam em um
mesmo lote de outsourcing com as demais impressoras
para que o gerenciamento fosse realizado de forma centralizada, pelo mesmo parque tecnológico contratado.
Finalmente, em sede de sustentação oral acrescentaram
a seguinte informação:
Possuindo contratos separados, isto é, com o parcelamento do objeto, poderiam ocorrer divergências de funcionamento entre as funcionalidades das impressoras e
do sistema de Gestão de Documentos, além do maior
dispêndio de recursos públicos.
A existência de dois contratos faria com que o Município
de Vitória ficasse responsável por intermediar os conflitos entre os dois contratos, o que vai de encontro ao
princípio da eficiência, o que não se pode admitir.
Não pode perder de vista que a separação do objeto em
lotes, poderia trazer o problema da não conclusão de um
dos lotes fazendo com que o projeto não se realizasse.
Tendo apenas um lote, a responsabilidade do não funcionamento e resolução de qualquer problema ficará a
cargo de uma única empresa, garantindo assim o correto
funcionamento da solução.
Após análise do Pedido de Reexame apresentado, o NTI
opinou pela manutenção da decisão existente no Acórdão TC 229/2018 quanto a esta irregularidade, haja vista não ter sido demonstrado pelos recorrentes quantas
das empresas identificadas como capazes de fornecer o
objeto licitado prestam serviços na cidade de Vitória/ES.
Ademais, o Corpo Técnico salienta a existência de Portaria MP/STI nº 20/2016 do Ministério do Planejamen-

to, Desenvolvimento e gestão, que dispõe sobre orientações para contratação de soluções de Tecnologia da Informação, no que diz respeito à Administração Pública
Federal, e que se aplica à Prefeitura, com fundamento no
artigo 23, §1º da Lei 8.666/93.
Em sua conclusão, o NTI aduz que a aglutinação entre
outsourcing e gestão eletrônica de documentos (GED)
impediria uma empresa que trabalhasse exclusivamente
com outsourcing, por exemplo, de concorrer pelo fornecimento das impressoras tradicionais.
O Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas
– NRC, quando de sua Instrução Técnica Conclusiva, ratificou em todos os seus termos a Manifestação Técnica
679/2018-7, exarada pelo NTI.
Como o assunto tratado se refere à contratação de produtos de informática realizamos pesquisas acerca do tema para, além de nos inteirarmos acerca do tema e das
linguagens tecnológicas abordadas, proferir um julgamento justo.
Inicialmente, apontamos os benefícios dos sistemas embarcados. Vejamos:
(...) os sistemas embarcados estão cada vez mais presentes nos equipamentos eletrônicos, são dispositivos
“invisíveis” que se fundem a equipamentos maiores e
acabam por ser imperceptíveis aos usuários. Diferente
de computadores de propósito geral, estes sistemas realizam tarefas pré-definidas com requisitos específicos se
limitando a executá-las de maneira contínua. Geralmente residem em máquinas que podem trabalhar continuamente por vários anos sem erros, são encapsulados
em microchips que possuem microprocessadores.
Como o micro controlador ficou responsável por quase
www.tce.es.gov.br

todas as funções do aparelho eletrônico, a utilização deste circuito integrado fez com que modems ADSL, MP3
players, celulares e outros aparelhos tivessem seus preços reduzidos, em comparação com o preço há alguns
anos atrás. Com menos componentes eletrônicos, o valor do equipamento final é menor, e com um valor menor cria-se um aumento nas vendas, essa tendência na
formação de um loop faz o preço destes equipamentos
diminuírem consideravelmente.
(...) A portabilidade, a economia e a manutenção do micro controlador são beneficiadas pelo fato de tudo estar em um mesmo bloco. Como, na maioria dos casos,
os projetos requerem soluções simples, não há necessidade de uma grande capacidade de processamento, assim a utilização de micro controladores reduz o custo de
manutenção destes sistemas.
(...) com o advento dos softwares embarcados, os fabricantes destes dispositivos puderam disponibilizar em
seus websites, ferramentas para atualizações destes
softwares, assim, com a atualização destes firmwares,
o usuário pode fazer correção de possíveis erros que o
equipamento pode apresentar, ou atualizar o equipamento, para que este venha a realizar novas funções.
(Grifei)
Diante do exposto, podemos perceber várias vantagens
advindas da contratação deste tipo de sistema, tais como: redução dos preços dos equipamentos, redução do
custo de manutenção, além da possibilidade de se manter sempre atualizado, o que pode prolongar seu tempo
de utilização e de vida útil.
Quanto à solução ECM – Enterprise Content Mangement, trata-se de Gestão de Conteúdo Empresarial e da
mesma forma, buscamos nos informar mais acerca desta
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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solução tecnológica.
A Gestão de Conteúdo Empresarial, também conhecida
como ECM – Enterprise Content Management, é o meio
formal pelo qual se organizam e arquivam os documentos e demais conteúdos ligados aos processos da empresa, e contempla as fases de criação/captura, armazenamento, versionamento, indexação, gestão, limpeza, distribuição, publicação, pesquisa e arquivamento,
relacionando os conteúdos com processos de negócio.
Logo sua abreviatura ECM foi reinterpretada e redefinida muitas vezes.
Com isso, seu conceito transporta metodologias e tecnologias que permitem a gestão da aquisição, do armazenamento, da segurança, do controle de versões, da
capacidade de revisão e controle de qualidade, da distribuição, da preservação e da destruição de documentos e conteúdos, tornando-se a definição oficial do termo em 2000, pela organização internacional AIIM (Association for Information and Image Management). (Grifei)
Assim, podemos perceber a grandeza e importância da
funcionalidade da solução ECM, empregada na referida
contratação.
Pois bem. Após breve análise do edital, percebe-se que
constam como benefícios do modelo, dentre outros: economizar recursos financeiros e de pessoal, uma vez que
os serviços relacionados à TI possuem alto custo quando
de sua aquisição, eliminação de desperdícios, proporcionar a gestão centralizada do serviço de páginas impressas, digitalizadas e copiadas, reduzir as interrupções dos
serviços de impressão, proporcionar uniformização e padronização dos produtos finais de impressão.
Já enfrentei tema idêntico nos autos do Processo TC

13064/2015 – Acórdão 246/2018, no qual me manifestei favoravelmente à referida contratação, uma vez que
doutrina e jurisprudência vêm evoluindo em seus posicionamentos e permitindo a contratação de forma aglutinada, flexibilizando a contratação parcelada.
Apresento a transcrição do voto outrora proferido, que
servirá como fundamentação para este caso, já que ambos tratam da mesma temática, qual seja: contratação
de serviço de informática de forma aglutinada. Observe:
Embora doutrina e Jurisprudência apontem no sentido
de que a Administração Pública deva realizar suas contratações de forma parcelada, atendendo aos ditames
do §1º do art. 23 da Lei 8666/93, existem entendimentos no sentido de que o que se condena é a aglutinação
em um mesmo edital, de objetos distintos.
E como no caso concreto em análise o objeto da licitação
é serviço de informática, além de ser um mesmo objeto que está sendo contratado, não há uma proibição expressa para que este tipo de contratação se dê de forma
aglutinada ou integrada.
Assim, embora não haja uma vedação expressa, a regra
é no sentido de se contratar de forma parcelada. Todavia, doutrina e jurisprudência vêm avançando em seus
posicionamentos e permitindo a contratação de forma
integrada ou aglutinada, desde que devida e satisfatoriamente justificado no processo de contratação.
Vejamos alguns exemplos favoráveis, incialmente, do Tribunal de Contas da União – TCU:
É obrigatória à Administração, nas licitações para a contratação de obras, serviços compras e alienações, quando o objeto for de natureza divisível, sem prejuízo do
conjunto ou do complexo, a adjudicação por itens e não
www.tce.es.gov.br

pelo preço global, com vistas a propiciar a ampla participação dos licitantes que, embora não dispondo de capacidade para execução, fornecimento ou aquisição da
totalidade do objeto, possam, contudo, fazê-lo com referência a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a esta divisibilidade.
O Acórdão n. º 1.748/2004 também do TCU, além de fazer referência à decisão acima mencionada, acrescenta
o seguinte entendimento: (...) caso contrário, deve sempre estar devidamente justificado, no processo licitatório, os motivos que levaram a Administração a proceder
de outra forma.
Neste mesmo sentido caminha o entendimento doutrinário. Vejamos o posicionamento do administrativista
Marçal Justen Filho:
Embora a lei não disponha sobre a obrigação de o responsável pela licitação formalizar uma justificativa para
a reunião de várias obras em um só procedimento licitatório, Marçal Justen entende que tal motivação é devida e a defende nos seguintes termos: “A decisão sobre
o parcelamento ou a execução global deverá ser orientada ao melhor aproveitamento dos recursos ‘disponíveis no mercado’ e à ampliação da competitividade. Seria o caso em que o vulto da contratação impossibilitasse
os economicamente mais fracos de participar do certame. Em obras e serviços de grande vulto, o licitante deverá dispor de capital de giro elevado, recursos pessoais
próprios de monta, etc. [...]. Não se admitirá o parcelamento quando não trouxer benefícios para a Administração. [...]. Em qualquer caso, a opção pelo fracionamento ou pela execução global deverá ser motivada satisfatoriamente.
A seguir, temos Decisão do Tribunal de Contas do EstaSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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do de Minas Gerais – TCEMG, referente à licitação cujo
objeto é a locação de sistemas de gestão pública, exatamente o mesmo objeto desta licitação que ora se analisa
na presente Representação:
Com a devida vênia ao estudo elaborado pela área técnica, entendo que a solução tecnológica pretendida pelo Município – embora para utilização ampla, em diversas áreas da Administração – não prescinde da operacionalização integrada, ou seja, deve facilitar a gestão coordenada das diversas áreas, o que significa dizer que os
softwares devem necessariamente “conversar entre si”,
possibilitando ao gestor uma visão articulada.
Essa necessidade, à primeira vista, sem aprofundamento fático e técnico, indica a dificuldade de se franquear a
contratação dos diferentes módulos a diversas empresas
distintas, vez que a operacionalização da gestão integrada seria bastante complexa.
[...] cabe a recomendação ao gestor para que avalie e registre, neste certame e nos futuros, nos autos dos procedimentos licitatórios, os estudos devidos, para que se
adote, ou não, a solução de subdivisão em parcelas do
objeto a ser licitado.
O TCEMG, aliás, produziu uma Cartilha, que dentre tantos outros assuntos, trata da possibilidade da contratação aglutinada.
A regra nas licitações é o parcelamento do objeto. A indivisibilidade somente se valida se amparada em estudo técnico e econômico. À luz da doutrina e da jurisprudência, a obrigatoriedade do parcelamento só pode ser
afastada se comprovada sua inviabilidade técnica e econômica.
Diante de todo o exposto, por já ter firmado meu posi-

cionamento em situação idêntica, sem me furtar de analisar o caso concreto em situações opostas, divirjo da
equipe técnica e Ministério Público de Contas e afasto
a presente irregularidade, por entender aceitável a contratação de forma integrada para contratação de serviços tanto de locação de equipamento quanto de fornecimento de software e serviço para implementação da
Gestão Eletrônica de Documentos para toda a Municipalidade de forma conjunto, para que os programas utilizados apresentem a mesma formatação/configuração, tornando mais fácil sua utilização e gerenciamento.
Cláusulas restritivas à competitividade (Item 2.2 da MT
679/2018-7)
Segundo apurou o NTI, a cláusula 17.3.15 demonstrou
um descompasso entre o volume mensal estimado (500
metros lineares por mês) e a velocidade mínima de impressão exigida (160 m²/h).
Em sede de sustentação oral, os responsáveis reafirmaram suas argumentações inicialmente apresentadas alegando que a velocidade da impressão foi baseada exclusivamente na impressora que já se encontrava nos setores, não podendo a comissão técnica autorizar a diminuição da velocidade nos locais onde setores já se encontravam em funcionamento em contratos anteriores, o que
poderia acarretar prejuízo à Administração Municipal.
Salientaram ainda que no edital haviam dois tipos de
plotter, um voltado para atender ao setor de confecção
de projeto da Secretaria de Obras e da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade, cuja função seria impressão e
cópia de mapas de toda a cidade, o que não poderia ser
descontinuado pela redução das especificações de equipamento.
www.tce.es.gov.br

Os recorrentes destacaram ainda que foram identificadas três fabricantes de equipamentos que atendiam às
especificações contidas no certame, diferentemente do
que foi apresentado em sua defesa inicial, por suposto
equívoco.
Ao compulsar as alegações de defesa, o NTI opinou pela manutenção da irregularidade em comento, por entender que os argumentos apresentados são similares
àqueles já analisados na MT 1273/2017-2, e que o fato
de existirem três equipamentos disponíveis, e não dois,
não altera substancialmente os fundamentos da análise
já realizada no Processo TC 953/2017-8, no que se refere
à cláusula restritiva.
Entretanto, em análise detida dos autos, bem como dos
argumentos apresentados em defesa oral e das explicações contidas em memorial entregue, constato que havia sim mais de uma marca de equipamento disponível
no mercado capaz de atender a velocidade mínima de
160m²/hora, conforme documentos juntados na Peça
Complementar 05351/2018 (doc.03)
• CANON OCÉ, modelo Plotwave 450/550 (fls. 1-12,
doc.03),
• RICOH, modelo MP W6700SP (fls. 13-14, doc. 03)
• XEROX, modelo 6604/6605 (fls.17-20)
Essas impressoras também constam às fls. 8 do Memorial 00094/20185 (doc. 25), conforme tabela a seguir:
Consultando sites das marcas apontadas acima, verifico que os modelos citados atenderiam a demanda, na
forma informada pelos responsáveis, conforme exponho
abaixo:
Fonte: https://www.canon.com.br/produtos/para-sua-empresa-antigo/impressoras-de-grandes-formatos/imSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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pressoras-de-grandes-formatos/oce-plotwave-500.

Fonte: https://www.rowe.de/en/products/large-format-printers/rowe-ecoprint.html

Não obstante a demanda dos setores da prefeitura em
utilizar impressão de grande porte, deve ser levado em
consideração que a impressora é um aparelho com parte
mecânica — e, portanto, sujeito à fadiga com o uso constante —, sendo a fadiga do equipamento proporcional
ao uso contínuo do mesmo. Logo, essa capacidade não
foi exigida para que ela fosse usada 6 horas/dia por 20
dias/mês a 160m², mas sim para demonstrar a rapidez
com que atenderia à necessidade de se imprimir projetos e impressões mais complexas.

No tocante a informação de que a exigência de velocidade mínima de 160m²/hora seria descabida, tendo em vista que a impressão mensal é de apenas 1500 metros, vale registrar que o tamanho da impressão é A0, usado para imprimir mapas, plantas e projetos, dentre outras impressões complexas, utilizada intensivamente, segundo
a defesa, pela Secretaria de Obras.

Ademais, foi informado que esse tipo de impressora já
existia no contrato anterior, sendo utilizada há vários
anos pela Prefeitura, e que foi mantida a descrição do
equipamento “de forma a não alterar a rotina de trabalho dos referidos setores”, ante o receio na redução de
desempenho, e consequente prejuízo no andamento
dos serviços do setor.

Portanto, as tarefas a serem exigidas do equipamento
não seriam tão simples, tornando-se necessária a condição de que fossem realizadas impressões de grande porte em um curto prazo.

Caso fosse atendida à redução na velocidade de impressão, ou seja, caso a impressora fosse mais lenta, poderia
ter sido alugada um outro modelo até mesmo com valor
mais barato. No entanto, ressalto ainda que essa impressora poderia até imprimir os 1500 metros lineares por
mês, porém, não teria a mesma eficácia, pois a impressão de uma planta poderia demorar horas, o que acarretaria um atraso no andamento de tarefas e setores, justamente o que a Administração quis evitar.

Fonte: https://www.xerox.com/digital-printing/large-format-printers/large-format-printing/xerox-6705/spec-ptbr.html.
Fonte:
https://www.ricoh-americalatina.com/pt/products/pd/mp-w6700sp-sistema-de-imagem-digital-de-grande-formato/_/R-417289

Quanto ao argumento utilizado pela área técnica para manutenção da restrição de competitividade alegada
no item 2.2.1 da Manifestação Técnica 00679/2018-1 do
Núcleo de Controle Externo de Tecnologia da Informação
e Comunicação - NTI, ratificada pelo Núcleo de Controle
Externo de Recursos e Consultas - NRC, na Instrução Técnica de Recurso 00228/2018-3, acerca da “discrepância
entre a capacidade estimada de 1500 m lineares por mês
e a capacidade de 19.200 m²/h (sic) e uma estimativa de
6 horas por 20 dias/mês”, ressalto alguns pontos a serem
observados, como por exemplo, de que não se pode usar
simplesmente a impressora o tempo todo a 160 m²/hora.

Ressalva-se que, conforme informado no Memorial, as
informações da descrição do equipamento foram colhidas nos próprios setores que fazem uso dos respectivos
equipamentos, não havendo óbice/imposição da Comissão Técnica da Secretaria da Fazenda no tocante à descrição da performance do equipamento, motivo pelo qual
divergindo do opinamento técnico apresentado entendo
www.tce.es.gov.br

por afastar a irregularidade.
Ante todo o exposto, divergindo do entendimento da
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
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1 Dar provimento ao presente Pedido de Reexame,
reformando o Acórdão TC 229/2018 – Plenário, no sentido de:
1.1.2 afastar as seguintes irregularidades:
1.1.2.1 Ausência de Parcelamento do objeto
1.1.2.2 Cláusulas Restritivas à Competitividade
1.1.3 Considerar IMPROCEDENTE a representação;
1.1.4 Afastar a aplicação de multa pecuniária aos responsáveis Márcio Aurélio Passos, Antônio Carpanedo Fiório, Glauber da Paschoa Teixeira e Renê de Souza Schwartz
1.1.5 Deixar de expedir a Determinação constante do
item 1.4 do Acórdão TC 229/2018
1.2 Dar ciência aos interessados;
1.3 Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 20/11/2018 - 41ª Sessão Ordinária do
Plenário.
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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4. Especificação do quórum:

Responsável: FABRICIA FORZA PEREIRA LIMA DE OLIVEI-

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

RA, NAAMA ARAUJO MESQUITA, CARLOS ROBERTO RO-

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

SA
Procurador: RITA DE CASSIA AGOSTINI CASTELLO LOPES
RIBEIRO (OAB: 27840-ES)
CÍCIO DE 2015 – REGULARES PARA NAAMA ARAUJO
MESQUITA – IRREGULARES PARA FABRICIA FORZA PEREIRA LIMA DE OLIVEIRA E CARLOS ROBERTO ROSA – FIXAR MULTA INDIVIDUAL - DETERMINAR – RECOMENDAR
– ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Versam os presentes autos acerca da prestação de contas anual (PCA) Superintendência Regional de Saúde de
Vitoria, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade das Sras. NAAMA ARAÚJO MESQUITA e FABRÍCIA
FORZA LIMA DE OLIVEIRA e do Sr. CARLOS ROBERTO ROSA.
em 30/03/2016 sob nº 4762/2016, observando o prazo
regimental.

Processo: 04925/2016-5

A presente Prestação de Contas, foi analisada pelo cor-

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

po técnico conforme Relatório Técnico Contábil RTC

Exercício: 2015

045/2018 e Instrução Técnica Inicial ITI 106/2018-4, su-

UG: SRSV - Superintendência Regional de Saúde de Vitória

indicativos de irregularidades a seguir listados:

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

FABRICIA FORZA
PEREIRA LIMA DE
3.2.2.2
OLIVEIRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – EXER-

A Prestação de Contas foi protocolizada neste Tribunal
ACÓRDÃO TC-1691/2018 – PLENÁRIO

CARLOS ROBERTO 3.2.2.1
ROSA

gerindo-se citação dos responsáveis para esclarecer os
Responsável

Itens
Subitens
www.tce.es.gov.br

Achados

NAAMA ARAUJO 3.2.2.3
MESQUITA
CARLOS ROBERTO
ROSA
FABRICIA FORZA
PEREIRA LIMA DE
OLIVEIRA

Ausência de apresentação do
inventário de bens em almoxarifado.
Fundamentação Legal: arts.
94 a 96 da Lei 4.320/64
Ausência De Apresentação
Do Inventário De Bens Móveis.
Fundamentação Legal: arts.
94 a 96 da Lei 4.320/64
Ausência de medidas administrativas objetivando a regularização do valor de R$
55.273,91, inscrito na conta
contábil 797130102 - inconsistências de saldos patrimoniais - bens móveis - valores
em apuração.
Fundamentação Legal: Lei
4.320/1964, arts. 94 e 96; Lei
Estadual 9.372/2011, art. 1º
Portaria Conjunta SECONT/
SEGER/ SEFAZ nº 002-R/2011
(com alterações), art. 3º, §
2º, c/c art. 4º, § 1º, inc. II.

Após e com fundamento no art. 63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47, inciso IV, e 358, inciso I,
ambos do Regimento Interno deste Tribunal, foi determinada, por meio da Decisão SEGEX 093/2018-1, a citação
dos responsáveis, concedendo-lhes o prazo de 30 (trinta)
dias improrrogáveis para apresentar razões de justificativas, individual ou coletivamente, quanto aos indícios de
irregularidades elencados no relatório técnico contábil e
na instrução técnica inicial.
Por meio da DECM 1023/2018, o Relator deferiu prorrogação por mais quinze dias, devendo tal dilação ser estendida aos demais citados para apresentar as justificativas para esclarecer os fatos abordados no Relatório TécSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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nico Contábil (RTC).
Considerando que, malgrado tenha sido oportunizado o
exercício do seu direito constitucional ao contraditório e
à ampla defesa, aos Srs. FABRÍCIA FORZA LIMA DE OLIVEIRA e CARLOS ROBERTO ROSA , o que se deu com a citação e com a prorrogação do prazo, estes não compareceram aos autos, deixando transcorrer in albis a totalidade do prazo fixado pelo Relator sem que apresentasse
sua defesa, razões de justificativa ou qualquer outra manifestação capaz de justificar a inércia processual, tendo
sido declarada sua revelia conforme despacho Despacho
39495/2018.
Ato contínuo foram os autos à Área Técnica, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC 3431/2018-6, opinando conclusivamente, como segue:
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA,
exercício de 2015, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/13 e alterações posteriores, sob a responsabilidade das Srs. NAAMA ARAÚJO MESQUITA, CARLOS
ROBERTO ROSA E FABRÍCIA FORZA LIMA DE OLIVEIRA.
No mérito, conforme exposto, não foram apresentados
elementos suficientes ao afastamento das seguintes irregularidades:
2.1 AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO INVENTÁRIO DE
BENS EM ALMOXARIFADO (item 3.2.2.1 do RTC)
Fundamentação Legal: arts. 94 a 96 da Lei 4.320/64
2.2 AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO INVENTÁRIO DE
BENS MÓVEIS (item 3.2.2.2 do RTC
Fundamentação Legal: arts. 94 a 96 da Lei 4.320/64

2.3 AUSÊNCIA DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS OBJETIVANDO A REGULARIZAÇÃO DO VALOR DE R$ 55.273,91,
INSCRITO NA CONTA CONTÁBIL 797130102 - INCONSISTÊNCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS - BENS MÓVEIS VALORES EM APURAÇÃO (item 3.2.2.1 do RTC)

bunal os resultados alcançados.

Fundamentação Legal: Lei 4.320/1964, arts. 94 e 96; Lei
Estadual 9.372/2011, art. 1º Portaria Conjunta SECONT/
SEGER/ SEFAZ nº 002-R/2011 (com alterações), art. 3º, §
2º, c/c art. 4º, § 1º, inc. II.

Adote as medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno nos
moldes previstos no artigo 3º, IX da Lei Complementar
nº 856/2017, compatível com sua estrutura organizacional e com o volume de atividades a serem controladas;

Quanto ao aspecto técnico-contábil, e o disposto na legislação pertinente, opina-se pelo julgamento REGULARES em relação à Sra. NAAMA ARAÚJO MESQUITA, na forma do art. 84, inciso I, da Lei Complementar
621/2012, e IRREGULARES a prestação de Contas do Srs.
CARLOS ROBERTO ROSA E FABRÍCIA FORZA LIMA DE
OLIVEIRA, no exercício de 2016, conforme dispõe o art.
84, inciso III, alínea “d” da Lei Complementar 621/2012
c/c art.163 do Regimento Interno do TCEES.
Sugere-se, ainda:
Aplicar a multa prevista no artigo 135, I da Lei Complementar 621/2012 ao Srs. CARLOS ROBERTO ROSA E FABRÍCIA FORZA LIMA DE OLIVEIRA;
Considerando os itens 2.1, 2.2 e 2.3 desta Instrução Técnica Conclusiva (ITC), Determinar a esta Unidade Gestora, que nas futuras prestações de contas sejam adotadas as medidas administrativas visando a realização dos
ajustes necessários à conciliação dos registros patrimoniais da unidade gestora, detalhando os valores no inventário e, em caso de baixa contábil por desaparecimento de bens que ocorreram no exercício de 2015, instaure os procedimentos administrativos previstos na IN
TC nº 32/2014 a fim de elidir o dano, informando ao Triwww.tce.es.gov.br

Considerando o exposto no item 3.3.1 do Relatório Técnico e com fundamento no artigo 1º, XXXVI da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c o artigo 329, §7º do RITCEES recomendar:

que observe o princípio da segregação de função quando da designação de servidores para compor a Unidade
Executora de Controle Externo; e
que encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa unidade gestora, em atendimento ao Art. 82 da Lei Complementar 621/2012
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer Ministerial 04241/2018-6, anuiu à proposta Contida na Instrução Técnica Conclusiva 03431/2018-6.
Após, conforme regular distribuição vieram os autos a
este Magistrado de Contas para emissão de relatório e
voto.
FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando detidamente os autos, observo que o feito se encontra devidamente instruído, considerando o
atendimento a todos os trâmites legais e regimentais,
havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito em
atendimento aos princípios constitucionais do devido
processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
No que pertine as irregularidades apontadas nos itens
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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2.1 e 2.2 da, pela sua completude, acompanho a análise
técnica constante da ITC 3431/2018 pela sua manutenção. a qual reproduzo a seguir, como parte do meu voto:
2.1 AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO INVENTÁRIO DE
BENS EM ALMOXARIFADO (item 3.2.2.1 do RTC)
Fundamentação Legal: arts. 94 a 96 da Lei 4.320/64
De acordo com o Relatório Técnico Contábil:
Na tabela a seguir, demonstramos os valores extraídos
das demonstrações contábeis e do inventário de bens,
realizado em 31/12/2015:
Tabela 02: Saldos patrimoniais Em R$ 1,00
Descrição

Balanço
Patrimonial
Bens em al- 3.416.109,51
moxarifado
Bens móveis 1.387.659,25
Bens imóveis Bens intangí- veis

Inventário

Diferença

-

3.416.109,51

-

1.387.659,25
-

Fonte: [Processo TC 04925/20165 - Prestação de Contas
Anual/2015]
[]
Em análise ao arquivo 03-22-INVALM.pdf encaminhado
pelo responsável verifica-se que, no lugar do Inventário
de Bens em Almoxarifado, foi encaminhado o Resumo
do Inventário do Almoxarifado – Material de Consumo.
O Relatório Técnico Contábil informou não haver inventário de bens em almoxarifado e sugeriu a citação dos
responsáveis para apresentar esclarecimentos ausência
de inventário uma vez que no Balanço Patrimonial consta o valor de R$3.416.109,51.
Tal fato deveria ser esclarecido pelos responsáveis, entretanto, conforme despacho 39495/2018, o Relator de-

clarou, nos termos do art. 361 do RITCEES, a revelia do
Srs. CARLOS ROBERTO ROSA E FABRÍCIA FORZA LIMA DE
OLIVEIRA, tendo em vista que os Termos de Citação Nº
236 e 238/2018 e o Despacho 30470/2018 do Núcleo
de Controle de Documentos (NCD) informa não constar
apresentação de suas respostas no sistema etcees. Entretanto, seguindo as determinações do art.324 da Resolução 261/2013, a defesa apresentada pela Sra. NAAMA
ARAÚJO MESQUITA, constante na Petição Intercorrente
837/2018, será aproveitada para todos, mesmo dois deles sendo revel, no que concerne às circunstâncias objetivas.
Através da Petição Intercorrente 837/2018, a Sra. NAAMA ARAÚJO MESQUITA, não justificou nada sobre o fato
apontado no RTC. Entretanto, verificando a PCA do exercício de 2016 no Cidadesweb TCEES, verificou-se o registro de bens em estoque no valor total de R$3.563.214,07,
constante nos arquivos C.23.INVALMO.9197.pdf, C.23.
INVALMO.9032.pdf e C.23.INVALMO.9030.pdf. Porém,
o valor total de R$3.563.214,07 constante no inventário
de bens no almoxarifado do exercício de 2016 não absolve a ausência de inventário do exercício de 2015, documento esse que poderia comparar com o registro do
valor de R$3.416.109,51 no Balanço Patrimonial/2015.
Contudo, em relação à Sra. NAAMA ARAÚJO MESQUITA,
conforme alegou em sua defesa, esteve na gestão até
15/06/2015, sendo que os procedimentos relativos a levantamentos de inventários, ausentes na PCA, são realizados no final do exercício financeiro. Esse fato pode ser
confirmado quando se observa que a comissão constituída para esse fim foi instituída pela PORTARIA 472-S, da
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, de 18/11/2015, que
designou os servidores constantes de seu Anexo I, pawww.tce.es.gov.br

ra compor as comissões da SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA, referente ao encerramento
financeiro do exercício de 2015, conforme normas estabelecidas no Decreto nº 3895-R, de 13 de novembro de
2015, publicado no Diário Oficial de 16/11/2015 (Documentos Complementares - Prestação de Contas Anual
22227/2017-6 03-28-COMINV(assinado).pdf). Não cabe
responsabilizar a gestora que se afastou da gestão em
15/06/2015 em decorrência da ausência dos inventários.
Diante do exposto, sugere-se o afastamento da irregularidade em relação à Sra. NAAMA ARAÚJO MESQUITA
e a manutenção desta irregularidade em relação aos
Srs. CARLOS ROBERTO ROSA E FABRÍCIA FORZA LIMA DE
OLIVEIRA, bem como a determinação ao seu atual gestor, que nas futuras prestações de contas sejam adotadas as medidas administrativas visando a realização dos
ajustes necessários à conciliação dos registros patrimoniais da unidade gestora, detalhando os valores no inventário e, em caso de baixa contábil por desaparecimento de bens que ocorreram no exercício de 2015, instaure os procedimentos administrativos previstos na IN
TC nº 32/2014 a fim de elidir o dano, informando ao Tribunal os resultados alcançados.
2.2 AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO INVENTÁRIO DE
BENS MÓVEIS (item 3.2.2.2 do RTC
Fundamentação Legal: arts. 94 a 96 da Lei 4.320/64
De acordo com o Relatório Técnico:
Na tabela a seguir, demonstramos os valores extraídos
das demonstrações contábeis e do inventário de bens,
realizado em 31/12/2015:
Tabela 02: Saldos patrimoniais Em R$ 1,00
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Descrição

Balanço
Patrimonial
Bens em al- 3.416.109,51
moxarifado
Bens móveis 1.387.659,25
Bens imóveis Bens intangí- veis

Inventário

Diferença

-

3.416.109,51

-

1.387.659,25
-

Fonte: [Processo TC 04925/20165 - Prestação de Contas
Anual/2015]
[]
A Instrução Normativa n° 28/2013, em seu anexo ANEXO 03, dispõe que o inventário de bens em almoxarifado
(arquivo INVMOV) deverá conter, no mínimo as seguintes informações:
Descrição dos bens
Quantidade
Valor unitário
Valor total
Em análise ao Inventário Anual de Bens Móveis (arquivo
03-16-INVMOV.pdf) encaminhado pelo responsável verifica-se que, no arquivo encaminhado, não consta o valor
unitário e valor total dos bens. Assim, considera-se que o
Inventário de Bens Móveis não foi enviado.
O Relatório Técnico Contábil informou não haver inventário de bens móveis e sugeriu a citação dos responsáveis para apresentar esclarecimentos ausência de inventário uma vez que no Balanço Patrimonial consta o valor
de R$1.387.659,25.
Tal fato deveria ser esclarecido pelos responsáveis, entretanto, conforme despacho 39495/2018, o Relator declarou, nos termos do art. 361 do RITCEES, a revelia do

Srs. CARLOS ROBERTO ROSA E FABRÍCIA FORZA LIMA DE
OLIVEIRA, tendo em vista que os Termos de Citação Nº
236 e 238/2018 e o Despacho 30470/2018 do Núcleo
de Controle de Documentos (NCD) informa não constar
apresentação de suas respostas no sistema etcees. Entretanto, seguindo as determinações do art.324 da Resolução 261/2013, a defesa apresentada pela Sra. NAAMA
ARAÚJO MESQUITA, constante na Petição Intercorrente
837/2018, será aproveitada para todos, mesmo dois deles sendo revel, no que concerne às circunstâncias objetivas.
Através da Petição Intercorrente 837/2018, a Sra. NAAMA ARAÚJO MESQUITA, a defesa apresentada não justificou nada sobre o fato apontado no RTC. Entretanto,
verificando a PCA do exercício de 2016 no Cidadesweb
TCEES, verificou-se o registro de bens móveis no valor
de R$ 1.457.324,25, constante no inventário e Balanço Patrimonial e, também, relatado através do Relatório Técnico Contábil 1055/2017 referente ao Processo TC
6011/2017, portanto, no exercício seguinte tomaram-se
as providências, apesar da inconsistência no exercício de
2015.
Contudo, em relação à Sra. NAAMA ARAÚJO MESQUITA,
conforme alegou em sua defesa, esteve na gestão até
15/06/2015, sendo que os procedimentos relativos a levantamentos de inventários, ausentes na PCA, são realizados no final do exercício financeiro. Esse fato pode ser
confirmado quando se observa que a comissão constituída para esse fim foi instituída pela PORTARIA 472-S, da
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, de 18/11/2015, que
designou os servidores constantes de seu Anexo I, para compor as comissões da SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA, referente ao encerramento
www.tce.es.gov.br

financeiro do exercício de 2015, conforme normas estabelecidas no Decreto nº 3895-R, de 13 de novembro de
2015, publicado no Diário Oficial de 16/11/2015 (Documentos Complementares - Prestação de Contas Anual
22227/2017-6 03-28-COMINV(assinado).pdf). Não cabe
responsabilizar a gestora que se afastou da gestão em
15/06/2015 em decorrência da ausência dos inventários.
Diante do exposto, sugere-se o afastamento da irregularidade em relação à Sra. NAAMA ARAÚJO MESQUITA
e a manutenção desta irregularidade em relação aos
Srs. CARLOS ROBERTO ROSA E FABRÍCIA FORZA LIMA
DE OLIVEIRA, haja vista a consonância dos valores registrados de bens móveis nos demonstrativos contábeis e
o inventário no exercício seguinte, conforme Processo
6011/2017 (RTC1055/2017).
Quanto ao item 2.3 da ITC 3341/2018 (3.2.2.1 do RTC)
intitulado AUSÊNCIA DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
OBJETIVANDO A REGULARIZAÇÃO DO VALOR DE R$
55.273,91, INSCRITO NA CONTA CONTÁBIL 797130102
- INCONSISTÊNCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS - BENS
MÓVEIS - VALORES EM APURAÇÃO, a área técnica entendeu pela manutenção da irregularidade com emissão
de determinação ao gestor atual.
Todavia, a análise técnica desenvolvida na ITC conduz este relator à conclusão de que cabe o afastamento da irregularidade, vez que a respondente, Sra. Naama Arujo Mesquita que, em sua gestão, toram tomadas providências acerca da desconformidade apontada e a área
técnica em sede de conclusiva constatou os procedimentos administrativos alegados pela gestora realmente haviam sido instaurados, estando pendente a sua finalização. Senão, vejamos:
[...]
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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2.3 AUSÊNCIA DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS OBJETIVANDO A REGULARIZAÇÃO DO VALOR DE R$ 55.273,91,
INSCRITO NA CONTA CONTÁBIL 797130102 - INCONSISTÊNCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS - BENS MÓVEIS VALORES EM APURAÇÃO (item 3.2.2.1 do RTC)
Fundamentação Legal: Lei 4.320/1964, arts. 94 e 96; Lei
Estadual 9.372/2011, art. 1º Portaria Conjunta SECONT/
SEGER/ SEFAZ nº 002-R/2011 (com alterações), art. 3º, §
2º, c/c art. 4º, § 1º, inc. II.
Assim foi descrito o fato no Relatório Técnico Contábil:
Em análise ao Balancete de Verificação (arquivo
03-14-BALVER.pdf) identificou-se a inscrição, na conta
contábil 797130102 - INCONSISTÊNCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS - BENS MÓVEIS - VALORES EM APURAÇÃO,
do valor de R$ 55.273,91, vinda do exercício de 2014.
Observa-se que, de acordo com o art.1° e art. 3º, § 2º,
c/c art. 4º, § 1º, inc. II, da Portaria art. 1º Portaria Conjunta SECONT/ SEGER/ SEFAZ nº 002-R/2011 (com alterações), o prazo para apuração dos saldos expirou em
30/09/2014.
O valor continua inscrito na contabilidade até a presente data.
Argumentou a defesa, na apresentação da Petição Intercorrente 837/2018:
Na análise dos registros patrimoniais de bens móveis e
imóveis, a auditoria alega que houve ausência de medidas administrativas objetivando a regularização do valor de R$55.273,91 (cinquenta cinco mil, duzentos setenta e três reais, noventa e um centavos), inscritos na
conta contábil 797130103 patrimoniais - bens móveis valores em apuração. inconsistências de saldos Ocorre
que a citada tomou providências para a verificação des-

sas inconsistências . de saldo, por meio da abertura de
três processos administrativos para a verificação de responsabilidade administrativa sobre os saldos que somados contabilizam o valor da auditoria. Ainda, formou-se
uma Comissão Especial na SRSV para a identificação e
correção das inconsistências foi publicado no DIO no dia
25/08/2014, sob portaria nº
312-S (Anexo 11). Seguem os números dos processos administrativos e o valor dé apuração:
1) Processo 67977405 onde foi apurado um valor de R$
13.075,61;
2) Processo 68880715 onde foi apurado um valor de $R
6.569,30
3) Processo 67870724 onde foi apurado um valor de R$
35.629,00.
Outrossim, pode observar que a senhora Naama tomou
todas as providências ao seu alcance no tempo que esteve responsável no órgão, porém não em tempo hábil em
razão de sua exoneração no dia 16/06/2015 (Anexo 1).
Por toda a razão exposta, pede pelo afastamento de responsabilidade da irregularidade que lhe foi imputada.
Tal fato deveria ser esclarecido pelos responsáveis, entretanto, conforme despacho 39495/2018, o Relator declarou, nos termos do art. 361 do RITCEES, a revelia do
Srs. CARLOS ROBERTO ROSA E FABRÍCIA FORZA LIMA DE
OLIVEIRA, tendo em vista que os Termos de Citação Nº
236 e 238/2018 e o Despacho 30470/2018 do Núcleo
de Controle de Documentos (NCD) informa não constar
apresentação de suas respostas no sistema etcees. Entretanto, seguindo as determinações do art.324 da Resolução 261/2013, a defesa apresentada pela Sra. NAAMA
ARAÚJO MESQUITA, constante na Petição Intercorrente
www.tce.es.gov.br

837/2018, será aproveitada para todos, mesmo dois deles sendo revel, no que concerne às circunstâncias objetivas.
Nesta análise verificou que a Sra. NAAMA ARAÚJO MESQUITA tomou providencias administrativas, abrindo três processos administrativos para verificar o fato ocorrido que resultou na divergência do valor de
R$55.273,91 referente aos bens móveis. Informou que
designou uma Comissão Especial para identificar e corrigir as inconsistências detectadas, sendo abertos os processos 67977405, 68880715 e 67870724, para apuração,
respectivamente, dos valores R$ 13.075,61, R$6.569,30
e R$ 35.629,00, os quais totalizaram R$55.273,91.
Em consulta no endereço eletrônico da SEGER na data
de 27/08/2018, verificou-se que a existência dos processos e constam que estão ainda em o andamento. O
endereço eletrônico da SEGER informa que os processos
67977405, 68880715 e 67870724, foram protocolizados
respectivamente, nas datas de 06/10/2014, 02/01/2015
e data de 23/09/2014. Por fim, constatou-se que foram
instaurados os procedimentos administrativos durante
o período de gestão da Sra. NAAMA ARAÚJO MESQUITA, tendo sido protocolizados os processos na Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos. (g.n.)
Apesar de não terem sido apresentados os documentos,
verificou-se que foram protocolizados os processos informados na SEGER e, até a presente data, estão em andamento. Após apuração, deverá ser informado ao Tribunal dos resultados alcançados. Portanto, caso se verifique a caracterização do art.83 da LC621/2012, o responsável deverá dar conhecimento de qualquer das ocorrências, conforme art.43, inciso III da Lei Complementar Estadual 621/2012. (g.n.)
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Dessa forma, sugere-se a manutenção desta irregularidade e a determinação ao atual gestor que nas futuras
prestações de contas sejam adotadas as medidas administrativas visando a realização das informações necessárias em notas explicativas dos bens patrimoniais e, em
caso de baixa contábil por desaparecimento de bens, instaure os procedimentos administrativos previstos na IN
TC nº 32/2014 a fim de elidir o dano, informando ao Tribunal os resultados alcançados.
Ainda mais, a própria ITC3431/2018 propõe (fls. 132) o
julgamento pela Regularidade das contas da Sra. NAAMA
ARAUJO MESQUITA.
Assim, tendo em vista que restou demonstrada a ação
da gestora para regularização dos valores patrimoniais
pendentes, entendo pelo afastamento da irregularidade
que apontava a não adoção de tais medidas - item 2.3
da ITC 3341/2018 (3.2.2.1 do RTC) intitulado Ausência
De Medidas Administrativas Objetivando a Regularização do Valor De R$ 55.273,91, Inscrito na Conta Contábil 797130102 - Inconsistências de Saldos Patrimoniais
- Bens Móveis - Valores em Apuração.
Por todo o exposto, acompanhando parcialmente a Área
Técnica e o Ministério Público Especial de Contas, VOTO
para que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
SERGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:

1.1. Julgar REGULARES as contas da Sra. NAAMA ARAÚJO MESQUITA, gestora à frente a Superintendência Regional de Saúde de Vitória, no exercício de 2015
(01/01/2015 a 16/06/2015), na forma do art. 84, inciso
I, da Lei Complementar 621/2012, dando quitação à responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal

niais da unidade gestora, detalhando os valores no inventário e, em caso de baixa contábil por desaparecimento de bens que ocorreram no exercício de 2015, instaure os procedimentos administrativos previstos na IN
TC nº 32/2014 a fim de elidir o dano, informando ao Tribunal os resultados alcançados;

1.2. Julgar IRREGULARES as contas do Sr. CARLOS ROBERTO ROSA e da Sra. FABRÍCIA FORZA LIMA DE OLIVEIRA, gestores à frente a Superintendência Regional de
Saúde de Vitória, no exercício de 2016, na forma do artigo 84, III, da Lei Complementar Estadual 621/2012, tendo em vista a manutenção dos seguintes indícios de irregularidade:

1.5. RECOMENDAR, com fundamento no artigo 1º, XXXVI da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c o artigo
329, §7º do RITCEES, ao atual gestor da Superintendência Regional de Saúde de Vitória para que:

1.2.1. Ausência de Apresentação do Inventário de Bens
Em Almoxarifado (Item 3.2.2.1 do RTC e 2.1 da ITC)
1.2.2. Ausência de Apresentação do Inventário de Bens
Móveis (item 3.2.2.2 do RTC e 2.2 da ITC)
Fundamentação legal: arts. 94 a 96 da Lei 4.320/6
1.3. Pela fixação de MULTA PECUNIÁRIA INDIVIDUAL, no
valor correspondente a R$ 3.000,00, ao Sr. CARLOS ROBERTO ROSA e à Sra. FABRÍCIA FORZA LIMA DE OLIVEIRA ante a infringência dos artigos citados no item “2”
deste tópico; e da constatação de prática de ato com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, prevista no artigo 135, inciso II, da LC n. 621/12
e artigo 389, II do RITCEES;

1.5.1. Adote as medidas administrativas necessárias à
implantação da Unidade Executora de Controle Interno
nos moldes previstos no artigo 3º, IX da Lei Complementar nº 856/2017, compatível com sua estrutura organizacional e com o volume de atividades a serem controladas;
1.5.2. que observe o princípio da segregação de função
quando da designação de servidores para compor a Unidade Executora de Controle Externo; e
1.5.3. que encaminhe, nas futuras prestações de contas,
parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa
unidade gestora, em atendimento ao Art. 82 da Lei Complementar 621/2012
1.6. Dar ciência aos interessados;
1.7. Após o trânsito em julgado, arquive-se.
2. Unânime.

1.4. DETERMINAR ao atual gestor da Superintendência
Regional de Saúde de Vitória para que:

3. Data da Sessão: 20/11/2018 - 41ª Sessão Ordinária do
Plenário.

1.4.1. nas futuras prestações de contas sejam adotadas as medidas administrativas visando a realização dos
ajustes necessários à conciliação dos registros patrimo-

4. Especificação do quórum:

www.tce.es.gov.br
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tião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Rodrigo Coelho do Carmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA – ARQUIVAMENTO.

4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.

1 – RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
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-1692/2018 – PLENÁRIO
Processo: 07558/2018-1
Classificação: Tomada de Contas Especial Instaurada
UG: PMS - Prefeitura Municipal de Serra
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – JURISDICIONADO:

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES
Tratam os autos de processo da Tomada de Contas Especial instaurada no âmbito do Fundo Municipal de Saúde
do Município de Serra com o intuito de apurar possíveis
irregularidades na execução do Contrato 306/2010, firmado entre a Secretaria de Saúde de Serra e a empresa MV Sistemas Ltda, que tinha por objeto a implantação
e sustentação de um sistema de gestão das unidades de
saúde do Município.
Seguiram os autos ao Núcleo de Controle Externo de Tecnologia da Informação e Comunicação NTI, que elaborou
manifestação Técnica 835/2018, sugerindo o encaminhamento dos autos à Auditor de Controle Externo com
formação na área de Economia para que proceda análise da metodologia empregada no item 2.3 da Manifestação Técnica 01480/2017-8 a fim de verificar sua aplicabilidade, ou proponha outra metodologia mais adequada
ao caso concreto.
Ato continuo foram os autos encaminhados a NTI que
elaborou Instrução Técnica Conclusiva ITC 3957/20178,
concluindo pelo arquivamento dos presentes, conforme
analise exposta abaixo, vejamos:

nicipal de Saúde – Prefeitura Municipal da Serra, que,
conforme exposto na MT 1480/2017, chegou a cerca de
R$ 1,7 milhão em desfavor da Administração Pública no
período de outubro de 2010 a dezembro de 2012. A partir de janeiro de 2013 os pagamentos foram interrompidos e a empresa continuou a executar os serviços. Somente em maio de 2014 a execução ultrapassou o valor dos pagamentos realizados anteriormente, terminando, em setembro de 2015, com uma diferença de R$
183.869,52 em favor da empresa.
Na análise constante na Manifestação Técnica 1480/2017
foi suscitado um dano ao erário decorrente dos pagamentos realizados a maior em favor da empresa no período de dezembro de 2010 a abril de 2014, sob o argumento de que tais valores poderiam ter sido aplicados
pelo poder público na execução de outros serviços públicos ou ainda no mercado financeiro.
Em seguida, a MT 1480/2017 apresenta a seguinte tabela, que traz a diferença entre os serviços executados
e os pagamentos realizados, assim como os cálculos resultantes da aplicação do índice de rendimento da poupança, caso os valores tivessem sido aplicados pelo ente público.

Detendo-nos tão somente à análise do item 2.3 – PAGAMENTO EM VALOR SUPERIOR AOS SERVIÇOS EXECUTADOS - da Manifestação Técnica 1480/2017, tecemos, inicialmente, as seguintes considerações.

Quanto à metodologia empregada no cálculo, especificamente em relação ao índice de rendimento adotado, caso houvesse respaldo quanto à utilização do critério custo de oportunidade a ser considerado para o atingimento do quantum debeatur, a escolha da poupança seria
uma operação segura, já que seus rendimentos são mais
baixos em comparação a outras aplicações do mercado
financeiro, refletindo uma medida conservadora.

Trata-se de diferença entre os serviços executados pela
empresa contratada e os valores pagos pelo Fundo Mu-

Pode-se inferir, inclusive, que a adoção de tal índice,
mais conservador, estaria indo ao encontro do que dis-

DA ANÁLISE TÉCNICA

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019

118

ATOS DO PLENÁRIO

põe o artigo 12, inciso II, da Instrução Normativa TC 32,
de 04 de novembro de 2014, que trata da instauração,
organização e encaminhamento de processos de tomada de contas especial ao Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, no âmbito da Administração Direta, Indireta Estadual e Municipal e dá outras providências, in
verbis:

res que um mês.

pança para as aplicações a partir de 04/05/2012.

Quanto ao cálculo efetuado na Manifestação 1480/2017,
não há que tecer correções em relação à metodologia
aplicada, que considerou as diferenças mês a mês e aplicou o rendimento da poupança do mês correspondente, acrescentando, a partir do segundo período, os valores decorrentes da remuneração do montante aplicado.

Dessa forma, aplicando-se os índices após a vigência da
MP 567/2012, tem-se a seguinte tabela:

Art. 12 A quantificação do débito far-se-á mediante:

Destaca-se ainda que foram computados os rendimentos tanto a favor da Administração, quando o valor pago superava a execução dos serviços (dez/10 a abr/14),
quanto a favor da empresa contratada, quando o valor
dos serviços executados ultrapassou os pagamentos já
realizados (mai/14 a set/15), não cabendo, quanto a esse ponto, qualquer questionamento sobre benefício de
apenas umas das partes na metodologia adotada.

I – verificação, quando for possível quantificar com exatidão o real valor devido;
II – estimativa, quando, por meios confiáveis, apurar-se quantia que seguramente não excederia o real valor devido. (g.n).
Apenas para ressaltar, embora não seja exatamente o caso em tela, já que se trata de um contrato, o artigo 116,
§ 4º da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 dispõe que os
saldos dos recursos de convênios, enquanto não utilizados, deverão ser aplicados em caderneta de poupança
quando a previsão de sua utilização for igual ou superior a um mês.
Art. 116.   Aplicam-se as disposições desta Lei, no que
couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades
da Administração.
[...]
§ 4o  Os saldos de convênio, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança de instituição financeira oficial se a previsão de
seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de
aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos verificar-se em prazos meno-

Cabe apenas observação quanto aos índices de rendimentos utilizados a partir de 04/05/2012, tendo em vista que a Medida Provisória 567/2012, de 03 de maio de
2012, posteriormente convertida na Lei 12.703, de 07 de
agosto de 2012, alterou o artigo 12 da Lei 8.177, de 1º de
março de 1991, que estabelece as regras para remuneração dos depósitos da poupança. Assim, novos depósitos
realizados a partir de 04/05/2012 seguem a nova regra
para o cálculo da remuneração, composta pela taxa referencial mais 70% da Selic, quando esta estiver abaixo de
8,5% ao ano. Na regra anterior aplicava-se a taxa referencial acrescida de 0,5% ao mês.
Considerando cada diferença entre execução e pagamento como um novo depósito, visto que, no caso concreto, só se pode falar em “possível débito” a partir do
momento em que ocorreu o pagamento a maior em determinado mês, entende-se que deve ser aplicada a nova
regra de cálculo da remuneração da caderneta de pouwww.tce.es.gov.br

Tabela 1 acima – Diferença dos índices de rendimento
da poupança em função da nova regra
Como se observa da tabela, aplicando-se a nova regra de
rendimentos da caderneta de poupança para depósitos
realizados a partir de 04/05/2012, o valor dos rendimentos que poderiam ter sido auferidos pela Administração
somaria R$ 271.861,98, uma diferença a menor de R$
15.802,35 em relação ao cálculo anterior, que utilizou somente a regra antiga.
Dessa forma, se for considerada a nova regra da poupança, o eventual débito debito decorrente da diferença entre o rendimento da aplicação financeira (R$ 271.861,98)
e o valor que a Administração teria que pagar à empresa
pelo final da execução dos serviços (R$ 183.869,52) passa a ser de R$ 87.992,46 e não de R$ 103.794,81, conforme apontado na Manifestação Técnica 1480/2017.
Convém frisar que a questão ventilada na MT 1480/2017,
de que os valores pagos a maior pelo poder público no
período de dezembro de 2010 a abril de 2014 poderiam
ter sido aplicados no mercado financeiro tem relação
com o que se denomina na economia como “custo de
oportunidade”, que indica o custo de algo em termos de
uma oportunidade renunciada. Ou seja, representa o valor associado a melhor alternativa não escolhida, pois,
ao se tomar determinada escolha, deixa-se de lado as
demais possibilidades, posto que são excludentes.
Em que pese o raciocínio estar condizente com a ótica
econômica, tendo em vista que a Administração eventualmente poderia ter aplicado e auferido rendimentos soSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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bre os valores pagos além da execução do contrato, outros argumentos, como o da segurança jurídica, que envolve inclusive decisões anteriores desta Corte de Contas, devem ser levados em consideração na decisão pela aplicação ou não do entendimento proposto. A seguir
apresentamos tais argumentos.

Uma decorrência dessa segurança jurídica é a utilização,
ao se decidir, da jurisprudência, que é o conjunto de decisões reiteradas. Nesse sentido, a jurisprudência funciona como importante norte decisório para todo ente ou
órgão público, independente da esfera federativa ou do
Poder envolvido com a decisão.

2.1 DA SEGURANÇA JURÍDICA

No âmbito desta Corte de Contas não encontramos norma ou mesmo qualquer decisão no sentido de, em caso
de débito, considerar para a sua quantificação o percentual da poupança incidindo sobre o tempo que o recurso
esteve, indevidamente, fora do Tesouro, salvo naqueles
casos, como no de convênios, em que há a obrigatoriedade de se aplicar, pelo convenente, o recurso não utilizado em conta bancária que renda juros sobre o capital.

Um valor caro à ordem jurídica é a segurança jurídica.
Por meio dela, busca-se uma maior previsibilidade às
ações de cada ator social. Diversos institutos jurídicos
dela decorrem, ou, ao menos, nela se inspiram.
Para Bicalho (2013), a Constituição Republicana de 1988
teria inaugurado um novo capítulo na histórica jurídica
nacional, constituindo a segurança jurídica como essência do próprio Estado Democrático de Direito, estando
expressa, em princípio, nos fundamentos da República
Federativa do Brasil, constituída em Estado Democrático
de Direito (art. 1º), na independência e harmonia entre
os Poderes da União (art. 2º), e nos objetivos fundamentais da República (art. 3º).
Canotilho (1995), ao tratar dos princípios da confiança e
da segurança jurídica, comenta que o cidadão deve poder confiar em que seus atos ou decisões públicas incidentes sobre os seus direitos, posições jurídicas e relações, praticados ou tomadas de acordo com as normas
jurídicas vigentes, estariam ligados a efeitos jurídicos duradouros, previstos ou calculados com base nessas mesmas normas, apontando esse princípio à proibição de
leis retroativas, inalterabilidade do caso julgado (coisa
julgado, no linguajar brasileiro) e na tendencial irrevogabilidade de atos administrativos constitutivos de direitos.

2.2 DA PRUDÊNCIA
Apenas para ressaltar que também a prudência deve servir de norte para a atividade do controle externo, trazemos texto da Instrução Normativa TC nº 32, de 04 de novembro de 2014, que dispõe sobre a instauração, organização e encaminhamento de processos de tomada de
contas especial ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, no âmbito da Administração Direta, Indireta
Estadual e Municipal e dá outras providências.
Seu artigo 12 assim dispõe:
Art. 12 A quantificação do débito far-se-á mediante:
I – verificação, quando for possível quantificar com exatidão o real valor devido;
II – estimativa, quando, por meios confiáveis, apurar-se
quantia que seguramente não excederia o real valor devido.
O caso tratado nos autos não se refere a convênios. O
dispositivo acima transcrito tem o intuito apenas de dewww.tce.es.gov.br

monstrar que esta Corte preza pela prudência no que se
refere à imputação de débito. Em adotando o entendimento esposado na Manifestação Técnica 1480/2017,
estaríamos utilizando, para a quantificação do dano, critério não depurado nas lides solucionadas por esta Corte, nem encontrando respaldo em norma jurídica aplicada ao caso.
O Ministério Público de Contas, manifesta-se de acordo
com a Instrução Técnica Conclusiva ITC 3957/2018, evento 17.
Ante todo o exposto, acompanhando a sugestão da área
técnica desta Corte de Contas, cuja fundamentação integra este voto independente de transcrição, e do Ministério Público de Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACORDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, decidem os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 pelo arquivamento dos presentes autos, considerando os termos da Instrução Técnica Conclusiva ITC
3957/2018, pelo não acolhimento da metodologia proposta na Manifestação Técnica 1480/2017.
Após a confecção da Decisão deste julgamento, remetam-se os autos ao membro do Ministério Público de
Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da LC n°
621/2012.
2. Unânime.
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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3. Data da Sessão: 20/11/2018 - 41ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Relator: Rodrigo Coelho do Carmo

4. Especificação do quórum:

Procuradores: ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB:
16046-ES)

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

Recorrente: MAX FREITAS MAURO FILHO

CONTROLE EXTERNO – RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
– CONHECER - ILEGITIMIDADE DE CHEFE DE EXECUTIVO – PRESCRIÇÃO – NÃO REABERTURA DE INSTRUÇÃO
PROCESSUAL – ARQUIVAR.

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

O EXMO. SR. RELATOR, CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO

ACÓRDÃO TC-1693/2018 – PLENÁRIO

Instada a se manifestar a então 8ª CT, encaminhou os autos a 5ª CT para manifestação quanto aos aspectos contábeis elaborando a Manifestação Contábil de Recurso
02/2007 -8 e Manifestação Contábil de Recurso 35/20081, posteriormente retornando a 8ª CT que, por meio de

Processos: 02884/2006-9, 01519/2005-8, 00022/2005-4
Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: PMVV - Prefeitura Municipal de Vila Velha

I – RELATÓRIO:
Cuida de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr.
Max Freitas Mauro Filho – Prefeito do Municipal de Vila Velha no exercício de 2004, em face do teor do Acórdão TC 366/2006, que julgou os atos irregulares aplicando multa correspondente a 3.000 VRTE e condenado a
ressarcir o erário no valor correspondente a 291.276,03
VRTE.
Inicialmente trago à colação que os autos teve como relatoria originária o Conselheiro Sergio Aboudib que em
decorrência de assumir a Presidência desta Corte de
Contas no biênio 2015/2017, os autos foram encaminhados para o Conselheiro Domingos, que por ter se manifestado nos autos como Procurador, encaminhou os autos para sorteio, passando a relatoria ao então Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel.

www.tce.es.gov.br

Instrução Técnica de Recurso nº 290/2009-3 opinou, pelo conhecimento do recurso, preliminarmente pela nulidade do Acórdão TC 366/2006 em razão de que no Município de Vila Velha ocorreu a desconcentração administrativa através da Lei Municipal nº 3779/2001, sendo
o Prefeito responsável, tão somente, pelas ações de natureza política, criadas, mantidas e desenvolvidas dentro
de cada uma das funções de Governo, eximindo-se da
responsabilidade solidária pela prática de possíveis atos
irregulares, e caso não seja esse o entendimento, quanto ao mérito pelo não provimento.
Nos termos regimentais, o MPC por meio de Parecer da
lavra do então Procurador de Contas – Domingos Augusto Tauffner, divergindo parcialmente da área técnica opinou pelo conhecimento do recurso, preliminarmente pela nulidade do Acórdão atacado pelas razões explanadas
pela unidade técnica e, ultrapassada a preliminar, quanto ao mérito afastou algumas irregularidades, pugnado
pelo provimento parcial.
O Conselheiro Substituto João Lovatti, observando possível ocorrência de prescrição encaminhou os autos ao
MPC para manifestação que por meio de Parecer nº
3109/2018, da lavra do Procurador Luciano Vieira sugere o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, ressalvando que quanto à irregularidade apontada
referente ao 13º salário de prefeito, a mesma deve ser
afastada nos moldes da Decisão do STF proferida no RE
650898.
Assim, vieram os autos a este Gabinete.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Após análise dos argumentos e documentos colacionados aos autos a unidade técnica e Ministério Público
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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de Contas pugnam, a princípio pela nulidade do acórdão atacado em razão da existência de Lei Municipal nº
3779/2001 estabelecendo a desconcentração administrativa do Município de Vila Velha, somente sendo o chefe do executivo responsável quanto às ações políticas.

“Art. 72. Os prazos referidos nesta Lei Complementar
contam-se da data da juntada do respectivo aviso de recebimento ou contra-fé, devidamente certificada.”

Lado outro, quanto ao mérito, não sendo acolhida a nulidade sugerida, o MPC divergindo do entendimento técnico afastou algumas irregularidades sugerindo o provimento parcial.

“Art. 183. Na contagem dos prazos, salvo disposição legal em contrário, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

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

II.1.1 – PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE:

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

Na análise da admissibilidade do recurso, verifico que o
Recorrente é capaz, possui interesse e legitimidade processual, o que torna cabível o presente recurso.

Diante do exposto, conheço do presente Recurso de Reconsideração, eis que presentes os requisitos de admissibilidade. Passo a manifestação.

II.1- PRELIMINARMENTE:

Verifica-se que o Termo de Notificação nº 993/2006 em
nome do recorrente foi juntado em 12/06/2006 (fl. 1112
do processo TC-22/05). Considerando que o Recurso de
Reconsideração foi protocolado em 04/07/2006, tem-se
o mesmo como TEMPESTIVO.
Com efeito, a Lei Complementar nº 32/93, vigente à época, assim dispunha acerca do prazo do Recurso de Reconsideração, verbis:
”Art. 81. O Recurso de Reconsideração, que terá efeito
suspensivo, será apreciado por quem houver proferido o
voto vencedor na decisão recorrida, na forma estabelecida no Regimento Interno, e poderá ser formulado uma
só vez, por escrito, pelo responsável, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, dentro do prazo
de 30 (trinta) dias, contados na forma prevista nesta lei.”
Por sua vez, acerca do termo a quo para a contagem dos
prazos no âmbito desta Corte de Contas, prescrevia o art.
72 da LC nº 32/93:

II.1.2- DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
Como muito bem argumentado no Parecer nº 3109/2018
do Ministério Público Especial de Contas, o prazo prescricional teve seu início no momento da ocorrência do fato
– ano de 2004, interrompendo-se com a juntada da citação validada do responsável ocorrendo em 2005 (fl.899
do TC 22/2005), assim a prescrição se consumaria em
2010.
Em 2006 houve o julgamento do TC 22/2005, sendo proposto o presente recurso em l de 2006, interrompendo-se novamente a prescrição, exaurindo por completo em julho de 2011, restando inequívoca a consumação
da prescrição, pois que transcorreram mais de 05 (cinco)
anos sem julgamento por esta Corte de Contas do presente recurso.
II.1.3 – ILEGITIMIDADE DE CHEFE DO EXECUTIVO:
Consta do Acórdão TC 366/2006 que o chefe do execuwww.tce.es.gov.br

tivo do exercício de 2004, ora Recorrente foi em decorrência de atos de gestão afetos as atividades de Secretarias Municipais de Administração, cultura, Esporte e Lazer, inclusive constando assinatura dos Secretários em
diversos contratos.
Pois bem, observo que, pelos documentos constante dos
autos TC 1519/2005 – que originou o Acórdão de Piso, visualizo 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 entende que, em casos análogos, há que 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.
Não há notícias nos autos de que o Recorrente tivesse
conhecimento de possíveis falhas na fiscalização ou mesmo que foi alertado para as ocorrências apontadas no
Acórdão objurgado.
Não obstante como bem ressaltou a área técnica, em relação à desconcentração administrativa do Município de
Vila Velha foi objeto de Estudos Especiais nos autos TC
5078/2004, onde o Plenário desta Corte de Contas acolhendo a Instrução Técnica nº 276/2005, acostada às fls.
269/287, se manifestou pela legalidade e eficácia da Lei
Municipal nº 3779/2001 que tratou da matéria de desconcentração.
Nesse entendimento ante a ausência de ato praticado
pelo Recorrente afastando o nexo de causalidade entre
o fato imputado e a sua conduta, ao contrário, constam
documentos de que a responsabilidade deveria recair
aos Secretários da pasta e demais agentes que contribuSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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íram para as supostas ilegalidades.
Nesse contexto, não entendo que o Acórdão atacado deva ser anulado e sim, revisto, para acolher a ilegitimidade arguida no sentido de afastar a responsabilidade do
Sr. Max Freitas Mauro Filho.
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
de possivelmente esbarrar com o entendimento do STF,
contraria os princípios da ampla defesa e contraditório.
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.
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.
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
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.

fesa 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 algumas irregularidades apontadas
passíveis de ressarcimento como Subvenção a eventos
religiosos “Jesus Vida Verão”; Pagamento de 13º Salário
ao Prefeito e Subvenção Social a eventos esportivos, foram objeto de apreciação por esta Corte de Contas, onde atualmente o entendimento do Plenário é pela inocorrência de ilegalidade.

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 14 anos,
haja vista que a ocorrência do fato se deu no ano de
2004.

III – CONCLUSÃO:

Com estas considerações, entendo que o direito de de-

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DELIBERAM

www.tce.es.gov.br

Considerando os fundamentos acima colacionados, divergindo parcialmente manifestação técnica e ministerial, VOTO no sentido de que o Plenário aprove a seguinte minuta de Acórdão Prévio que submeto à consideração.
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os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo relator, em:

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO

CONHECER o presente Recurso pois presentes os pressupostos de admissibilidade;

Com o propósito de examinar de forma mais detida a
matéria em discussão, particularmente no ponto em que
o Relator, Conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo, propõe acolher a preliminar de ilegitimidade a fim de afastar a responsabilização do prefeito municipal em razão
da desconcentração administrativa no município de Vila
Velha, como também, da ausência de nexo causal.

ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE para DAR
PROVIMENTO ao recurso para o fim de afastar a responsabilização do senhor MAX FREITAS MAURO FILHO, Chefe do Executivo no exercício de 2004, em razão da desconcentração administrativa no Município de Vila Velha
estabelecido na Lei Municipal 3779/2001, como também, 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;
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 14 anos.
DAR ciência aos interessados.
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;
RODRIGO COELHO DO CARMO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo
Sr. Max Freitas Mauro Filho, Prefeito do Município de Vila Velha durante o exercício de 2004, em face do Acórdão TC-366/2006, proferido nos autos do processo TC
01519/2005-8 (fls. 1868-1876), que julgou irregulares os
atos de gestão do ora recorrente, condenando-o a ressarcir ao Erário municipal o valor de 291.276,03 VRTE e
ao pagamento de multa equivalente a 3.000 VRTE.
Transcrevo abaixo o Acórdão TC 366/2006:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Processo TC-1519/2005, que cuida do Relatório de Auditoria, realizada na Prefeitura Municipal de Vila Velha, referente ao exercício de 2004, de responsabilidade do Prefeito, Sr. Max Freitas Mauro Filho.
Considerando que é da competência deste Tribunal realizar inspeções e auditorias nos órgãos desta natureza e
aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa, as sanções previstas em lei, conforme o disposto
no artigo 71, incisos V e IX, da Constituição Estadual;

Conselheiro Relator

Considerando que o responsável foi declarado revel,
através da Decisão TC- 0305/2006;

VOTO VISTA

Considerando que a 5ª Controladoria Técnica concluiu
www.tce.es.gov.br

pela irregularidade dos atos de gestão;
Considerando que a Procuradoria de Justiça de Contas
opinou no mesmo sentido;
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia trinta de março de dois mil e seis, por maioria, acolhendo o
voto do Relator, Conselheiro Elcy de Souza, julgar irregulares os atos praticados pelo Sr. Max Freitas Mauro Filho,
frente ao Executivo Municipal, com base no artigo 59, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Lei Complementar nº 32/93,
apenando-o com multa no valor correspondente a 3000
(três mil) VRTE’s, de acordo com o artigo 62 da Lei Complementar nº 32/93, devendo essa quantia ser recolhida
ao Tesouro Estadual, nos termos do artigo 169 do Regimento Interno deste Tribunal, tendo em vista os seguintes procedimentos:
(listagem das irregularidades)
ACORDAM, ainda, os Srs. Conselheiros deste Tribunal,
na mesma sessão, em condenar o Sr. Max Freitas Mauro Filho a ressarcir ao erário municipal o valor de R$
433.593,54 (quatrocentos e trinta e três mil, quinhentos e noventa e três reais e cinqüenta e quatro centavos)
correspondente a 291.276,03 VRTE`s (duzentos e noventa e um mil, duzentos e setenta e seis VRTE’s e três centésimos), referente aos itens 2, 7, 8, 14 e 19, acima descritos. [grifo nosso]
(...)
A área técnica, através da Manifestação Contábil de Recurso 02/2007-8, Manifestação Contábil de Recurso
35/2008 e Instrução Técnica de Recurso 290/2009, opinou pelo conhecimento e quanto ao mérito, pelo provimento parcial, pois concluiu que os argumentos apreSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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sentados pelo recorrente não sanearam todas as irregularidades apontadas.
Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de
Contas para feitura de parecer (fls.317/379). No entanto,
retornaram os autos ao Parquet de Contas, por força do
despacho 19278/2018-9, para manifestação quanto à
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, por força do art. 71, §1º, da LC n. 621/12. Por meio do Parecer
03109/2018-3, da lavra do Excelentíssimo Procurador-geral de Contas, Luciano Vieira concluiu pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo provimento parcial.
Na 38ª. sessão plenária o Conselheiro Relator, Rodrigo Coelho do Carmo, proferiu voto divergindo parcialmente da área técnica e do Ministério Público de Contas, no sentido de afastar a responsabilidade do ex-Prefeito, bem como afastar as irregularidades, declarando
também a prescrição e determinando a extinção do processo.
Com pedido de vistas vieram os autos a este Gabinete.
FUNDAMENTAÇÃO
Nos presentes autos o Relator propôs a seguinte minuta de Acordão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DELIBERAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo relator, em:
CONHECER o presente Recurso pois presentes os pressupostos de admissibilidade;
ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE para DAR
PROVIMENTO ao recurso para o fim de afastar a responsabilização do senhor MAX FREITAS MAURO FILHO, Chefe do Executivo no exercício de 2004, em razão da des-

concentração administrativa no Município de Vila Velha
estabelecido na Lei Municipal 3779/2001, como também, da ausência de nexo causal nos termos deste voto;

laridades elencadas nos itens 2, 7, 8, 14 e 19 do Acórdão TC-366/2006 e mantidas nos itens 2, 7, 8, 14 e 19 da
ITR290/2009:

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;

2. Reajuste irregular de Convênio firmado com a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES): aditivo (Termo
Aditivo 01) para aumentar o valor do custo aluno inicialmente contratado, no valor de R$ 17.392,50, equivalente a 11.683,79 VRTE’s - infringência ao artigo 65, incisos I
e II, alínea “b”, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8666/93.

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 14 anos.
DAR ciência aos interessados.
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;
Entretanto, peço vênia e divirjo do entendimento do Relator, acompanhando o integralmente o posicionamento do Ministério Público de Contas 3109/2018-3 (fls.
406/417), que abaixo transcrevo:
II – DO MÉRITO:
É bastante por si mesmo a fundamentação constante
da ITR 290/2009 para a manutenção dos apontamentos
de irregularidades que ensejaram dano ao erário, acerca dos quais, embora sem esgotá-los, tecem-se apenas
argumentos adicionais, conforme segue. Observa-se, como salientado pela Unidade Técnica, a ocorrência de dano injustificado ao erário, no montante de R$433.593,54
equivalentes 291.276,03 VRTE, decorrente, das irreguwww.tce.es.gov.br

7. Subvenção a eventos religiosos (Processos nºs
38392/04, 11334/04 e 7150/04), no valor de R$
97.000,00, equivalente a 65.161,89 VRTE’s - infringência
ao artigo 19, inciso I, da Constituição Federal e artigo 16
da Lei nº 4320/64.
8. Repasse de recursos públicos na forma de subvenção
social sem comprovação dos requisitos legais (Processos 38321/03, 6140/04, 4058/04, 38136/03, 31216/03,
38249/03 e30835/03), no valor de R$ 200.200,00, equivalente a 134.488,78 VRTE`s - infringência ao artigo16
da Lei nº 4320/64 e ao artigo 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
14. Pagamento de verba indenizatória e 13º salário ao Prefeito, no valor de R$ 36.500,00, equivalente
a 24.519,68 VRTE’s - infringência ao artigo 39, § 4º, da
Constituição Federal.
19. ECOVERDE - Urbanização e Serviços Ltda: Pagamento realizado a maior, no valor de R$82.501,04, equivalente a 55.421,89 VRTE’s - infringência aos artigos 3°, caput,
43, inciso IV, e54, §1°, da Lei n° 8666/93, e às Cláusulas
3.2 e 4.1 do Edital de Concorrência n° 009/2003.
Aliás, no caso vertente, não foram apresentadas provas
suficientes para elidir as irregularidades em questão, resSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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tando, evidenciada, a todas as luzes, lesão ao ordenamento jurídico e o consectário dano ao erário.

LUCIANO VIEIRA

decisão e da melhor administração possíveis.

Procurador-Geral

Contudo, uma ressalva deve ser feita quanto à irregularidade elencada no item 14 da instrução técnica, visto
que o pagamento de 13º salário ao Prefeito foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) 650898, conforme publicado no INFORMATIVO Nº 852 (...)

Ministério Público de Contas

Donde a exposição de todos eles (os que decidem sobre
a “res publica” e os que a gerenciam) à comprovação
do estrito cumprimento dos princípios constitucionais
e preceitos legais que lhes sejam especificamente exigidos. A começar, naturalmente, pela prestação de contas
das sobreditas gestões orçamentária, financeira, patrimonial, contábil e operacional.

Assim, somente o valor de R$ 6.500,00 deve ser excluído do montante de R$ 36.500,00 a ser ressarcido ao erário, pois permanece a irregularidade referente ao recebimento de verba indenizatória. Por fim, cabe salientar
que a decisão proferida na Reclamação 14032 para anular diversos Acórdãos desse Tribunal de Contas não abarca o Acórdão 366/2006, ora objurgado.
III – DA CONCLUSÃO:
Ante o exposto, o Ministério Público de Contas pugna
pelo CONHECIMENTO do recurso, nos termos dos arts.
152, inciso I, e 164 da LC n. 621/2012, e no mérito, seja-lhe dado PROVIMENTO PARCIAL para excluir o débito quanto ao recebimento de Décimo Terceiro Salário,
bem como para afastar a aplicação de sanção pecuniária
ao responsável, haja vista a consumação da prescrição
da pretensão punitiva, que deve ser decretada na forma
do art. 71, caput, da LC n. 621/2012, mantendo inalterados os demais capítulos do Acórdão TC-366/2006, fixando-se, contudo, o débito no valor de R$ 427.093,54. Reserva-se, ainda, este Parquet ao direito de manifestar-se
oralmente em sessão de julgamento, na forma do inciso
III[9] do art. 41 da Lei n. 8.625/93, bem como no parágrafo único[10] do art. 53 da Lei Complementar nº 621/12.
Vitória, 10 de julho de 2018.

Corroborando com o posicionamento do Ministério Público de Contas acima apresento abaixo as seguintes
complementações.
Sobre o dever de agir desta Corte de Contas
Não há possibilidade legal, no rito processual de um Tribunal de Contas, órgão de controle externo da administração, de uma irregularidade ser constatada, confirmada, materializada e não julgada, porque não há espaço
para a vontade pessoal do julgador, à luz dos princípios
da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público.
As questões de ordem processual não podem ser postas
acima de valores muito mais relevantes como o respeito
à lei, à ordem democrática e aos princípios republicanos.
Neste sentido, pertinente ensinamento do Ministro Carlos Ayres Brito do Supremo Tribunal Federal:
É velando pela observância do princípio da moralidade
que os Tribunais de Contas se põem a serviço do mais expressivo conteúdo desse princípio, que é a probidade administrativa. Cujo desrespeito é também tipificador do
crime de responsabilidade (inciso V do art. 85 da C.F.) e
ensejador das seguintes sanções:
[...]
Numa República, impõe-se responsabilidade jurídica
pessoal a todo aquele que tenha por competência (e
consequente dever) cuidar de tudo que é de todos, assim do prisma da decisão, como do prisma da gestão. E
tal responsabilidade implica o compromisso da melhor
www.tce.es.gov.br

[...]
Essa responsabilidade jurídica pessoal (verdadeiro elemento conceitual da República enquanto forma de Governo) que demanda ou que exige, assim, todo um aparato orgânico-funcional de controle externo.
E participando desse aparato como peça-chave, os Tribunais de Contas se assumem como órgãos impeditivos do
desgoverno e da desadministração.
Em suma, aplicar a lei e a Constituição é dever inafastável da Corte de Contas no desempenho de sua função
de controle; e controle compreende orientação, fiscalização e punição.
Julgar atos irregulares, impor ao responsável o ressarcimento dos recursos públicos mal aplicados, aplicados
com desvio de finalidade, aplicados sem cuidado... enfim, é dever indisponível deste Tribunal de Contas.
Não existe a possibilidade empregada pelo Conselheiro
Relator de deixar de aplicar a lei por considerar que o
gestor é parte ilegítima para figurar como responsável
pelo dano ao erário.
O gestor público municipal, o Prefeito Municipal, é o primeiro e principal responsável. Afirmar o contrário inverte a ordem e a lógica da estrutura orgânica e seu funcionamento.
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Não custa lembrar que nosso raciocínio deve ser orientado pelo princípio da supremacia do interesse público,
eis que se trata aqui de matéria de ordem pública, unicamente.
Em suma, até aqui, qualquer solução processual que impeça ao Tribunal de Contas o exercício de sua função, indisponível portanto, de alcançar aquele que causou prejuízo ao erário deve ser afastada e refutada, como inservível para a prestação que é devida por esta Corte à sociedade. Portanto, não há construção jurídica lógica se
seu alicerce é outro interesse que não o público.
Sobre a Responsabilidade do Prefeito Municipal – origem e fundamento
O Conselheiro Relator pretende que se repita aqui a lamentável teoria da desresponsabilização do gestor público municipal, acolhida em alguns processos deste Tribunal, mas não menos equivocada, no sentido de que,
se à época de citação e formação da relação processual
(de direito público, frise-se) do Prefeito Municipal, não
foram citados outros agentes que também participaram
dos atos inquinados de irregularidade, simplesmente se
afasta a responsabilidade do prefeito e põe fim ao processo.
Não se discute nem mesmo a possibilidade, neste processo proposta pelo Ministério Público de Contas, de se
promover a citação posterior dos demais agentes responsáveis, porque, segundo vem decidindo este TCEES,
tal providência iria de encontro à racionalização administrativa e a economia processual, considerando o decurso de tempo.
Entendo, ao contrário, perfeitamente possível a citação
tardia de outros agentes públicos que tenham partici-

pado no sentido de dar causa a prejuízos ao patrimônio
público, considerando que a Constituição Federal declarou a imprescritibilidade das ações de ressarcimento
por dano ao erário (art. 37, § 5º) e, novamente afirmo, a
atuação positiva do Tribunal de Contas é direito subjetivo da sociedade e dever do órgão, indisponível portanto.

dar um alto grau de segurança para o credor.

Cabe destacar, entretanto, que a formação de um pólo
passivo com responsáveis solidários não é requisito legal para a atuação da Corte de Contas.

O papel deste Tribunal de Contas é julgar este processo e
obter para o Município de Vila Velha o ressarcimento do
prejuízo causado ao erário municipal por atos de gestão
do ora recorrente, então prefeito municipal.

O instituto da solidariedade obrigacional tem origem no
Direito Civil, que rege relações privadas e sua aplicação
no Direito Público deve ser interpretada conforme a lei.
A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes, conforme o Art. 265 do Código Civil.
No âmbito do direito público, somente a lei pode estabelecer a solidariedade, seja ativa ou passiva, porque
não há nesse terreno, espaço para a manifestação de
vontade.
Além disso, a solidariedade é direito do credor (no caso
o Município), não do devedor como parece ser o entendimento deste Tribunal de Contas, em seus últimos julgados acerca do tema.
O artigo 275 do Código Civil Brasileiro, tratando de solidariedade passiva, assim dispõe:
Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um
ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os
demais devedores continuam obrigados solidariamente
pelo resto.
Assim, a lei dá ao credor a possibilidade de demandar a
dívida por inteiro de qualquer dos devedores, à sua escolha, de onde se infere que o dispositivo tem por objeto
www.tce.es.gov.br

Sendo o credor uma pessoa jurídica de direito público, essa faculdade assegurada pelo Código Civil deve ser
compreendida e aplicada no sentido do alcance da máxima eficiência na recuperação do crédito devido ao ente, no caso o Município de Vila Velha.

Fosse ou não possível estabelecer solidariedade passiva
entre o ora recorrente e outros agentes municipais, entendo como matéria superada porque na qualidade de
credor – e neste caso o órgão de controle atua em defesa interesse do credor que é a sociedade – a utilização
do instituto da solidariedade é mera faculdade, que pode não ser empregada.
Do Acórdão 2825/2017 da 1ª Câmara daquela Corte, do
voto do Relator, Ministro Walton Alencar Rodrigues, se
extrai o que segue:
Acordão 2825/2017
GRUPO II – CLASSE I – Primeira Câmara
TC 020.595/2015-8
Natureza: Embargos de Declaração (em Tomada de Contas Especial)
Por fim, também não vejo como possa perfilhar a tese
de nulidade da deliberação ora fustigada em razão de
não-convocação dos outros possíveis responsáveis solidários da entidade convenente – tesoureiro e colegiado
que integra a Coordenação Geral do Cecria. Tal questão
não havia sido aventada pelo responsável ao apresentar
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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defesa, razão pela qual não desafia os embargos declaratórios matéria que sequer tenha sido prequestionada
na instância a quo.
Demais disso, eventual atribuição de responsabilidade
de outros agentes não tem o condão de afastar a legitimidade passiva do Sr. Vicente de Paula Faleiros, já
demonstrada nestes autos. A possibilidade de eventual reconhecimento posterior de outros coobrigados não
é causa de nulidade da decisão original, quando muito, abre, apenas, a probabilidade de inserção de novos
devedores solidários a fim de reforçar a recuperação de
crédito da União. Trata-se, assim, de faculdade do credor.
Quando muito, haveria de ser aquilatada a corresponsabilidade dos demais agentes do Cecria que possam ter
contribuído para o dano ao Erário com vistas a constituir
novo título executivo extrajudicial em reforço ao acórdão
condenatório já proferido, o que não é admissível nos estritos lindes dos embargos declaratórios.
O instituto da solidariedade passiva constitui benefício
legal erigido em favor do credor, no caso, a União, razão pela qual eventual ausência do chamamento de outros responsáveis solidários pelo TCU não constitui nulidade processual, não obstando, portanto, a imputação
de débito ao agente devidamente citado, o qual, querendo, poderá reaver em juízo eventual ressarcimento
pessoal por meio de ação regressiva. Nesse sentido, trilham os Acórdãos 864/2009 e 2591/2016, do Plenário,
os Acórdãos 2.917/2006 e 4.192/2011, da 1ª Câmara, e
os Acórdãos 10.560/2011, 11.151/2011, 11.437/2011,
206/2012, 1.737/2014, da 2ª Câmara. (grifamos)
Vê-se então que a jurisprudência do Tribunal de Contas
da União vem se formando no sentido defendido neste

voto, ou seja, a falta de citação de outros eventuais responsáveis não elide a responsabilidade do gestor citado;
a solidariedade passiva é um benefício conferido pela lei
ao credor, no caso o ente público, que tem a faculdade
de utilizá-la ou não; sendo uma faculdade, a decisão deve ser tomada de forma a alcançar a melhor solução para a satisfação do interesse público.
Por fim, deve-se ter em mente que a responsabilidade
do prefeito municipal por atos irregulares praticados em
sua gestão advém do mandato político que lhe é outorgado pelo povo, de quem emana o Poder.
Trata-se de matéria eminentemente de direito público e
somente orientada pelos princípios que regem o direito
público pode ser compreendida corretamente.
Na verdade, divirjo do Conselheiro Relator justamente
por entender que o modelo de responsabilização que
sustenta em sua tese é incompatível com regime de direito público.
Na verdade, a decisão adotada reconhece a ocorrência
de irregularidade, mas ainda assim afasta a responsabilidade do Prefeito Municipal e não a atribui a nenhum outro agente.
O Conselheiro relator sustenta em seu voto que não há
nexo de causalidade entre um ato do prefeito e as irregularidades aqui tratadas, aplicando-lhe excludente de culpabilidade por ausência de nexo de causalidade.
Entendo, no entanto, que a teoria utilizada sofre de grave erro de premissa, quando se afasta da natureza jurídica que vincula os ocupantes de cargo ao ente político estatal – que é estatutária, ou seja, regida pelo Direito Público e sujeita ao regime jurídico-administrativo.
Nesse caso, a responsabilidade se encontra contida na
www.tce.es.gov.br

competência do cargo, seja ele de provimento efetivo,
comissionado ou político.
O mandato político constitui, em síntese, outorga de poder (compreendido no sentido de dever-poder) a um determinado agente, para o exercício de função pública e
satisfação do interesse público.
Os poderes são, na verdade, instrumentos para o exercício do dever, que podem ser exercidos direta ou indiretamente pelo Chefe do Executivo, mas sempre decorrem
do mandato, ou seja, da outorga originária do poder estatal, que o povo – titular do poder- transfere a um cidadão eleito.
Segundo ALBUQUERQUE e BARBOSA NETTO a responsabilidade nos processos dos Tribunais de Contas se origina
de conduta comissiva (ação, agir) ou omissiva (omissão)
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.
Além disso, o fato de outros servidores terem atuado no
processo administrativo de que resultou o dano ao erário não exime o ordenador de despesas de responsabilidade, se esta restou comprovada nos autos.
Infere-se a partir daí, ser inafastável a responsabilidade
do prefeito, vez que inerente ao exercício da função pública, atraindo os efeitos da condenação que é ato vinculado do Tribunal de Contas.
A matriz de responsabilização se formou de acordo com
a lei então vigente e que regulava o processo do Tribunal
de Contas; tem-se, então, atos irregulares de que resultou dano ao erário, tem-se um agente público que após
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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ter exercido sobejamente seu direito de defesa não alcançou afastar as irregularidades que lhe foram atribuídas.
Resulta inafastável então o dever do Tribunal de Contas
de aplicar a lei e realizar o julgamento desse gestor, de
modo a manter e resguardar o interesse público – e não
o privado – o que constitui sua missão, dada pela Constituição Federal e que justifica sua própria existência como
instituição, na estrutura administrativa do Estado.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, pedindo vênia por divergir do que propõe
o eminente Conselheiro Relator Rodrigo Coelho do Carmo, VOTO em consonância com o Ministério Público de
Contas, no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DELIBERAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1- CONHECER o presente Recurso pois presentes os pressupostos de admissibilidade;
2- NÃO ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA com o fim de afastar a responsabilização do senhor MAX FREITAS MAURO FILHO, Chefe do Executivo no
exercício de 2004, em razão da desconcentração administrativa no Município de Vila Velha estabelecido na Lei
Municipal 3779/2001;
3. No mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL para excluir
o débito quanto ao recebimento de Décimo Terceiro Salário;
4 AFASTAR a aplicação de sanção pecuniária ao responsável, haja vista a consumação da prescrição da preten-

são punitiva, que deve ser decretada na forma do art. 71,
caput, da LC n. 621/2012, mantendo inalterados os demais itens do Acórdão TC-366/2006, fixando-se, contudo, o débito no valor de R$ 427.093,54 ou 286.909,462
VRTE.
5- DAR ciência aos interessados.
6- 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.
7- ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado
com base no inciso VII do artigo 330, da Resolução TC
261/2013;
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro
ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACÓRDAM 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 pois presentes os
pressupostos de admissibilidade;
1.2. ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE para
DAR PROVIMENTO ao recurso para o fim de afastar a
responsabilização do senhor MAX FREITAS MAURO FILHO, Chefe do Executivo no exercício de 2004, em razão da desconcentração administrativa no Município de
Vila Velha estabelecido na Lei Municipal 3779/2001, como também, da ausência de nexo causal nos termos deste voto;
1.3. Pelo reconhecimento da PRESCRIÇÃO da pretensão
www.tce.es.gov.br

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;
1.4. 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 14 anos.
1.5.DAR ciência aos interessados.
1.6.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.
1.7.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. vencido o conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que acompanhou o
Ministério Público de Contas pela rejeição da preliminar
e pelo provimento parcial, afastando a multa e mantendo ressarcimento, exceto em relação ao 13º (décimo terceiro salário). Absteve-se de votar, por impedimento, o
Conselheiro Domingo Augusto Taufner.
3. Data da Sessão: 20/11/2018 - 41ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Rodrigo CoSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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elho do Carmo.
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
Lido na sessão do dia: 12/02/2019
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-1694/2018 – PLENÁRIO
Processo: 12062/2015-1
Classificação: Tomada de Contas Especial Instaurada
UG: SESA - Secretaria de Estado da Saúde
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: JAIR DEMUNER, MARCO CESAR DE PAIVA AGA, ASSOCIACAO BENEF DOS FERROV ESTRADA DE
FERR VIT A MINAS, ASSOCIACAO CIVIL CIDADANIA BRASIL (ACCB)

REPRESENTAÇÃO – TOMADA DE CONTAS ESPECIAL INSTAURADA – SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – IRREGULAR – RESSARCIMENTO – MULTA.

Marco Cesar
Paiva Aga

O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO

Por meio da ITC 2729/2018-5, a área técnica concluiu pela manutenção da irregularidade apresentada com a imputação de ressarcimento solidário em razão da ausência de prestação de contas do convênio nº 01/2012, celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde e a Associação Beneficente dos Ferroviários da Estrada de Ferro
Vitória a Minas (item III.1 da ITI 67/2017-1).

I – RELATÓRIO
Tratam os autos de Tomada de Contas Especial Instaurada pelo então Secretário de Estado da Saúde, Sr. José Tadeu Marino, em face do Convênio 001/2012 cujo o objeto é apurar danos pertinente a não aplicação de recursos
repassados para o desenvolvimento de ações e serviços
de saúde no Hospital Ferroviários, firmado com a Associação Beneficente Ferroviários da Estrada de Ferro de
Vitória Minas – Hospital Ferroviários.
Em síntese a Instrução Técnica Inicial as fls. 95/101 encaminhou como proposta a Citação dos responsáveis para
apresentação de esclarecimentos e documentos, justificativas e alegações de defesa e/ou recolham, em caráter
solidário, a importância devida a pertinente a ausência
de Prestação de Contas do referido convênio.
A Decisão Monocrática 204/2017-1 as fls. 110/113 determinou a citação dos responsáveis, entretanto os mesmos foram declarados revéis conforme consta abaixo:
Responsável
Termo de Citação
Associação Benefi- 206/2017-9
cente dos Ferroviários da Estrada de
Ferro Vitória a Minas
Jair Demuner
207/2017-3

Doc. Acostado fls.
Revel – Despacho
26394/2018-6

Revel – Despacho
26394/2018-6
Associação Civil Ci- 209/2017-2 e Pu- Revel – Despacho
dadania Brasil - AC- blicação em Diário 26394/2018-6
CB
Oficial 107/2018-9
www.tce.es.gov.br

de 210/2017-5 e Pu- Revel – Despacho
blicação em Diário 26394/2018-6
Oficial 107/2018-9

O Ministério Público de Contas, em seu Parecer
04847/2018-1 de fls. 197/207, da lavra do Procurador-Geral Luciano Vieira, acompanhou ITC, sugerindo que
fosse reconhecida a irregularidade em face da existência
de dano ao erário, conforme os apontamentos listados
na instrução técnica com seus respectivos responsáveis.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Considerando o art. 70, parágrafo único, da Constituição
Federal determina que:
Art. 70. [...]
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade,
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores
públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em
nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.
Considerando que foi trazido pela área técnica, por meio
da ITC 2729/2018-5, a ausência de prestação de contas
do convênio nº 001/2012, ocasionando injustificado dano ao erário no montante de R$ 24.310.246,07 equivalentes a 8.229.881,20 VRTE, nos termos do art. 84, inciso III, alínea “e”, da LC n. 621/2012.
O Parecer do Ministério Público de Contas 04847/2018/1
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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refere-se a infração ora analisada como gravíssima, considerando o inciso VI, art. 11 da Lei Nº 8.429/1992 que
versa sobre os Atos de Improbidade Administrativa que
atentam contra os princípios da Administração Pública,
qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, dentre eles, deixar de prestar contas quando
esteja obrigado a fazê-lo.
Entre outros argumentos, ressaltou ainda o MPC que:
Por fim, ressalta-se que o convênio n. 001/2012 (fls.
46/55 do processo 60512571) foi assinado em janeiro de
2012 para vigência por 15 meses[3], ou seja, produzindo efeitos para após a entrada em vigor da Lei Complementar n. 621/2012, que prevê em seu bojo a pena de
inabilitação e proibição de contratar com o Poder Público àqueles que geram danos ao erário e são omissos em
seu dever de prestar contas, como segue:
[...]Art. 141. O Tribunal de Contas poderá ainda determinar, cumulativamente ou não com outras sanções previstas nesta Lei Complementar e no Regimento Interno, as
seguintes sanções:
I - inabilitação para o recebimento de transferências voluntárias, de órgãos ou entidades sujeitas à jurisdição
do Tribunal de Contas, nos casos de omissão no dever
de prestar contas, de desfalque ou o desvio de dinheiro,
bens ou valores públicos ou da prática de ato de gestão
ilegal, ilegítimo ou antieconômico, excetuadas as hipóteses previstas no § 3º do artigo 25da Lei Complementar
Federal nº 101/00;
II - proibição de contratação, pelo Poder Público estadual ou municipal, por até cinco anos, do agente público
responsabilizado pela prática de grave infração, nos ter-

mos do artigo 139, e do terceiro que, como contratante
ou parte interessada na prática do mesmo ato, haja concorrido para a ocorrência do dano ao erário apurado, no
caso do disposto nas alíneas “e” e“f” do inciso III do artigo 84, observado o disposto nos incisos I e II do artigo 87.
§ 1º As entidades de direito privado que receberem recursos do Estado ou Municípios, a qualquer título, serão
obrigadas a comprovar a aplicação das importâncias recebidas aos fins a que se destinarem, sob pena de suspensão de novos recebimentos, além das cominações
cabíveis aos seus responsáveis legais.
Em recente Acórdão TC-1534/2017, esse Tribunal de
Contas aplicou a pena de inabilitação à associação - PROFIS em razão de omissão na prestação de recursos repassados por ente público, senão vejamos:
ACÓRDÃO TC-1534/2017 – SEGUNDA CÂMARA
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS – CONTASIRREGULARES – AFASTAR RESSARCIMENTO – MULTA – DETERMINAÇÃO – INABILITAÇÃO– CIÊNCIA – ARQUIVAR
[...]
Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pela
Prefeitura de Pancas, em face Associação de Pais e Portadores de Fissuras Labiopalatais e Disformias Craniofaciais do Estado do Espírito Santo – PROFIS, em razão
de omissão na prestação de contas e/ou devolução dos
valores repassados à entidade por meio de Convênio, o
que gerou a citação dos responsáveis.
Neste processo, eu proferi o voto em sessão anterior, divergindo da área técnica e Ministério Público de Contas,
afastando o ressarcimento e multa e rejeitamos os pedidos incidentais.
www.tce.es.gov.br

O nobre colega Conselheiro João Luis Cotta Lovatti questionou o meu voto, entendendo que caberia sim o ressarcimento e a multa. Adiei então para que pudesse refletir melhor.
No tocante ao ressarcimento, entendo que a análise do
conteúdo dos presentes autos os conduz a opinião de
que os serviços executados pela referida entidade foram
executados. Falo isso pela presunção de veracidade do
que foi concluído pelos servidores membros da TCE.
Todavia, a conduta tanto do Prefeito municipal quanto
do contador e da entidade com relação aos repasses de
recursos e à Prestação de Contas foi negligente, houve
desrespeito a formalidades essenciais e aumentou o risco da ocorrência de dano ao erário.
Diante disso, reformulo meu voto anteriormente proferido e entendo pela conduta irregular do prefeito,
contador e da entidade PROFIS, devendo ser objeto de
multa, mantendo a condenação da PROFIS pela inabilitação para o recebimento e transferências voluntárias
pelo prazo de cinco anos.
Entretanto, ressalto que esta condenação imposta á
PROFIS ode não ter um efeito prático, pois ao que tudo
indica a entidade está paralisada há um bom tempo. Entretanto, tem um aspectopedagógico, para que demais
entidades cumpram a legislação e prestem um bom serviço, pois esta Corte de Contas está e continuará vigilante
Ante todo o exposto, divergindo parcialmente do entendimento da Área Técnica e Ministério Público de Contas,
VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado. DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Relator

ou municipal, pelo prazo de cinco anos.

1. ACÓRDÃO:

1.8 Dar ciência desta decisão aos responsáveis;

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

1.9 Após os trâmites regimentais, arquivem-se os presentes autos.

1.1 Discordar do opinamento técnico e ministerial para
julgar irregulares as contas do Sr. Luiz Pedro Schumacher
–Prefeito do município de Pancas no exercício de 2010 e
do Sr Sérgio Augusto Barbosa –Contador.
1.2 Acompanhar o opinamento técnico e ministerial para
julgar irregulares as contas da PROFIS.
1.3 Afastar o ressarcimento sugerido em solidariedade
à PROFIS e aos Srs Luiz Pedro Schumacher – Prefeito e
Sérgio Augusto Barbosa – Contador, no valor de R$ R$
4.909,00 equivalente a 2.324,66 VRTE;
1.4 Aplicar multa pecuniária de 500 VRTE, aos seguintes responsáveis: Sr. Luiz Pedro Schumacher –Prefeito, Sr.
Sérgio Augusto Barbosa – Contador e PROFIS.
1.5Indeferir os pedidos incidentais protocolados pelos
Srs. Luiz Pedro Schumacher – Prefeito e Sérgio Augusto
Barbosa – Contador.
1.6 Determinar ao atual contador de Pancas para que se
atente e seja mais criterioso nas emissões de pareceres
em repasse financeiro. Devendo este ser favorável somente quando as entidades preencherem todos os requisitos para o recebimento.
1.7 Aplicar à PROFIS as penalidades de inabilitação para recebimento de transferências voluntárias, de órgãos
ou entidades sujeitas à jurisdição do Tribunal de Contas
e proibição de contratação, pelo Poder Público estadual

2.Por maioria, nos termos do voto do relator. Parcialmente vencido o conselheiro em substituição João Luiz
Cotta Lovatti que votou pela imputação de ressarcimento, acompanhando o entendimento técnico e ministerial.
3.Data da Sessão: 29/11/2017–39ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4.Especificação do quórum:
4.1.Conselheiros presentes: Sérgio Manoel Nader Borges
(Presidente) e Domingos Augusto Taufner
(Relator).
4.2. Conselheiro-substituto presente: João Luiz Cotta Lovatti (em substituição).
5. Ficamos responsáveis obrigados a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando
cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
De início, verifica-se que a omissão no dever de prestar contas impede a aferição objetiva e técnica quanto
à correta aplicação dos recursos transferidos para a execução do convênio Convênio 001/2012. Na espécie, resta incontroversa a ausência nos autos da documentação
www.tce.es.gov.br

comprobatória da aplicação do recurso conveniado, no
valor equivalente a 8.229.881,20 VRTE, o que torna a rejeição das contas a medida cabível.
Nessa linha, constata-se que os autos carecem de elementos comprobatórios capazes de evidenciar o correto emprego das verbas estaduais transferidas ao convenente, o que faz presumir a irregularidade dos respectivos dispêndios, razão pela qual os responsáveis devem
restituir ao concedente a quantia repassada, além de sujeitar-se à imposição de sanção, a teor dos art. 392 da LC
621/2012 c/c art. 139 do RITCEES.
Outrossim, depreende-se desse contexto que em razão
da ausência de documentação relativa às contas do convênio em apreço, levou esta Corte de Contas a instaurar
o presente processo. Lado outro, para que seja cabível a
aplicação da sanção de inabilitação para o exercício do
cargo em comissão ou função de confiança na administração estadual, deve-se perquirir a gravidade da infração praticada pelo responsável, podendo ser tanto por
ato comissivo, quanto por omissivo, que resulte em lesão ao patrimônio público.
Outro ponto em destaque, é que a gravidade da infração
praticada pelos responsáveis não configura gestão irresponsável, ensejando a aplicação da pena de inabilitação
para o exercício de cargo de provimento em comissão ou
função de confiança; inabilitar o recebimento de transferências voluntárias, de órgãos ou entidades sujeitas à
jurisdição do Tribunal de Contas e proibição de contratação, pelo Poder Público estadual ou municipal.
Nesse contexto, conforme preceitua nossa Lei Orgânica,
e ainda o caráter pedagógico e preventivo que se almeja
através da adoção da penalidade a ser imputada, acompanho o opinamento ministerial.
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, acolhendo na íntegra a manifestação
técnica e ministerial, VOTO no sentido de que o Plenário aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto
a consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. JULGAR IRREGULAR a presente tomada de contas
especial, com fulcro no art. 84, inciso III, alíneas, “a”, “c”,
“e” e “f”, da LC n. 621/2012;
1.2. IMPUTAR RESSARCIMENTO no valor equivalente a
8.229.881,20 VRTE a Jair Demuner, Marco Cesar de Paiva Aga, Associação Beneficente dos Ferroviários da Estrada de Ferro Vitória a Minas e a Associação Civil Cidadania Brasil -ACCB, solidariamente, comprovando perante o Tribunal o recolhimento da referida quantia ao
Tesouro Estadual, a qual deverá ser atualizada monetariamente na data da efetiva quitação, na forma da legislação em vigor, nos termos dos arts. 87, inciso V, e 134 da
LC n. 621/2012 c/c art. 386 do RITCEES, em decorrência
dos prejuízos descritos no item 2.1 da ITC 2729/2018-5;
1.3. APLICAR multa individual e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a Jair Demuner, Marco Cesar de Paiva Aga,
Associação Beneficente dos Ferroviários da Estrada de
Ferro Vitória a Minas e a Associação Civil Cidadania Brasil –ACCB com espeque nos arts. 87, inciso IV, e 135, incisos I, II e III, da LC n. 621/2012 c/c art. 389, incisos I,II

e III, do RITCEES, em razão da prática de atos ilícitos que
causaram grave infração às normas legais e geraram dano ao erário em valor vultoso;
1.4. INABILITAR a Associação Beneficente dos Ferroviários da Estrada de Ferro Vitória a Minas e à Associação Civil Cidadania Brasil – ACCB para o recebimento de
transferências voluntárias, de órgãos ou entidades sujeitas à jurisdição do Tribunal de Contas e proibição de contratação, pelo Poder Público estadual ou municipal, pelo
prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 141, incisos I
e II, da LC n. 621/12.
1.5. INABILITAR os Senhores Jair Demuner e Marco Cesar de Paiva Aga o exercício de cargo em comissão ou
função de confiança pelo prazo de 5 (cinco) anos, com
fulcro no art. 139 da LC n. 621/12;
1.6.DAR ciência aos interessados;
1.7. REMETER os autos ao Ministério Público de Contas,
após a confecção deste Acórdão nos termos do art. 62,
parágrafo único da LC 621/2012;
1.8. DEVOLVER os autos originais à origem.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 20/11/2018 - 41ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Coelho do Carmos (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner,
Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.

o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-1695/2018 – PLENÁRIO
Processo: 03134/2017-9

4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Monitoramento

5. Ficam os responsáveis obrigados a comprovar perante

UG: SESA - Secretaria de Estado da Saúde

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Relator: Rodrigo Coelho do Carmo

2811/2014, procedimento que passou a ser realizado.

razões expostas pelo relator:

FISCALIZAÇÃO – MONITORAMENTO – SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE – SESA – BAIXA – ARQUIVAMENTO.

Ante o prosseguimento por meio do processo TC2811/2014 do proposito com a autuação dos presentes
autos, a Secretaria de Controle Externo de Fiscalização
dos Municípios - SecexMunicipios, através do Despacho
de Arquivamento 08853/2017-4, peça 03, propõe baixa
e arquivamento do presente feito.

1.1.Pela BAIXA e ARQUIVAMENTO dos presentes autos,
nos termos do art. 330, IV c/c 428, X, “e”, do RITCEES.

O EXMO. SR. RELATOR CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO:
RELATÓRIO
Frente aos trabalhos empreendidos pelos autos TC2811/2014 que originou o Acórdão TC-1.416/2015, que
tratam de Auditoria Operacional Coordenada da Atenção Primária da Saúde (ou Atenção Básica) e de seus monitoramentos, com objetivo de comunicar à sociedade
os dados parciais consolidados alcançados no exercício
de 2014, surgiu a necessidade diante dos apontamentos
encontrados, junto aos Municípios alcançados, na amostra de cerca de 13 municípios, de autuação de processos apartados para cuidar especificamente de cada jurisdicionado.
Diante da necessidade de tratamento diretamente com
o Secretário de Estado da Saúde, este Tribunal providenciou a autuação destes autos para dar tratamento especifico à situação encontrada, utilizando-nos da mesma
premissa para abertura de Processos dos jurisdicionados
municipais.
Com o advento da Resolução TC 298/2016 que dispõe
especificamente sobre os procedimentos aplicáveis as
fiscalizações de natureza operacional, coube o entendimento da área técnica, especificamente pela equipe de
auditoria que por força do art. 10, § 1º, do referido ato
normativo, o monitoramento realizado deveria ser processado nos próprios autos em que foram originados.
Assim, de forma pratica os relatórios e as instruções dos
autos deveriam ser efetivadas no Processo originário TC-

Nos termos regimentais, manifestou-se o Ministério Público de Contas através do Procurador Dr. Heron Carlos
Gomes de Oliveira, por meio do Parecer 4436/2018-1,
peça 11, que anuiu nos mesmos termos dos argumentos fáticos e jurídicos delineados no Despacho de Arquivamento 8853/2017, cuja conclusão encontra-se abaixo
transcrita:
3. CONCLUSÃO

1.2.DAR ciência ao interessado e ao MPC.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 20/11/2018 - 41ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (Vice-Presidente no exercício da Presidência), 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.

Nesses termos, considerando que o propósito pretendido com a autuação dos presentes autos foi exaurido no
processo originário TC-2.811/2014 e diante de sua configurada desnecessidade, impõe-se, consequentemente,
a proposição de sua baixa e arquivamento.
CONCLUSÃO
Assim, acolhendo a manifestação da área técnica encampada pelo douto Parquet de Contas, pela baixa e arquivamento dos presentes autos, entendimento esse que
acompanho.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1.ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACÓRDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
www.tce.es.gov.br

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-Presidente no exercício da Presidência
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
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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ACÓRDÃO TC-1696/2018 – PLENÁRIO
Processo: 06695/2018-2
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
UG: PMVV - Prefeitura Municipal de Vila Velha

Com base nos entendimentos anteriormente externados e considerando o art. 5º, XI da Res. TCEES nº
297/2016, bem como o § 2º do art. 94 da Lei Complementar 621/2012, sugerimos o encaminhamento dos
autos ao Exmo. Conselheiro Relator para juízo de admissibilidade, com a seguinte proposta:

Denunciante: MARILINA TIRONI SANTOS HOLZMEISTER,
RICARDO FERREIRA PINTO HOLZMEISTER

Não conhecer da denúncia, ante ao não atendimento do
art. 94 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, uma
vez que não há indício de provas acerca da ilegalidade
eventualmente ocorrida;

CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – DENÚNCIA –
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
– NÃO CONHECER – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR

Na hipótese de acolhimento da proposta de não conhecimento da denúncia, submeter a decisão ao Plenário do
TCEES, nos termos do § 3º do art. 94 da Lei Complementar 621/2012;

O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO:

c) Dar ciência ao representante da decisão adotada nos
presentes autos.

I – RELATÓRIO

Nos termos regimentais, os autos foram encaminhados
ao Ministério Público Especial de Contas, que através do
Parecer 05254/2018-5 (evento 10), da lavra do Ilmo. Procurador Luciano Vieira, anuiu integralmente com as proposições da unidade técnica explicitadas na invocada MT
00719/2018-8.

Relator: Rodrigo Coelho do Carmo

Tratam-se os autos de denúncia feita por meio de ofício
efetuado por procuradores e credores de vários precatórios do município de Vila Velha expondo a situação que
encontram em síntese pela falta de informação e de pagamento dos valores sentenciados e devidos pelo município.

Após, vieram-me os autos para análise.

Tendo requerido também:

É o relatório.

Entretanto não foram encaminhados documentos que
dessem subsídio aos indícios de irregularidades.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Após os trâmites regulares do processo, os autos foram
alvo de análise pelo NCE, tendo resultado na Manifestação Técnica 00719/2018-8 (evento 05), que concluiu pelas seguintes propostas de encaminhamento:
III – PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Inicialmente, quanto aos requisitos de admissibilidade
no tocante às denúncias encaminhadas a este Egrégio
Tribunal de Contas, o Regimento Interno (RITCEES) prevê
os seguintes requisitos:
Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
www.tce.es.gov.br

I – ser redigida com clareza;
II – conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV – se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;
V – se pessoa jurídica, prova de sua existência, e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste
artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá
ser submetida ao Plenário.
Considerando o art. 92 da Lei Complementar 621/2012
que traz a Assembleia Legislativa e Câmara Municipais,
além de as Comissões Permanentes ou de Inquérito da
Assembleia Legislativa e das Câmaras Municipais tem
competência para solicitar ao Tribunal de Contas a prestação de informações e a realizações de inspeções e auditoria
Tendo opinado a área técnica dessa Corte de Contas que
a Denúncia realizada por não ter sido acompanhada por
prova, sua recepção se torna inviável, tendo sido encontrado no site da Prefeitura Municipal de Vila Velha o arquivo Ordem Cronológica de Pagamentos – 2018.pdf,
emitido em 20/08/2018 ((http://www.vilavelha.es.gov.
br/transparencia/ObrigacoesFinanceiras.aspx).
Além do mais, a MT 00719/2018-8 verificou junto ao siSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019

135

ATOS DO PLENÁRIO

te do Tribunal de Justiça do Estado do ES (http://www.
tjes.jus.br/precatorios-2/consultas/precatorios-liquidados-por-ente-publico/municipios/), as informações pertinentes a quitação dos débitos em 2018.
Nessa linha, entendo que, de fato, não se encontram
devidamente delineados nos autos os elementos informativos e comprovatórios exigidos nos artigos 94 da LC
621/2012 ao conhecimento da representação, especialmente no tocante às exigências previstas no art. 177, II e
III do RITCEES c/c art. 94, II e III da referida LC.
Por todo o exposto, perfilho do mesmo entendimento
exposto nos fundamentos e conclusões alcançados pela área técnica, endossados pelo órgão ministerial, tornando-os parte integrante do presente voto, e VOTO pelo não conhecimento da presente denúncia, nos termos
da MT 719/2018-8.
Assim, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 Não conhecer a presente Denúncia, em razão do não
atendimento aos requisitos de admissibilidade dispostos
no artigo 177, II e III do RITCEES;
1.2 Cientificar o denunciante da presente decisão;
1.3 Arquivar os autos, na forma do art. 176, §3°, I do RI-

TCEES.

Processo: 07632/2018-9

2. Unânime.

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia

3. Data da Sessão: 20/11/2018 - 41ª Sessão Ordinária do
Plenário.

UG: PMG - Prefeitura Municipal de Guarapari

4. Especificação do quórum:

Denunciante: Vereador (ES, Guarapari, RONALDO GOMES), Vereador (ES, Guarapari, FERNANDA MAZZELLI)

4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (Vice-Presidente no exercício da Presidência), 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 DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-Presidente no exercício da Presidência
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 TC-1697/2018 – PLENÁRIO

www.tce.es.gov.br

Relator: Rodrigo Coelho do Carmo

Responsável: ORLY GOMES DA SILVA
FISCALIZAÇÃO – DENÚNCIA – NÃO CONHECER – CIÊNCIA AO DENUNCIANTE – ARQUIVAMENTO
O EXMO. SR. RELATOR CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Denúncia noticiando possíveis irregularidades quanto ao uso indevido de recursos pertinentes à COSIP, bem como dos recursos advindos da desafetação de bens públicos de que trata a Lei
Municipal 2.964/2009.
Ao final da petição inicial, requerem os denunciantes:
Se houve, nesta gestão, utilização dos recursos advindos
da Lei Municipal 2964/2009 e da Contribuição de Iluminação Pública, para outro fim que não seja previsto pela Lei.
Em qualquer caso, seja encaminhado o extrato da conta
bancária aberta para o recebimento dos valores da venda da área a que se refere a Lei Municipal 2964/2009, até
a presente data; bem como os respectivos comprovantes
de pagamento do movimento bancário, a partir de 06 de
março de 2013, posse do atual gestor.
Demonstração dos valores recebidos pelo Município a título de contribuição de iluminação pública, desde o início da atual gestão (06/03/2013) até a presente data, o
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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movimento bancário desta conta, bem como os comprovantes de pagamento das eventuais retiradas.
O feito foi encaminhado à SecexEngenharia – Secretaria
de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia
para manifestação, no sentido de que informasse se já
existia algum procedimento administrativo relativo aos
fatos ora noticiados. Por meio do Relatório de Solicitação de Informações 148/2017-1 (peça 09) temos as seguintes informações:
Os fatos noticiados se referem a desafetação de uma
área de terra no Bairro Praia do Morro, Guarapari, ES
(onde abrigava o antigo almoxarifado da Prefeitura) ficando o Município autorizado a promover a alienação
desta área, e a informação de “que os valores concernentes à contribuição de iluminação pública estão sendo utilizados para o fim não destinado pela Constituição
Federal, ou seja, está sendo utilizado para pagamento de
pessoal”.
Consultamos a plataforma informatizada do e-TCEES
bem como os documentos e arquivos disponíveis nesta Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de
Engenharia – SecexEngenharia e localizamos os seguintes processos:
1 - Processo TC 1222/2009 - trata de denúncia de irregularidade no pagamento de Serviços de Iluminação contra
a Companhia de Melhoramento e Desenvolvimento Urbano de Guarapari (CODEG).
A denúncia foi julgada improcedente pelo Plenário desta Corte de Contas (ACÓRDÃO TC211/2010) e o processo arquivado.
2 – Processo TC 7353/2013 – trata-se do Relatório de Auditoria Ordinária RA-O 02/2014, da Companhia de Me-

lhoramento e Desenvolvimento Urbano de Guarapari
(CODEG), onde se verificaram “pagamento de despesas
de serviços de mão de obra não comprovados nos autos”. O processo atualmente se encontra no GAPC.

mento da unidade técnica, explicitadas na invocada Manifestação Técnica 834/2018-5, opinando pelo não conhecimento da denúncia.

Quanto à desafetação de uma área de terra no Bairro
Praia do Morro, não foi localizado qualquer procedimento fiscalizatório que a contemplasse. (grifamos).

Com efeito, se faz necessária a análise sobre os requisitos de admissibilidade da Denúncia ora apresentada. Segundo o artigo 94, da Lei Complementar nº 621/2012,
será recebida como denúncia nesta Corte de Contas:

Em seguida, para análise quanto a admissibilidade da
presente denúncia, os autos foram remetidos ao NCE –
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, o qual elaborou a Manifestação Técnica 834/20185 (peça 15), concluindo, in verbis:
III – PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Com base nos entendimentos anteriormente externados
e considerando o § 2º do art. 94 da Lei Complementar
621/2012, sugerimos o encaminhamento dos autos ao
Exmo. Conselheiro Relator para juízo de admissibilidade,
com a seguinte proposta:
Não conhecer da denúncia, ante ao não atendimento do
art. 94 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, ante
à ausência de indícios de provas acerca das ilegalidades
eventualmente ocorridas;
Na hipótese de acolhimento da proposta de não conhecimento da denúncia, submeter a decisão ao Plenário do
TCEES, nos termos do § 3º do art. 94 da Lei Complementar 621/2012;
Dar ciência aos interessados da decisão adotada nos presentes autos.
Nos termos regimentais, os autos foram encaminhados
ao Ministério Público de Contas, que através do Parecer
4614/2018-1 (peça 21), subscrito pelo Procurador Luis
Henrique Anastácio da Silva, corroborou com posicionawww.tce.es.gov.br

FUNDAMENTAÇÃO

Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;
V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste
artigo. (grifamos).
Compulsando os autos, vejo na demanda dos denunciantes, ainda que apontado indícios de fatos irregulares, a impossibilidade de sua admissibilidade diante da
falta de amparo, tanto pelo Regimento Interno quanto
pela Lei Orgânica deste Tribunal de Contas, visto que a
presente denúncia se encontra desacompanhada de indícios de prova, e não contém elementos suficientes a
fim de se firmar convicção mínima sobre a possibilidade do ilícito.
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Assim também foi o entendimento da área técnica, encampado pelo ilustre Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, não sendo possível conhecer a presente denúncia, ante a ausência dos requisitos legais de admissibilidade, como já mencionados acima.

4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (Vice-Presidente no exercício da Presidência), Rodrigo Coelho do
Carmo (relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges

CONCLUSÃO

4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.

Por todo o exposto, comungo do mesmo entendimento
exposto nos fundamentos e conclusões alcançados pelo corpo técnico, endossados pelo órgão ministerial, tornando-os parte integrante do presente voto.
Assim, VOTO no sentido de que o 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 NÃO CONHECER a presente denúncia, nos termos dos artigos art. 94, II, III, da Lei Complementar nº
621/2012, c/c o art. 177, parágrafo 1º, do RITCEES;
DAR CIÊNCIA ao interessado, com base no §7º do artigo
307 do RITCEES;
1.3 ARQUIVAR os presentes autos após o trânsito em
julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 20/11/2018 - 41ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-Presidente no exercício da Presidência
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 TC-1698/2018 – PLENÁRIO
Processo: 07086/2016-2
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mimoso do Sul

www.tce.es.gov.br

Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: MARCELO TUNHOLI, MANUELLA OLIVIA
DE SANT ANNA
Procuradores: ALEXANDRE LUIS ROCKENBACH (OAB:
27267-ES, OAB: 57227-RS), LARA SANTOS ZANGEROLAME TAROCO (OAB: 26741-ES)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – SERVIÇO AUTÔNOMO
DE ÁGUA E ESGOTO DE MIMOSO DO SUL – EXERCÍCIO
DE 2015 – REGULAR / REGULAR COM RESSALVAS – QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAMENTO
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Tratam os autos da Prestação de Contas Anual do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MIMOSO DO
SUL – SAAE, referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade dos senhores MARCELO TUNHOLI e MANUELLA OLIVIA DE SANT ANNA.
Com base no Relatório Técnico n.º 00385/2017-6 e na
Instrução Técnica Inicial n.º 00917/2017-6, foi proferida a Decisão Monocrática n.º 01277/2017-1, por meio
da qual os senhores Marcelo Tunholi e Manuela Olivia
Sant’Anna foram citadas para justificar os seguintes indícios de irregularidade:
3.2.1.1. Divergência entre saldo contábil e saldo financeiro da conta bancária;
3.3.1. Ausência de parecer conclusivo da unidade executora;
3.4.1. Incompatibilidade no registro de contribuições
previdenciárias patronais (RGPS) indica distorção nos resultados orçamentário, financeiro e variações patrimoniais.
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Devidamente citados, os responsáveis apresentaram suas razões de justificativas (Defesas n.º 00197/2018-1 e
00179/2018-3), bem como documentação de apoio (Peças Complementares n.º 03664/2018-6 a 03670/2018-1
e 03328/2018-1).
Instado a manifestar-se, o Núcleo de Controle Externo
de Economia e Contabilidade – NCE, por meio da Instrução Técnica Conclusiva n.º 02415/2018-5, opinou pela
manutenção da irregularidade identificada no item 3.3.1
(ausência de parecer conclusivo da unidade executora)
do Relatório Técnico. No entanto, considerando a sua
natureza moderada, opinou pelo julgamento pela ressalva das contas, com expedição de determinação ao atual gestor para que adote medidas administrativas necessárias à disponibilização tempestiva da devida documentação ao controle interno visando a elaboração e encaminhamento, nas futuras prestação de contas, de parecer conclusivo conforme previsto no artigo 82, §2º da Lei
Complementar 621/2012.
Quanto às irregularidades identificadas nos itens 3.2.1.1
(divergência entre saldo contábil e saldo financeiro da
conta bancária) e 3.4.1 (incompatibilidade no registro
de contribuições previdenciárias patronais (RGPS) indica
distorção nos resultados orçamentário, financeiro e variações patrimoniais), opinou pelo seu afastamento.

Manuella Olívia de Sant’Anna e regularidade com ressalvas no que diz respeito ao senhor Marcelo Tunholi,
com expedição de determinação.

trar que o saldo contábil do SICOOB conferir com o extrato, não foi essa a realidade demonstrada nos extratos
bancários.

É o Relatório.

Ressalta-se que no arquivo 02-BALVER 7.pdf, consta a
contabilização na conta contábil 111115003000 o valor
de saldo inicial (anterior) de R$320,00 e saldo atual de
R$320,00, não demonstrando nenhuma movimentação
durante o exercício.

Analisados os autos, acompanho a conclusão da área
técnica e do Ministério Público de Contas acerca da regularidade das contas da senhora Manuella Olívia de
Sant’Anna e regularidade com ressalvas das contas do
senhor Marcelo Tunholi, com expedição da determinação proposta. Adoto como razões de decidir os fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução Técnica Conclusiva n.º 02415/2018-5, abaixo transcritos:

Não há nota explicativa sobre o fato demonstrado, cuja
divergência irá afetar os demonstrativos contábeis. Portanto, diante do exposto, sugere-se a citação dos responsáveis para justificar as divergências apontadas.

“2 ANÁLISE DE JUSTIFICATIVAS E DOCUMENTOS APRESENTADO AO TERMO DE CITAÇÃO 1387/2017-7 e
1388/2017-1

JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS
03401/2018-5 e 03214/2018-7)

2.1 DIVERGÊNCIA ENTRE REGISTRO CONTÁBIL E SALDO FINANCEIRO DA CONTA BANCÁRIA. (ITI 917/2017-6 C/C ITEM 3.2.1.1 DO
RTC 385/2017-6).

(figura)

Base legal: Art. 85 c/c 89 da Lei Federal 4.320/1964
De acordo com o item 3.2.1.1 Relatório Técnico Contábil
RTC 385/2017-6,

Ao final, sugeriu o julgamento pela regularidade no que
diz respeito à senhora Manuella Olívia de Sant’Anna e
regularidade com ressalvas no que diz respeito ao senhor Marcelo Tunholi.

Verificando os extratos bancários encaminhados pelo Cidadesweb (arquivos 02-EXTBAN- 20.pdf, 02-EXTBAN21.pdf e 02-EXTBAN- 22.pdf) referente ao Banco SICOOB, constataram-se que foram registrados o valor de
saldo de R$14,83 na data de 31/12/2015 nesses arquivos.

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
n.º 04530/2018-6, de lavra do Procurador Heron Carlos
Gomes de Oliveira, ratificou o opinamento técnico, concluindo pela regularidade no que diz respeito à senhora

Entretanto, no arquivo 02-TV DISP- 50. pdf, registrou os
valores de saldo no extrato de R$102,47 e outro valor de
R$320,00, valores divergentes daqueles registrados no
extrato bancário. Apesar de o arquivo TV DISP demonswww.tce.es.gov.br

(PROTOCOLO

N.

Diante do presente item, assim argumentou a Sra. Manuella Olívia de Sant’anna:
Já o Sr. Marcelo Tunholi, trouxe as seguintes informações:
(figura)
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
A Sra. Manuella Olívia de Sant’anna alega não ser responsável pela elaboração da Prestação de Contas Anual do
exercício de 2015, uma vez que foi exonerada da direção
da autarquia pela Portaria n. 117/2015 de 17/08/2015,
conforme Rol de Responsáveis (arquivo 02_ROLRES_24).
O referido Rol também demonstra que o Sr. Marcelo Tunholi respondeu pela gestão da autarquia no período de
18/08 a 31/12/2015, sendo, portanto, o gestor responsável pelo encerramento do exercício financeiro sob análise, bem como pelo envio da correspondente Prestação
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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de Contas Anual.

RTC 385/2017-6,

Somando a isso, note-se que o presente indicativo de irregularidade aponta inconsistências entre os arquivos
EXTBAN e TVDISP, relativos ao encerramento do exercício de 2015, não havendo elementos objetivos que sustentem a responsabilização da Sra. Manuella Olívia de
Sant’anna.

De acordo com as informações encaminhadas pelo gestor, “o SAAE de Mimoso do Sul esclarece para os devidos
fins, que não possui Controlador Interno em seu quadro de funcionários...”. Alega, também, que, as atribuições de controle interno são delegadas ao Controlador
da Prefeitura Municipal, conforme Nota 007, no arquivo
(02-RELGES.2.pdf).

Superada essa questão, o responsável atribuiu a diferença inicialmente detectada a valores não contabilizados
relativos a distribuição de lucros praticada pelo SICOOB
– Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil, que o
período correspondeu aos valores de R$ 16,93 e 407,82,
nas contas corrente e de capital, respectivamente, tendo
ilustrado da seguinte forma:
Segue afirmando que foi providenciada sua regularização no exercício de 2017, tendo, para tanto, apresentado cópia do extrato de dezembro daquele exercício que
segue confrontado com respectivo arquivo TVDISP (Processo TC n. 4240/2018, PCA/2017).
Tabela
Portanto, tendo sido apontada a origem dessa inconsistência e, uma vez que já não se verificam divergências
correlatas no encerramento do exercício financeiro de
2017, sugere-se que seja afastado o indicativo de irregularidade.
2.2 AUSÊNCIA DE PARECER CONCLUSIVO DA UNIDADE EXECUTORA. (ITI 917/2017-6 C/C ITEM 3.3.1 DO
RTC 385/2017-6).
Base legal: Art. 3º; art. 4º, § único, c/c o art. 5º da Resolução TC 227/2011 e art. 82 da Lei Complementar
621/2012 e IN28/2013
De acordo com o item 3.3.1 Relatório Técnico Contábil

No mesmo arquivo, esclarece que não foi apresentado
parecer, por ausência de recebimento de relatórios para
elaboração do parecer conclusivo.
Diante do exposto, é necessária a citação dos responsáveis para apresentar justificativas, sobre a ausência de
Parecer Conclusivo, conforme determina a Resolução TC
227/2011.
JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS
03401/2018-5 e 03214/2018-7)

(PROTOCOLO

N.

Diante do presente item, assim argumentou a Sra. Manuella Olívia de Sant’anna:
(figura)
Já o Sr. Marcelo Tunholi, trouxe as seguintes informações:
(figura)
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Quanto à Sra. Manuella Olívia de Sant’anna, pelas mesmas razões já abordadas no item 2.1, não se verificam
elementos objetivos que sustentem a sua responsabilização quanto ao indicativo de irregularidade a ser analisado.
Tendo o presente item apontado a ausência de envio do
Relatório e Parecer Conclusivo emitido pelo Controle Inwww.tce.es.gov.br

terno, ao ser chamado para se manifestar a respeito nessa fase de justificativas, o Sr. Marcelo Tunholi declara que
o controle interno ainda não entregou referido documento ao SAAE de Mimoso do Sul, mesmo decorridos 23
(vinte e três) meses desde a homologação presente PCA.
Como bem destaca o RTC 385/2017-6, 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.
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 (2015), uma vez que não foi apresentado Relatório e Parecer Conclusivo emitido pelo Controle Interno manifestando-se objetivamente quando à adequação dos demonstrativos contábeis, conforme determina
a legislação pertinente, sugere-se que seja mantido o indício de irregularidade.
Sugerimos, ainda, determinar ao atual ordenador de
despesas, ou a quem lhe vier a substituir, que adote medidas administrativas necessárias à disponibilização tempestiva da devida documentação ao controle interno visando a elaboração e encaminhamento, nas futuras prestação de contas, de parecer conclusivo conforme previsto no artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012.
2.3 INCOMPATIBILIDADE NO REGISTRO DE CONTRISegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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BUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS - RGPS, INDICA DISTORÇÃO NOS RESULTADOS ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E VARIAÇÕES PATRIMONAIS. (ITI 917/20176 C/C ITEM 3.4.1 DO RTC 385/2017-6).

Quanto aos pagamentos realizados, em montante de
R$11.431,37 em confronto com as obrigações devidas
de R$4.922,18, verifica-se um pagamento a maior de
R$6.509,19.

Base legal: Art. 85, 87, 102 e 103 da Lei 4.320/64 e artigo
15, I c/c 22, I e II da Lei Federal nº 8212/1991.

Diante da distorção detectada nos resultados orçamentário e financeiro, sugere-se a citação dos responsáveis
para que apresentem razões de justificativa e encaminhem documentação comprobatória que julgarem necessárias para esclarecimentos.

De acordo com o item 3.4.1 Relatório Técnico Contábil
RTC 385/2017-6,
Tabela 03: Contribuições previdenciárias – unidade gestora Em R$ 1,00
** arquivo BALEXO.pdf, Processo TC 7086/2016- Prestação de Contas Anual/2015
Tabela 04: Contribuições previdenciárias – unidade gestora Em R$ 1,00
** arquivo BALEXO.pdf, Processo TC 7086/2016- Prestação de Contas Anual/2015
*(4.602,14 + 320,03) dados do arquivo FOLRGP.pdf
**(60.651,18 + 5.207,95) dados do arquivo FOLRPP.pdf
[...]
Constatou-se que o valor de contribuição previdenciária
de R$ 4.922,18 registrado no resumo anual da folha de
pagamento (arquivo FOLRGP.pdf) diverge do valor liquidado de R$12.142,57 e do valor pago de R$11.431,37,
os quais estão registrados no código 319013000000 de
obrigações patronais no arquivo BALEXO.pdf, referente
a contribuição a Regime Próprio de Previdência (RGPS).
Conforme tabela 03, foi liquidado o valor de R$12.142,57,
enquanto tais despesas somaram R$4.922,18 no resumo
da folha de pagamento, gerando resultado divergente de
R$7.220,39 de liquidação a maior de contribuição previdenciária.

JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS
03401/2018-5 e 03214/2018-7)

(PROTOCOLO

N.

Diante do presente item, assim argumentou a Sra. Manuella Olívia de Sant’anna:
(figura)
Da mesma forma, o Sr. Marcelo Tunholi, trouxe as seguintes informações:
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Os citados afirmam que a inconsistência apontada decorre do confronto entre o Resumo da Folha de Pagamentos (arquivo FOLRGPS) com os registros contábeis
conforme natureza de despesas n. 31901300000 – Obrigações Patronais, que concentram registros tanto das
contribuições patronais devidas sobre os servidores da
UG, quanto relativas a serviços de terceiros, como se verifica no Balancete de Execução orçamentária da Despesa (arquivo BALEXO).
Contudo, há que se destacar que tais informações coincidem com aqueles trazidas pelo arquivo 02_DEMCPA_53
que deveria exibir, unicamente, os valores empenhados,
liquidados e pagos relativos às contribuições devidas sobre a folha de pagamentos dos servidores vinculados ao
RGPS.
www.tce.es.gov.br

Portanto, estando esse demonstrativo desacompanhado
de Nota Explicativa segregando os valores pagos no decorrer do exercício, entre contribuições patronais relativas aos servidores e sobre serviços de terceiros, foram os
valores considerados na sua totalidade conforme Tabela
03, item 3.4, do RTC 385/2017-6.
Já em relação ao total das contribuições patronais devidas, os defendentes afirmam que a mesma Tabela 03
considerou, para confronto com os registros contábeis, o
valor correspondente às contribuições retidas dos servidores, resultando na diferença detectada.
De fato, comparando-se as Tabelas 03 e 04, observa-se
que as contribuições ao RGPS retidas dos servidores e
patronais devidas pela UG, apresentam os respectivos
totais de R$ 4.922,18 e 4.922,17, divergindo em apenas
R$ 0,01.
Contudo, destaque-se que tais valores estão de acordo
com aqueles informados no arquivo 02_FOLRGP_52, inicialmente encaminhado sem indicação dos valores e alíquotas relativas às contribuições patronais devidas ao
RGPS, incluídas em atenção à solicitação de retificação
(SOLRET1) através do sistema CidadES.
Já nessa fase de justificativas, diante dessa inconsistência, os defendentes declaram que as contribuições patronais devidas ao RGPS em 2015 totalizaram R$ 9.199,70 e
que, para o confronto com os respectivos registros contábeis, devem ser incluídos os valores correspondentes
às contribuições sobre serviços de terceiros, no total de
R$ 2.942,87.
Assim, segue Tabela 03-A considerando os valores informados pelos defendentes:
Tabela 03-A: Contribuições previdenciárias – unidade
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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gestora Em R$ 1,00
** arquivos BALEXO e DEMCPA, Processo TC 7086/2016Prestação de Contas Anual/2015
Portanto, considerando que após 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.
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto de MIMOSO DO SUL - SAAE, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade da Sra. Manuella Olívia de Sant’anna e do Sr. Marcelo Tunholi.
Conforme exposto, não foram apresentados elementos
suficientes ao afastamento da seguinte irregularidade:
2.2 AUSÊNCIA DE PARECER CONCLUSIVO DA UNIDADE
EXECUTORA. (ITI 917/2017-6 C/C ITEM 3.3.1 DO RTC
385/2017-6).
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, temos a sugerir que:
1. a Prestação de Contas sob a responsabilidade da Sra.
Manuella Olívia de Sant’anna, relativamente ao exercício de 2015, seja julgada REGULAR com base no art. 84,
inciso I, da Lei Complementar 621/2012;
2. a Prestação de Contas sob a responsabilidade do Sr.
Marcelo Tunholi, relativamente ao exercício de 2015, seja julgada REGULAR COM RESSALVA com base no art. 84,
inciso II, da Lei Complementar 621/2012, em face da manutenção da irregularidade 2.2 desta instrução.
Sugere-se, ainda, a emissão de determinação ao atual

ordenador de despesas da SAAE de Mimoso do Sul, ou a
quem lhe vier a substituir, para que:
Adote medidas administrativas necessárias à disponibilização tempestiva da devida documentação ao controle interno visando a elaboração e encaminhamento, nas
futuras prestação de contas, de parecer conclusivo conforme previsto no artigo 82, §2º da Lei Complementar
621/2012”.
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, em:
1.1 Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MIMOSO DO SUL – SAAE, referente ao exercício de 2015, sob
a responsabilidade da senhora MANUELLA OLÍVIA DE
SANT’ANNA, dando-lhe quitação;
1.2 Julgar REGULAR COM RESSALVAS a Prestação de
Contas Anual do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MIMOSO DO SUL – SAAE, referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do senhor MARCELO TUNHOLI, dando-lhe quitação;
1.3 DETERMINAR ao atual gestor que adote medidas administrativas necessárias à disponibilização tempestiva
www.tce.es.gov.br

da devida documentação ao controle interno visando a
elaboração e encaminhamento, nas futuras prestação de
contas, de parecer conclusivo conforme previsto no artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012;
1.4 Arquivar, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 20/11/2018 - 41ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (Vice-Presidente no exercício da Presidência), 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 DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-Presidente no exercício da Presidência
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
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-1700/2018 – PLENÁRIO
Processo: 07385/2016-6
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: SEMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social
de Serra
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: REGILENE MAZZARIOL TONONI, ELCIMARA
RANGEL LOUREIRO ALICIO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERRA – EXERCÍCIO DE
2015 – REGULAR / REGULAR COM RESSALVAS – QUITAÇÃO – DETERMINAÇÕES – ARQUIVAMENTO
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Tratam os autos da Prestação de Contas Anual do SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERRA,
referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade
das senhoras REGILENE MAZZARIOL TONONI e ELCIMARA RANGEL LOUREIRO ALÍCIO.
Com base no Relatório Técnico n.º 00513/2017-7 e na
Instrução Técnica Inicial n.º 00879/2017-4, foi proferida
a Decisão Monocrática n.º 01236/2017-1, por meio da
qual as senhoras Elcimara Rangel Loureiro Alício e Regilene Mazzariol Tononi foram citadas para justificar os seguintes indícios de irregularidade:
3.2.1.1. Divergência entre saldo contábil e os extratos

bancários;

no que diz respeito à senhora Elcimara Rangel Loureiro.

3.2.2.1. Não comprovação dos saldos contábeis de bens
móveis mediante envio do inventário físico (INVMOV);

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n.º
04515/2018-1, de lavra do Procurador Luciano Vieira, ratificou o opinamento técnico, concluindo pela regularidade no que diz respeito à senhora Regilene Mazzariol
Tononi e regularidade com ressalvas no que diz respeito
à senhora Elcimara Rangel Loureiro, com expedição de
determinações.

3.2.2.2. Não comprovação dos saldos contábeis de bens
móveis mediante envio do inventário físico;
3.3.1. Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre
a Prestação de Contas Anual.
Devidamente citadas, as responsáveis apresentaram suas razões de justificativas (Defesas n.º 000939/2017-2 e
00946/2017-2), bem como documentação de apoio (Peças Complementares n.º 07394/2017-8 e 07472/20174).
Instado a manifestar-se, o Núcleo de Controle Externo
de Economia e Contabilidade – NCE, por meio da Instrução Técnica Conclusiva n.º 01566/2018-9, opinou pela
manutenção das irregularidades identificadas nos itens
3.2.2.1 (não comprovação dos saldos contábeis de bens
móveis mediante envio do inventário físico), 3.2.2.2 (não
comprovação dos saldos contábeis de bens móveis mediante envio do inventário físico) e 3.3.1 (ausência de
medidas administrativas que viabilizassem a emissão do
parecer do controle interno sobre a Prestação de Contas
Anual) do Relatório Técnico. No entanto, considerando
a sua natureza moderada, opinou pelo julgamento pela ressalva das contas, com expedição de determinações
ao atual gestor.
Quanto a irregularidade identificada no item 3.2.2.1 (divergência entre saldo contábil e os extratos bancários),
opinou pelo seu afastamento, culminando com a sugestão pela regularidade no que diz respeito à senhora Regilene Mazzariol Tononi e regularidade com ressalvas
www.tce.es.gov.br

É o Relatório.
Analisados os autos, acompanho a conclusão da área técnica e do Ministério Público de Contas acerca da regularidade das contas da senhora Regilene Mazzariol Tononi
e regularidade com ressalvas das contas da senhora Elcimara Rangel Loureiro, com expedição das determinações propostas. Adoto como razões de decidir os fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução Técnica Conclusiva n.º 01566/2018-9, abaixo transcritos:
“2 ANÁLISE DE JUSTIFICATIVAS E DOCUMENTOS APRESENTADO AOS TERMOS DE CITAÇÃO 01352/2017-3 e
01353/2017-8
2.1 DIVERGÊNCIA ENTRE SALDO CONTÁBIL E OS EXTRATOS BANCÁRIOS. (ITI 1057/2017 C/C ITEM 3.2.1.1 DO
RTC 513/2017-7).
Base legal: Artigos 85 e 89 da Lei 4320/64.
De acordo com o item 3.2.1.1 Relatório Técnico Contábil
RTC 513/2017-7,
Tabela 01: Disponibilidades Em R$ 1,00
* Não foram localizados no arquivo EXTBAN.
Do confronto entre registros constantes dos extratos
bancários e contábeis no encerramento do exercício financeiro de 2015, relativos às Disponibilidades financeiSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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IN 034/2015 e alterações, que dispõe sobre a composição e a forma de envio das tomadas e prestações de contas anuais.

RTC 490/2017-1).

Verifica-se na conta caixa e equivalente de caixa (código
111000000000) e no termo de verificação de disponibilidades – TVDISP o saldo contábil das disponibilidades financeiras no montante de R$ 12.931.677,68, entretanto os extratos bancários encaminhados demonstraram o
valor de R$ 11.341.449,74, ou seja, uma diferença de R$
1.590.227,94.

Nesse contexto, não se verificam elementos objetivos
que sustentem a responsabilização da Sra. Regilene Mazzariol Tononi quanto aos indicativos de irregularidades
a serem analisados.

De acordo com o item 3.2.2.1 Relatório Técnico Contábil
RTC 490/2017-1,

Assim, sugere-se a citação do gestor para que apresente
as suas justificativas.

Da sua análise, verificam-se os extratos bancários de dezembro/2015 relativos às aplicações vinculadas às contas
Banestes, ag. 0110, ns. 25340019, 20243226, 23928872,
23929029 e 23929946 e Banco do Brasil, ag. 1301-3, n.
430498, conta corrente e aplicação vinculada.

ras em conta corrente/aplicação, verificou-se a diferença
de R$ 1.590.227,94.
[...]

JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS (PROTOCOLOS NS.
14901/2017-3 E 14997/2017-3)
Diante do presente item, assim argumentou a Sra. Regilene Mazzariol Tononi:
Já a Sra. Elcimara Rangel Loureiro, trouxe as seguintes informações:
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Conforme transcrito, a Sra. Regilene Mazzariol Tononi
alega não ser responsável pela elaboração da Prestação
de Contas Anual do exercício de 2015.
De fato, o Rol de Responsáveis (arquivo ROLRES) demonstra que a Sra. Elcimara Rangel Loureiro respondeu
pela gestão do FEDC a partir de 03/12/2015, sendo, portanto, a gestora responsável pelo encerramento do exercício financeiro sob análise, bem como pelo envio da correspondente Prestação de Contas Anual.
Somado a isso, note-se que os indicativos de irregularidades a serem tratados apontam inconsistências
de natureza formal, por estarem em desacordo com a

Tendo o presente item apontada divergência decorrente
da ausência de extratos bancários referentes a dezembro
de 2015, foram apresentados novos documentos.

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

Tabela 02: Saldos patrimoniais Em R$ 1,00
Descrição

Balanço Patri- Inventário
monial
Bens em al- 283.801,76
283.801,76
moxarifado
Bens móveis 621.917,34
Bens imóveis 153.924,76
Bens intangí- veis

Diferença
0,00
621.917,34
153.924,76
-

Fonte: Processo TC 7.385/2016- Prestação de Contas
Anual/2015.

Tendo restado divergências no total de R$ 3.571,02,
relativas às contas Banestes, ag, 110, ns. 23929029 e
23929946, a citada aponta como origem os rendimentos
do período, o que pode ser verificado nos respectivos extratos bancários.

Do confronto entre os valores registrados no balanço
patrimonial e nos inventários do exercício financeiro de
2015, verifica-se que as demonstrações contábeis não
refletem adequadamente os saldos patrimoniais.

Contudo, não bastasse a pouca relevância diante da divergência inicialmente detectada, a justificante informa
ter sido providenciada a devida regularização em janeiro de 2016.

Verifica-se que no lugar do inventário de bens móveis
(INVMOV), foi encaminhado um arquivo com uma série
de justificativas com um cronograma e uma relação de
bens sem indicar os valores de aquisição, impossibilitando o confronto com o valor registrado no Balanço Patrimonial de R$ 621.917,34.

Nesse contexto, considerando que os saldos bancários
relativos às contas correntes estão devidamente evidenciados nos autos e diante das informações apresentadas
nessa fase de justificativas, sugere-se que seja considerado saneado o indicativo de irregularidade.
2.2 NÃO COMPROVAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS DE
BENS MÓVEIS MEDIANTE ENVIO DO INVENTÁRIO FÍSICO (INVMOV). (ITI 1057/2017 C/C ITEM 3.2.2.1 DO
www.tce.es.gov.br

[...]

Assim, faz-se necessário que o gestor responsável seja
citado a encaminhar o respectivo inventário, detalhando
os valores constantes na Tabela 02 que tem como fonte os montantes registrados na contabilidade, e caso haja divergência, encaminhe justificativas e documentos
comprovando os ajustes realizados.
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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JUSTIFICATIVAS
18075/2017-1)

APRESENTADAS

(PROTOCOLO

N.

Como transcrito no item anterior, a Sra. Regilene Mazzariol Tononi alega não ser responsável pela elaboração da
Prestação de Contas Anual do exercício de 2015.
Quanto à ausência de comprovação dos saldos contábeis
relativos aos Bens Patrimoniais Móveis, a Sra. Elcimara
Rangel Loureiro apresentou a seguinte justificativa:
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Pelas mesmas razões já abordadas no item 2.1, não se
verificam elementos objetivos que sustentem a responsabilização da Sra. Regilene Mazzariol Tononi em relação
aos indicativos de irregularidades a serem analisados.
O arquivo INVMOV apresentado junto à presente PCA,
evidenciava que ao tempo do encerramento do exercício de 2015, não estavam concluídos os trabalhos da comissão instituída para implantação dos Procedimentos
Contábeis Patrimoniais Específicos relativos às Portarias
STN, sendo executada etapa relativa à avaliação e reavaliação dos bens, segundo cronograma estabelecido pelo Município.
Essa argumentação estava acompanhada de cópias da
Portaria 38/2015/SEMAS de designação da referida comissão, de Relatório Parcial sobre a realização dos seus
trabalhos e do ofício OF. PMS Nº041/2014 que trata da
revisão dos prazos do cronograma de implantação dos
referidos procedimentos.
Já nessa fase de justificativas, a defendente informa, unicamente, que foi recomposta a comissão para realização
do Inventário Anual de Bens em Almoxarifado, em dezembro de 2015, sendo planejada uma revisão dos trabalhos até então realizados.

Portando, ainda que as presentes justificativas sejam datadas de outubro de 2017, não estão acompanhadas de
novo Inventário contento a totalidade da carga patrimonial da SEMAS, ou mesmo Relatório Conclusivo relativo
aos trabalhos realizados pela Comissão instituída para
esse fim, conforme seu cronograma.
Em que pese a publicação da Portaria STN nº 548 e da
Instrução Normativa TC n. 036, de 23 de fevereiro de
2016, cabe destacar que as mesmas tratam da adoção
de novos procedimentos contábeis relativos à classificação, bem como à mensuração do patrimônio público, visando a consolidação das contas públicas nacionais sob
uma mesma base conceitual.
Dessa forma, nos termos do art. 94 da Lei n. 4.320/64, a
contabilidade deverá manter registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com indicação dos
elementos necessários para a perfeita caracterização de
cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração.
Também merece destaque o item 3.3.2 do Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais,
anexo à referida Portaria STN nº 548:
3.3.2 Resumo das ações necessárias para a implantação
Os procedimentos relacionados ao ativo imobilizado
guardam relação com a integração entre os sistemas de
gestão patrimonial e o sistema contábil. Na impossibilidade desta integração, é necessário que o registro contábil possua suporte documental.
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 recuperáwww.tce.es.gov.br

vel. Ademais, quando da existência de políticas contábeis distintas para os bens legado do imobilizado, estas
deverão ser evidenciadas em notas explicativas.
É importante destacar que os procedimentos de registro contábil não devem ser confundidos com a responsabilização pelo controle patrimonial. Faz-se necessária
a segregação de funções dos responsáveis pelo registro
contábil da informação e do controle e gestão patrimonial. A conciliação patrimonial, entre o sistema de patrimônio e o sistema contábil, deve ser realizada periodicamente (recomenda-se, pelo menos, uma vez ao mês).
(grifo nosso)
Como se vê, tanto Portaria STN n°. 548/2015, quando a Instrução Normativa TC n. 036/2016, concedem prazo para que os entes públicos procedam
ao reconhecimento, à mensuração e à evidenciação, e outras medidas, de bens móveis e imóveis
que jamais tenham sido registrados no patrimônio
do Ente/Órgão.
Não amparam, portanto, a situação daqueles bens móveis já devidamente reconhecidos e registrados na contabilidade, no total de R$ 621.917,34. A situação destes
deveria estar devidamente demonstrada e evidenciada.
Portando, não tendo sido apresentada a listagem analítica completa com os valores dos bens patrimoniais
móveis pertencentes à carga patrimonial da SEMAS,
sugere-se que seja mantido o indício de irregularidade.
2.3
NÃO
COMPROVAÇÃO
DOS
SALDOS
CONTÁBEIS
DE
BENS
IMÓVEIS
MEDIANTE ENVIO DO INVENTÁRIO FÍSICO (INVIMO).
(ITI 570/2017-5 C/C ITEM 3.2.2.2 DO RTC 312/2017-7).
Base legal: Artigo 3º da IN 34/2015, Anexo I “B” e artiSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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gos 94 e 96 da Lei Federal nº 4.320/1964.
De acordo com o item 3.2.2.2 Relatório Técnico Contábil
RTC 312/2017-7,
Tabela 02: Saldos patrimoniais Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 7.385/2016- Prestação de Contas
Anual/2015.
[...]
Verifica-se que no lugar do inventário de bens imóveis
(INVIMO), foi encaminhado um arquivo em branco, impossibilitando o confronto com o valor registrado no Balanço Patrimonial de R$ 153.924,76.
Assim, faz-se necessário que o gestor responsável seja
citado a encaminhar o respectivo inventário, detalhando
os valores constantes na Tabela 02 que tem como fonte os montantes registrados na contabilidade, e caso haja divergência, encaminhe justificativas e documentos
comprovando os ajustes realizados.
JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS
14901/2017-3 E 14997/2017-3)

(Protocolos

ns.

Como transcrito no item 2,1, a Sra. Regilene Mazzariol Tononi alega não ser responsável pela elaboração da
Prestação de Contas Anual do exercício de 2015.
Quanto à ausência de comprovação dos saldos contábeis
relativos aos Bens Patrimoniais Imóveis, a Sra. Elcimara
Rangel Loureiro apresentou a seguinte justificativa:
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Quanto à Sra. Regilene Mazzariol Tononi, pelas mesmas
razões já abordadas no item 2.1, não se verificam elementos objetivos que sustentem a sua responsabilização em relação aos indicativos de irregularidades a serem analisados.

Conforme transcrito, a defendente afirma não ter sido
inventariado nenhum bem imóvel no período, alegando
a possibilidade de equívoco de lançamento ocorrido no
Sistema, em função de ajustes decorrentes da desconcentração administrativa em progresso.
Contudo, não foi apresentado nenhum levantamento,
nem qualquer iniciativa no sentido de identificar e regularizar essa inconsistência. Também não foi apresentado o Relatório Conclusivo relativo aos trabalhos realizados pela Comissão instituída para esse fim, conforme
seu cronograma.
Portando, diante da ausência de elementos suficientes
para sustentação dos argumentos apresentados, sugere-se que seja mantido o indício de irregularidade.
2.4 AUSÊNCIA DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS QUE
VIABILIZASSEM A EMISSÃO DO PARECER DO CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.
(ITI 879/2017-4 C/C ITEM 3.3.1 DO RTC 513/2017-7).
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.
De acordo com o item 3.3.1 Relatório Técnico Contábil
RTC 513/2017-7,

recer conclusivo da unidade executora do controle interno, os quais deverão conter os elementos indicados
em atos normativos do Tribunal de Contas.
De acordo com o relato do responsável pelo Controle Interno verifica-se que no decorrer do exercício de 2015 o
responsável pela unidade gestora não adotou as medidas administrativas necessárias e suficientes para garantir a disponibilização da documentação relativa à prestação de contas em tempo hábil para a emissão de parecer,
afirmando que a PCA “[...] foi encaminhada à CGM em
24/03/2016, de forma incompleta e fora do prazo previsto (11/03/2016), fato este que impediu a realização de
uma análise mais profunda [...]”
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 interno 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.

O artigo 82 da Lei Complementar 621/2012 é taxativo ao
estabelecer que,

JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS (PROTOCOLOS NS.
14901/2017-3 E 14997/2017-3)

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. [...]

Como transcrito no item 2,1, a Sra. Regilene Mazzariol Tononi alega não ser responsável pela elaboração da
Prestação de Contas Anual do exercício de 2015.

§ 2º As contas serão acompanhadas do relatório e do pa-

ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS

www.tce.es.gov.br

Quanto à ausência de comprovação dos saldos contábeis
relativos aos Bens Patrimoniais Imóveis, a Sra. Elcimara
Rangel Loureiro apresentou a seguinte justificativa:
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Quanto à Sra. Regilene Mazzariol Tononi, pelas mesmas
razões já abordadas no item 2.1, não se verificam elementos objetivos que sustentem a sua responsabilização em relação aos indicativos de irregularidades a serem analisados.
Sendo chamado aos autos, o justificante alega que o envio dos documentos que compõem a PCA à Controladoria Geral do Estado seria de responsabilidade da Secretaria Municipal da Fazenda.
A esse respeito, assim estabeleceu o Decreto Municipal
n. 6671/2015:
Contudo, o mesmo Decreto de Encerramento não eximiu
os ordenadores de despesas de dar subsídios à Controladoria Geral do Município para formação de sua opinião:
(grifo nosso)
Ademais, 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).
Superada essa questão, conforme arquivo RELUCI, o
Controle Interno não manifestou opinião conclusiva sobre as contas da unidade gestora:
Em que pese o Controle Interno ter sua atuação limitada
pela ausência de tem hábil, esse foi um fator preponderante à época do envio da PCA.

Contudo, mesmo decorridos 18 (dezoito) meses desde
sua homologação em 14/04/2016, não foi apresentado
novo arquivo RELUCI com manifestação objetiva do Controle Interno até essa fase de justificativas.
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 (2015), uma vez que o controle interno não se posicionou objetivamente quando à adequação dos demonstrativos contábeis, conforme determina a legislação pertinente, sugere-se que seja mantido o indício de
irregularidade.
Sugerimos, ainda, determinar ao atual ordenador de
despesas, ou a quem lhe vier a substituir, para que adote medidas administrativas necessárias à disponibilização tempestiva da devida documentação ao controle interno visando a elaboração e encaminhamento, nas futuras prestação de contas, de parecer conclusivo conforme previsto no artigo 82, §2º da Lei Complementar
621/2012.
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, relativa ao
exercício de 2015, sob a responsabilidade das Sras. Regilene Mazzariol Tononi e Elcimara Rangel Loureiro.
Conforme exposto, não foram apresentados elementos
www.tce.es.gov.br

suficientes ao afastamento da seguinte irregularidade:
2.2 NÃO COMPROVAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS DE
BENS MÓVEIS MEDIANTE ENVIO DO INVENTÁRIO FÍSICO (INVMOV). (ITI 1057/2017 C/C ITEM 3.2.2.1 DO RTC
490/2017-1);
2.3 NÃO COMPROVAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS DE
BENS IMÓVEIS MEDIANTE ENVIO DO INVENTÁRIO FÍSICO (INVIMO). (ITI 570/2017-5 C/C ITEM 3.2.2.2 DO RTC
312/2017-7); e
2.4 AUSÊNCIA DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS QUE
VIABILIZASSEM A EMISSÃO DO PARECER DO CONTROLE
INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. (ITI
879/2017-4 C/C ITEM 3.3.1 DO RTC 513/2017-7).
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, temos a sugerir que:
a Prestação de Contas sob a responsabilidade da Sra. Regilene Mazzariol Tononi, relativamente ao exercício de
2015, seja julgada REGULAR com base no art. 84, inciso
I, da Lei Complementar 621/2012;
a Prestação de Contas sob a responsabilidade da Sra.
Elcimara Rangel Loureiro, relativamente ao exercício de
2015, seja julgada REGULAR COM RESSALVA com base
no art. 84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012, em
face da manutenção das irregularidades 2.2, 2.3 e 2.4
desta instrução.
Sugere-se, ainda, a emissão de determinação ao atual
ordenador de despesas da SEMAS, ou a quem lhe vier a
substituir, para que:
Efetue os ajustes necessários para adequar os registros
contábeis e patrimoniais à real situação da entidade;
Encaminhe nota explicativa, junto à prestação de contas
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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anual do exercício corrente, informando as providências
tomadas e os ajustes realizados;

gistros contábeis e patrimoniais à real situação da entidade;

Adote medidas administrativas necessárias à disponibilização tempestiva da devida documentação ao controle interno visando a elaboração e encaminhamento, nas
futuras prestação de contas, de parecer conclusivo conforme previsto no artigo 82, §2º da Lei Complementar
621/2012”.

1.3.2 Encaminhe nota explicativa, junto à prestação de
contas anual do exercício corrente, informando as providências tomadas e os ajustes realizados;

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.

1.3.3 Adote medidas administrativas necessárias à disponibilização tempestiva da devida documentação ao
controle interno visando a elaboração e encaminhamento, nas futuras prestação de contas, de parecer conclusivo conforme previsto no artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012.
1.4 Arquivar, após o trânsito em julgado.

MÁRCIA JACCOUD FREITAS

2. Unânime.

Conselheira Substituta

3. Data da Sessão: 20/11/2018 - 41ª Sessão Ordinária do
Plenário.

1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pela relatora, em:
1.1 Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERRA, referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade da senhora REGILENE MAZZARIOL TONONI, dando-lhe quitação;
1.2 Julgar REGULAR COM RESSALVAS a Prestação de
Contas Anual do SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERRA, referente ao exercício de 2015,
sob a responsabilidade da senhora ELCIMARA RANGEL
LOUREIRO, dando-lhe quitação;
1.3 DETERMINAR ao atual gestor que:
1.3.1 Efetue os ajustes necessários para adequar os re-

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

ACÓRDÃO TC-1732/2018 – PLENÁRIO
Processo: 03611/2018-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017

4. Especificação do quórum:

UG: CMS - Câmara Municipal de Serra

4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (vice-presidente no exercício da Presidência), Sebastião Carlos
Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun,
Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo.

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-presidente no exercício da Presidência
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
www.tce.es.gov.br

Responsável: NEIDIA MAURA PIMENTEL
Procurador: RENATO GASPARINI CONRADO DE MIRANDA (OAB: 10075-ES)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2017 –
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA – REGULARES – QUITAÇÃO – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Serra, referente ao exercício
de 2017, sob a responsabilidade da senhora Neidia Maura Pimentel, ordenadora de despesas.
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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A área técnica realizou a análise da Prestação de Contas
e anexos por meio do Relatório Técnico 0152/2018 e Instrução Técnica Inicial 405/2018, sugerindo-se citação da
responsável para esclarecer os indicativos de irregularidades a seguir listados:
Descrição do achado
Responsável
5.1.2.1 Inscrição de restos a Neidia Maura Pimentel
pagar não processados sem
suficiente disponibilidade de
caixa para cobertura, bem como déficit financeiro, afetando e equilíbrio das contas (art.
1º e 55 da Lei Complementar
101/00)
5.2.4 Descumprimento do li- Neidia Maura Pimentel
mite máximo constitucional
de gastos totais do Poder Legislativo (art. 29A da Constituição da República)

Após e com fundamento no art. 63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47, inciso IV, e 358, inciso I,
ambos do Regimento Interno deste Tribunal, foi determinada, por meio da Decisão SEGEX 408/2018-1, a citação
dos responsáveis, concedendo-lhes o prazo de 30 (trinta)
dias improrrogáveis para apresentar razões de justificativas, individual ou coletivamente, quanto aos indícios de
irregularidades elencados no relatório técnico contábil e
na instrução técnica inicial.
As razões de defesa foram juntadas aos autos e o processo encaminhado à Unidade Técnica análise e elaboração
da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 3932/2018-4 sugerindo que a Prestação de Contas Anual do gestor em
análise fosse julgada IRREGULAR. O Parquet de Contas,
acompanhou o entendimento técnico, conforme Parecer 4911/2018-4:

[...]
Pois bem.
Restou apurado nos autos que o Pode Legislativo de Serra, no exercício financeiro em questão, ultrapassou R$
1.271.025,32 do limite constitucional fixado para despesa total, consoante art. 29-A, da Constituição Federal, conforme de observa do RELATÓRIO TÉCNICO – RT
152/2018-4.
É cediço que o total das despesas do Poder Legislativo
Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não pode ultrapassar os percentuais incidentes sobre o somatório das receitas tributárias e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e
nos arts. 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício anterior, conforme incisos I a VI
do art. 29-A da CF.
O valor máximo a ser repassado pela Prefeitura da Serra à Câmara Municipal corresponde ao total da despesa do Poder Legislativo Municipal, devendo, para fins de
cálculo do repasse, considerar as Receitas Tributárias e
as Transferências Constitucionais efetivamente realizadas no exercício anterior, que no caso corresponde a R$
707.885.666,64 e o limite estabelecido no inciso IV do
art. 29-A da CF é de 4,5%, resultando o montante de R$
31.854.855,00.
Assim, quando da execução do orçamento no início do
exercício, os Poderes Executivo e Legislativo Municipais,
já tendo conhecimento da receita efetivamente arrecadada no exercício anterior, deverão proceder aos cálculos aplicando os percentuais relativos aos valores a serem repassados à Câmara Municipal previstos no art. 29A da Constituição Federal. E esta, por sua vez, deverá zewww.tce.es.gov.br

lar para que a despesa total com o Poder Legislativo e
com a folha de pagamento não supere os percentuais
constitucionalmente estabelecidos.
Todavia, não foi o que aconteceu, pois, constatou-se que
o valor total das despesas do Poder Legislativo Municipal
correspondeu a 4,68% da base de cálculo estando em
desacordo com o disposto na Constituição da República, haja vista um excedente de 0,18% equivalente a R$
1.271.025,32.
Ressalta o caráter gravíssimo da infração praticada, uma
vez que está capitulada na Lei n. 8.429/92 como ato de
improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública (art. 11[1]).
Nesta mesma esteira, o Tribunal de Contas do Estado do
Mato Grosso, na Resolução Normativa n. 17/2010, alterada pela Resolução Normativa n. 2/2015, classificou
com infração gravíssima, apta, portanto, a ensejar a rejeição das contas e a aplicação de multa, os “gastos do
Poder Legislativo acima do estabelecido no art. 29-A, I a
VI, da Constituição Federal [2]”.
Cuida-se, ainda, de irregularidade insanável, conforme
decidiu o egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado
do Espírito Santo e o Tribunal Superior Eleitoral:
RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE CANDIDATURA - IMPUGNAÇÃO - TRIBUNAL DE CONTAS - NATUREZA DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - REJEIÇÃO - MULTA PAGAMENTO - IRRELEVÂNCIA – IRREGULARIDADE INSANÁVEL - INFRINGÊNCIA DO ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA “G”,
DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 64/1990.
1. A manifestação do Tribunal de Contas, relativamente
a contas prestadas por Presidente de Câmara Municipal,
tem natureza de decisão, e não de simples parecer.
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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2. O pagamento de multa aplicada pelo Tribunal de Contas não afasta, por si só, a inelegibilidade prevista no art.
1º, inciso I, “g”, da Lei Complementar Federal nº.46/90.

sacordo com a norma insculpida no art. 29-A da Constituição Federal, é considerado irregularidade insanável.
Precedente.

3. Consideram-se irregularidades insanáveis o descumprimento do disposto no art. 29-A, inciso I, da Constituição Federal, bem como a infringência dos §§ 3º e 4º, do
artigo 105, da Lei Federal nº 4.320/64.

4. O pagamento de multa e a devolução de valores ao
erário não são suficientes para sanar irregularidades.
Precedentes.

(TRE-ES – RE: 2973 – Rio Novo do Sul/ES, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Acórdão n. 538, de 27/08/2012,
Publicado em Sessão na data de 27/08/2012).
ELEIÇÕES 2012. REGISTRO DE CANDIDATURA. REJEIÇÃO
DE CONTAS. ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA g, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. ENQUADRAMENTO JURÍDICO DAS IRREGULARIDADES PELA JUSTIÇA ELEITORAL. POSSIBILIDADE. ATOS DE IMPROBIDADE QUE IMPLIQUEM DANO AO
ERÁRIO. VÍCIOS INSANÁVEIS. PRECEDENTES. PAGAMENTO DA MULTA E DEVOLUÇÃO DE VALORES. ATOS INCAPAZES DE AFASTAR A CAUSA DE INELEGIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Uma vez rejeitadas as contas, a Justiça Eleitoral não
só pode como deve proceder ao enquadramento jurídico das irregularidades como sanáveis ou insanáveis, isto
para fins de incidência da inelegibilidade do art. 1º, I, g,
da Lei Complementar nº 64/90. Não lhe compete, entretanto, aferir o acerto ou desacerto da decisão emanada
pela Corte de Contas.
2. A nova redação da alínea g do inciso I do art. 1º da
LC nº 64/90 exige ainda, para verificar se o ato gera inelegibilidade, que se indague acerca do dolo, devendo
ser considerado como tal a intenção de sua prática pelo
agente, ainda que sabedor da ilicitude.
3. O excesso de gastos com folha de pagamento, em de-

(TSE – AgR-REspe: 26579 – Guarapari/ES, Relatora: Min.
LAURITA HILÁRIO VAZ, Acórdão de 12/12/2012, Publicado em Sessão na data de 12/12/2012).
Lembra-se, ainda, que normas que definam objetivamente limites não admitem, de forma alguma, interpretações que as relativizem ou neguem aplicabilidade, do
contrário sua existência não se justificaria. Assim, ao fixar um limite, o legislador pátrio deixa clara sua intenção: não serão admitidos gastos acima daquele patamar.
Por fim, cumpre acentuar que o descumprimento à
Constituição Federal, constituem grave infração à norma
legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira,
orçamentária, operacional ou patrimonial, o que enseja
a irregularidade das contas do Legislativo Municipal, na
forma do art. 84, inciso III, alínea “d”, da LC n. 621/2012.
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas seja a
presente prestação de contas julgada IRREGULAR, com
fulcro no art. 84, inciso III, alínea “d” da LC n. 621/2012,
aplicando-se multa pecuniária à responsável, na forma
dos artigos 87, inciso IV, e 135, incisos I e II, do indigitado estatuto legal.
Ademais, com fulcro no inciso III[3] do art. 41 da Lei n.
8.625/1993, bem como no parágrafo único[4] do art. 53
da Lei Complementar nº 621/2012, reserva-se, ainda, este Parquet ao direito de manifestar-se oralmente em sessão de julgamento.
www.tce.es.gov.br

Na 40 º Sessão Ordinária do Plenário, em 13 de novembro de 2018, a Senhora Neide Maura Pimentel realizou
defesa Oral, por meio do seu advogado Sr. Renato Gasparini Conrado de Miranda.
Após, vieram os autos a este Magistrado de Contas para
emissão de relatório e voto.
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.
Quanto aos apontamentos da área técnica, entendo por
bem acompanhar as razões lançadas na Instrução Técnica Conclusiva ITC 3932/2018-4, que opinaram pelo afastamento da irregularidade narrada no item 5.1.2.1 do
RT nº 152/2018, cuja manifestação técnica reproduzo a
seguir, como parte do meu voto:
[...]
2.1 Da vedação para inscrição de restos a pagar não
processados sem disponibilidade financeira suficiente
(item 5.1.2.1 do RT nº 152/2018)
Base normativa: art. 55, inciso III, alínea b, da Lei Complementar 101/2000.
Dos Fatos
A análise efetuada no item 5.1.2.1 do RT 152/2018 apresentou a seguinte situação:
A Lei Complementar 101/2000 (LRF), na Seção IV, ao dispor sobre o Relatório de Gestão Fiscal, estabelece em
seu art. 55, III, b, 3, que a inscrição de restos a pagar não
processados deve se limitar ao saldo da disponibilidade
de caixa.
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Art. 55. O relatório conterá:

tificativa 1079/2018-2 e Peça Complementar 14533/2018-1)

III - demonstrativos, no último quadrimestre:

[...]

b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas:

Da Análise da Justificativa

3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do
saldo da disponibilidade de caixa;

Conforme alegações e documentação apresentadas pelo gestor, verifica-se que o arquivo estruturado BALEXOD.pdf
(Balancete da execução da despesa orçamentária) registra erroneamente, na despesa classificada sob o código 449052,
sub elemento 35, o valor pago de R$ 4.694,00, quando o correto é R$ 84.694,00, gerando assim a interpretação da existência de restos a pagar processados no valor de R$ 80.000,00.

Constatou-se que o demonstrativo da disponibilidade de
caixa e dos restos a pagar (anexo 5 do relatório de gestão fiscal) encaminhado pelo responsável não contempla a inscrição de restos a pagar processados no valor de
R$ 80.000,00:
Desta forma, o demonstrativo encaminhado contraria as
informações constantes no balancete da despesa orçamentária executada, que demonstra despesa empenhada de R$ 33.125.880,32 e paga de R$ 32.551.639,62, evidenciando restos a pagar de R$ 574.240,70, não totalmente contemplados no anexo 5.
Verifica-se, portanto, da tabela 17, que não foi observado o limite de inscrição de restos a pagar não processados pelo Poder Legislativo, havendo uma deficiência na
disponibilidade líquida de caixa de R$ 80.000,00. Verifica-se ainda, da tabela 11, que houve também déficit financeiro no mesmo valor.

Verifica-se no balancete da execução da despesa orçamentária, encaminhado na defesa, que a despesa empenhada totalizou R$ 33.125.880,37 e a liquidada e paga corresponderam a R$ 32.631.639,67, perfazendo assim um saldo total de
restos a pagar “não processados” no montante de R$ 494.240,70. Salienta-se que no balancete de verificação, arquivo
BALVER, as contas de controle da execução do orçamento 531700000 e 631700000 – RP não processados – inscrição no
exercício, registram o mesmo valor de R$ 494.240,70.
(figura)
Desta forma, constata-se que o Poder Legislativo do município de Serra não infringiu o artigo 55 da LRF, apresentando
em 31/12/2017 a seguinte disponibilidade de caixa e restos a pagar.
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar R$ 1,00
Identificação
dos recursos
Não vinculadas
Total

Disp. de caixa bruta Obrigações Financeiras
Dispon. Líquida RP não Liq.
RP Liq. RP Liq.
RP não Liq. Exerc. antes do RP não
Exerc.
Ant.
liquid.
Ant.
494.240,70
0,00
191.877,70 0,00
302.363,00
302.363,00

Dispon. Líquida

494.240,70

0,00

0,00

191.877,70 0,00

302.363,00

302.363,00

0,00

Tabela 17: Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e
Restos a Pagar R$ 1,00

Desta forma, opina-se no sentido de afastar o indicativo de irregularidade apontado no item 5.1.2.1 do RT 152/2018.

Fonte: Processo TC 03611/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017

Quanto ao item 5.2.4 do RT nº 152/2018 que trata da Descumprimento do limite máximo constitucional de gastos totais do Poder Legislativo, teço os comentários a seguir.

Por estes motivos, propõe-se a citação do responsável
para apresentar alegações de defesa.

O Relatório Técnico tomando como base a estimativa populacional do IBGE para o ano de 2017, que alteraria a faixa de
enquadramento do limite de gastos do Legislativo Municipal, apontou que o valor total das despesas do Poder Legislativo Municipal correspondeu, em 2017 a 4,68% da base de cálculo, R$ 1.271.025,32 a maior, em desacordo com o mandamento constitucional.

Da justificativa:
Em resposta à citação o gestor apresentou a seguinte
justificativa, acompanhada de documentos (Defesa Jus-

[...]

Citado o Gestor apresentou suas razões de justificativas, a seguir reproduzidas na integra:
www.tce.es.gov.br
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Aduz as eminentes auditoras, desta feita, que a Câmara
Municipal da Serra ultrapassou os limites constitucionais
dos gastos; cumpre realizar a análise, à luz da Lei Orçamentária Anual, dos dispêndios no exercício de 2017 e,
avaliar o correção e limite para, então, verificar a distorção apontada no Relatório Técnico 152/2018.

cesso de gasto como alegado no mesmo Relatório Técnico 125/2018.

A Lei no 4593 (peça 1), de 19 de dezembro de 2016, fixou as transferências constitucionais para o Poder Legislativo serrano em R$ 34.317.139,00, mais o valor de R$
300.000,00 para transferência intra-orçamentária (art.
70 da lei), perfazendo um total de R$ 34.617.139,00, para uso no exercício fiscal de 2017.

Com um olhar mais apurado e atento, verifica-se que foi
usada para comparação a alíquota de 4,5% como indicativo da percentagem máxima de possibilidade de gastos
do Poder Legislativo, em dissonância como o estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

Com base neste valor devem ser realizadas as análises
preliminares para apuração efetiva do que foi dispendido no exercício de 2017 e avaliar o cumprimento de dispositivo constitucional.
Pelo relatório da execução orçamentária (peça 2), a Câmara deixou de empenhar R$ 491.258,63 e transferiu
créditos orçamentários no valor de R$ 1.000.000,00,
conforme Lei no 4760 (peça 3), de 18 de dezembro de
2017, restando, ao final do exercício um saldo de utilização das transferências constitucionais no montante de
R$ 33.125.800,37.
Considerando a proporção das receitas de impostos e
transferências previstas no art. 29-A da CF, os gastos do
Poder Legislativo representaram 4,78%, inferior, portanto, aos gastos permitidos pela legislação.
Considerando o valor da base de transferência apurado
pelas eminentes auditoras e contidos no Relatório Técnico, isto é, R$ 707.885.666,64, os gastos representaram
4,67%, inferior, por conseguinte, aos valores previstos
pelo dispositivo constitucional, não havendo, assim, ex-

É, então, necessário entender a razão da divergência já
que a Tabela 21 - Gastos Totais - Poder Legislativo é concorde com o percentual apurado, no que tange aos gastos totais, com divergência de pouca significância.

A justificativa é, conforme descrito: os dados populacionais. Como se depreende de leitura acurada da tabela
em análise.
Leva então, a análise das ilustradas auditoras, para outra vertente que é: quando deverá incidir a mudança de
alínea, do art. 29-A da Constituição Federal, por alteração populacional? Houve, recentemente, situação semelhante no município da Serra, que, então, recorreu
ao Egrégio Tribunal de Contas para sedimentar entendimento sobre a matéria.
Sobre o mesmo tema, isto é, redução de duodécimo, relativo à prestação de contas do exercício de 2010 a Instrução Contábil Conclusiva da 6a Controladoria do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, ICC 388/2012,
nos autos do processo n° TC 1903/2011, referente a prestação de contas da Prefeitura Municipal da Serra, foi concluído que não houve irregularidade quanto ao repasse
do duodécimo, esclarecendo que em recente decisão do
Tribunal de Contas, as reduções percentuais de duodécimo passariam a valer a partir do exercício de 2011, isto é, a partir do exercício seguinte ao fato ocorrido, sewww.tce.es.gov.br

não vejamos:
12 – Item 4.1 – Repasse de Duodécimos superior ao limite constitucional máximo estabelecido.
Base Legal: art. 29 – A, parágrafo 2º, inciso I, da CRFB/88.
Dos Fatos
Do exame dos números demonstrados pela Prefeitura em sua prestação de contas anual - exercício de 2010
constatou-se contabilizado na conta Transferências Financeiras Concedidas à Câmara Municipal da Serra o
montante de R$ 29.869.996,00, sendo este valor contabilizado na prestação de contas anual da Câmara Municipal da Serra (processo TCEES nº 1545/2011), demonstrando o descumprimento ao limite constitucional máximo estabelecido de R$ 24.367.636,85, consubstanciando um excesso de R$ 3.219.627,56, já descontados os
R$ 75.730,61, de saldo superávit financeiro apurado em
31/12/2010, estando, portanto, em desatendimento ao
previsto no inciso I, § 2º do art. 29-A, da Constituição da
República Federativa do Brasil.
Da Justificativa
Esclarece o defendente que, conforme decisão judicial
do Sr. Juiz de Direito Cláudio Ernesto Souza Alves, efetuaram o pagamento no percentual de 6%.
Da Análise
Analisando a documentação encaminhada (fls. 1651 a
1673) verificamos que a Câmara Municipal da Serra ingressou judicialmente com Mandado de Segurança visando garantir o recebimento do duodécimo no percentual de 6%. Obtendo êxito na solicitação, coube ao executivo municipal o cumprimento do mesmo.
Cabe esclarecer que em recente decisão desta corte as
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reduções nos percentuais de duodécimo passarão a valer a partir do exercício de 2011 para referida análise. Logo, não há irregularidade para aquele item do RTC.
Cabe ainda ressaltar que, o referido entendimento da
Controladoria Técnica, foi acompanhado pela Instrução
Técnica Conclusiva, ITC 6788/2012, pelo Parecer da Procuradoria de Justiça de Contas, PPJC 683/2014, e, finalmente, pelo Parecer Prévio do Egrégio Tribunal de Contas, TC-078/2015, que trata de Prestação de Contas Anual, exercício de 2010, da Prefeitura Municipal da Serra.
Ademais, após o Parecer TC-001/2011, referente à Consulta realizada pela Câmara Municipal da Serra, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo alterou, através da Decisão Plenária TC-12/2012 (DOE 31.10.2012),
a aplicação do referido Parecer, fixando o entendimento de que a redução no repasse do duodécimo do Poder
Executivo ao Legislativo Municipal deve vigorar no exercício de 2011, ao contrário do entendimento anterior, de
que vigoraria em 2010, senão vejamos:
“DECISÃO PLENÁRIA TC-12/2012 (DOE 31.10.2012) ALTERA A APLICAÇÃO DO PARECER EM CONSULTA TC001/2011, FIXANDO O ENTENDIMENTO DE QUE A REDUÇÃO NO REPASSE DO DUODÉCIMO DO PODER EXECUTIVO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL DEVE VIGORAR
NO EXERCÍCIO DE 2011, AO CONTRÁRIO DO ENTENDIMENTO ANTERIOR, DE QUE VIGORARIA EM 2010. Considerando as discussões realizadas por ocasião da apreciação do Processo TC 1886/2011, referente à Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Afonso
Cláudio, referente ao exercício de 2010, em que o Relator, Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel, acompanhando o entendimento do Ministério Público Especial de Contas, acatou o entendimento de que a redução

do percentual de repasse do Poder Executivo ao Legislativo apenas se aplica à LDO e à LOA elaboradas durante
o exercício de 2010 para vigorarem no exercício de 2011
e, portanto, para o exercício de 201O, não haveria obrigação legal de se modificarem as leis orçamentárias elaboradas em 2009; Considerando a aquiescência do Plenário com o novo entendimento, alterando a orientação
até então praticada por este Tribunal; DECIDE o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, em sua 78ª sessão ordinária, realizada
no dia 25 de outubro de 2012, alterar a aplicação do Parecer em Consulta TC-001/2011, fixando o entendimento de que a redução no repasse do duodécimo do Poder Executivo ao Legislativo Municipal deve vigorar no
exercício de 2011, ao contrário do entendimento anterior, de que vigoraria em 2010.” (grifo nosso)

sustenta-se, em preliminar, a repercussão geral da matéria deduzida no recurso. No mérito, aponta-se violação
ao art. 29-A, inciso I, do texto constitucional (redação anterior à edição da Emenda Constitucional 58/2009).

Posto isto, divergente do entendimento das auditoras, é
compreensão do Tribunal de Contas que a aplicabilidade da redução do percentual aplicado ao duodécimo se
dá no exercício seguinte ao fato verificado, no caso aumento do contingente populacional, apurado pelo IBGE.

A irresignação não merece prosperar. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que o repasse duodecimal previsto no art. 168 da Constituição Federal configura garantia de independência dos órgãos e poderes nele
referidos, não se sujeitando, pois, ao alvedrio do Chefe
do Poder Executivo efetuar o repasse, uma vez que a referida garantia assegura a distribuição prioritária dos recursos, bem como a não sujeição dos referidos repasses
ao fluxo de arrecadação, a fim de resguardar a autonomia financeira dos órgãos e poderes nela mencionados.

Caso não bastasse a decisão peremptória da aplicabilidade da redução no exercício seguinte, por parte dessa
Corte de Contas, há o entendimento da Suprema Corte
sobre o mesmo assunto.
No Recurso Extraordinário Com Agravo 659.868 Rio de
Janeiro (peça 4), ficou estabelecido que não se pode efetuar o repasse de valores inferiores à Câmara Municipal
em desobediência ao estabelecido em lei orçamentária
sob pena de violação do dever constitucional e legal, senão vejamos:
No recurso extraordinário, interposto com fundamento
no art. 102, inciso III, alínea “a’da Constituição Federal,
www.tce.es.gov.br

Argumenta-se que não foi efetuado o repasse duodecimal ao Poder Legislativo no percentual de 8% (oito por
cento), mas sim em 7% (sete por cento), em virtude de
equívoco da Lei Orçamentária municipal, a qual, afirma-se, foi feita com base em informações incorretas quanto ao contingente populacional do município, razão pela
qual o Chefe do Poder Executivo teria o dever de reduzir o valor do repasse, sob pena de incorrer no crime de
responsabilidade previsto no art. 29-A, § 20, inciso I, da
Carta Magna.
Decido.

Portanto, a adoção da alteração de contingente populacional só deve prosperar no exercício seguinte de sua
apuração ou divulgação, é assim o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não admitindo o uso de “dados
atualizados” para alterar a Lei Orçamentária Anual, sob
pena de afronta a princípios constitucionais.
É assim o entendimento do Egrégio Tribunal de Contas
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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do Estado do Espírito Santo, quando se expressou na Decisão Plenária TC-12/2012 e, assim foi o entendimento
do Município da Serra, mantendo o percentual de 5% até
o encerramento do exercício de 2017, em homenagem à
Lei Municipal n° 4593/2016.

ma manteve o percentual de 5% até o encerramento do
exercício de 2017, seguindo a Lei Municipal 4593/2016.

Pelo demonstrado, não há como prosperar a alegação de
superação dos limites constitucionais de gasto, por parte desta Casa de Leis, que, em respeitando os entendimentos supracitados, não ultrapassou os valores estabelecidos por legislação vigente, ao contrário, uso menos
duodécimo do que lhe foi garantido por dispositivo legal.

O Parecer TC 01/2011 tratou à época da controvérsia
quanto a aplicabilidade já no exercício financeiro de 2010
da redução do percentual de repasse do Poder Executivo
ao Poder Legislativo municipal, promovida pela Emenda
Constitucional nº 58/2009. O entendimento contido no
Parecer foi posteriormente modificado pela Decisão Plenária TC 12/2012 que definiu que a redução no percentual de repasse do novo comando constitucional só produziria efeitos jurídicos a partir de 1º de janeiro de 2010.
Portanto, a redução percentual só se aplicaria à LDO e à
LOA elaboradas durante o exercício de 2010, com vigência para o exercício de 2011. Logo, para o exercício de
2010 não haveria a obrigação legal de se modificar as leis
orçamentárias elaboradas em 2009.

Destarte, é nosso entendimento que a revisão do Relatório Técnico em tela deva ser efetivada e a notação de irregularidade pagada.
[...]
A análise técnica (ITC 3932/2018) refutou as razões de
defesa do gestor com base nos seguintes argumentos:
Da Análise da Justificativa
O ponto central da irregularidade apontada no RT
152/2018 passa pela mudança ocorrida no total de habitantes do Município que, conforme estimou o IBGE,
atingiu com data de referência em 01/07/2017 o total de
502.618 habitantes. Assim, o gasto total do Poder Legislativo passou a se enquadrar no inciso V do artigo 29-A
da Constituição Federal, ou seja, foi limitado a 4,5 % da
base de cálculo definida na própria Constituição Federal.
O gestor argumenta que a mudança para incidência da
alíquota de 4,5% deve ocorrer apenas no exercício de
2018, ou seja, a aplicação do novo percentual aplicado
ao duodécimo se dará apenas no exercício seguinte ao
fato verificado, no caso o aumento populacional do município. Assim, diante desse entendimento o gestor afir-

Sustenta o gestor que sua decisão está amparada pela Decisão Plenária 12/2012, que alterou o Parecer TC
01/2011.

Em virtude de tal Decisão o gestor entende que de forma
análoga deva ser adotado o mesmo procedimento para
a irregularidade em questão, ou seja, a LDO e LOA elaboradas em 2016, com vigência para o exercício de 2017
não seja alterada.
Ressalta-se que, conforme a Decisão Plenária 12/2012,
os efeitos jurídicos da Emenda Constitucional nº 58/2009
passaram a ser produzidos a partir de 1º de janeiro de
2010, sendo esse o ponto principal para o entendimento
que não haveria necessidade, naquele momento, de alteração da LDO e LOA. No caso em questão, para LOA do
exercício de 2017 do Município de Serra, os efeitos jurídicos da Emenda se encontram em pleno vigor.
www.tce.es.gov.br

Deve-se levar em conta que na elaboração da LOA para 2017 – Lei Municipal 4593/2016 a fixação do repasse ao Poder Legislativo municipal foi realizado em face
do limite correspondente a 5%, pois de acordo com o
IBGE, o contingente populacional do município de Serra
em 01/07/2016 era de 494.109 habitantes
Nessa hipótese, cumpre verificar se a produção de efeitos
do aumento populacional, de 494.109 em 01/07/2016
para 502.618 em 01/07/2017 refere-se à execução ou
elaboração do orçamento, ou seja, se o novo limite se
aplica na execução do orçamento de 2017 ou na elaboração, em 2017, do orçamento de 2018.
O limite prescrito no artigo 29-A corresponde ao “total
da despesa do Poder Legislativo Municipal”, e não a despesa fixada na lei orçamentária anual. Assim sendo, o
limite refere-se à execução da despesa, de forma que
o total da despesa realizada dentro de um exercício pelas Câmaras Municipais não poderá ultrapassar o limite
máximo prescrito pelo artigo 29-A da Constituição Federal.[g.n.]
Nesses termos, considerando o aumento populacional,
não resta outra conclusão a não ser que o total da despesa a ser realizada pela Câmara Municipal em 2017 deverá observar o limite de 4,5% prescritos no inciso V do
artigo 29-A da Constituição Federal.
Nesse contexto, é oportuno observar o conteúdo da norma prescrita no § 2º do artigo 29-A.
Art. 29-A (...)
§ 2º Constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal:
I – efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo;
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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II – não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês; ou
III – enviá-lo a menor em relação à proporção fixada em
Lei Orçamentária.
Da análise do dispositivo constitucional transcrito acima, infere-se que o limite para realização de despesa pelo Poder Legislativo implica na proibição da realização
de repasses pelo Poder Executivo acima desses limites,
constituindo crime de responsabilidade do Prefeito o repasse efetuado a maior.
Por outro lado, também constitui crime de responsabilidade do Prefeito a realização de repasse a menor em relação à proporção fixada na lei orçamentária.
Em todo caso, havendo conflito entre as normas contidas nos incisos I e II do § 2º do artigo 29-A, prevalece o
limite máximo constitucional da despesa total da Câmara, uma vez que a despesa fixada na lei orçamentária deve observar esse limite. Ou seja, os repasses devem observar o limite máximo ou a despesa fixada em orçamento, dos dois o menor.
Caso a despesa fixada na lei orçamentária ultrapasse o
limite constitucional, seja em decorrência de insuficiência da receita arrecada, que acaba por diminuir a base
de cálculo do repasse, ou em função de redução do limite constitucional por meio de emenda à constituição,
a lei orçamentária deverá ser adequada ao limite constitucional.
Convém ressaltar ainda que o ato do prefeito não está
atrelado ao do presidente da Câmara. O ato do prefeito em repassar os recursos gera efeitos financeiros e o
ato do presidente da Câmara em autorizar a despesa gera o gasto público. Ou seja, mesmo recebendo recursos
acima do permitido pela Constituição, cabe ao presiden-

te da câmara observar o limite de gastos do Poder Legislativo.

ra a referida despesa, descumprindo a determinação no
disposto neste item, como segue demonstrado:

Diante do exposto, sugere-se manter o indicativo de irregularidade apontado no item 5.2.4 do RT 152/2018.

Gasto total do Poder Legislativo

Por sua vez o Parquet de Contas o posicionamento técnico e entendeu tratar-se de irregularidade gravíssima,
conforme parecer reproduzido no relatório deste voto.

[...]

Pois bem.
Neste ponto, sou de opinião divergente ao entendimento da área técnica e do Parquet de Contas e voto pelo
acolhimento das razões de justificativa apresentadas
pela Sra. Neidia Maura Pimentel.
Como mencionado pelo defendente, as contas do Município de Serra, relativas ao exercício de 2010, apresentaram situação semelhante. Ao verificar especificamente
as Contas da Câmara Municipal naquele exercício, verifica-se que em situação análoga aquela enfrentada nestes
autos a análise conclusiva afastou a irregularidade tendo em vista o entendimento contido na Decisão Plenária 12/2012:
[...]
6 – Gasto total do Poder Legislativo – item 2.2.2.3 do
RTC.
Base Legal: Art. 29-A e incisos – redação dada pelo EC
25/2000.
Dos fatos:
Em observância às disposições contidas no regramento
constitucional retrocitado, realizou-se o cálculo concernente ao limite máximo permitido de gasto para o Poder
Legislativo do Município em comento, a fim de compará-lo ao montante acima do limite constitucional fixado pawww.tce.es.gov.br

Das justificativas e/ou peças, fls. 372 a 375 e 473 a 485:
Pois bem. Desde logo cumpre registrar que o questionamento apresentado neste item relaciona-se exclusivamente com a edição da Emenda Constitucional nº
58/2009, que alterou o inciso III, do artigo 29-A da Constituição Federal brasileira para reduzir o total da despesa
do Poder Legislativo de Municípios com população entre
300.001 (trezentos mil e um) a 500.000 (quinhentos mil)
habitantes, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, de 6% para 5% do somatório das receitas tributárias e das transferências previstas no § 5º, do art. 153 e nos art. 158 e 159, efetivamente realizados no exercício anterior.
A Emenda Constitucional em destaque foi promulgada
em 23 de setembro de 2009, porém, por disposição expressa do inciso II, de seu artigo 3º, no que tange ao estabelecimento do novo limite de despesa dos Poderes
Legislativos Municipais, só passou a ter vigência a partir
de 1º janeiro de 2010.
Nesse contexto, entre a promulgação da Emenda e sua
produção de efeitos o Município da Serra editou sua Lei
Orçamentária Anual – Lei Municipal nº 3531/2010 – relativa ao exercício de 2010, não considerando as novas regras da Emenda nº 58, já que ainda não produzia efeitos,
ou seja, mantendo como limite máximo de despesa do
Legislativo local o percentual de 6% do somatório das receitas tributárias e das transferências previstas no § 5º,
art. 153 e nos art. 158 e 159, efetivamente realizados no
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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exercício anterior.
Assim feito, no mês de agosto do ano de 2010, quando
os compromissos orçamentários e metas fiscais já estavam estabelecidos e em plena realização, o Poder Executivo serrano, sem alterar a lei orçamentária, através de
mero ofício assinado pelo Secretário de Finanças e sem
o endosso do Prefeito, comunicou à Câmara Municipal
a aplicação da Emenda nº 58/2009, no orçamento em
execução, com efeitos retroativos a janeiro de 2010, redução do percentual de repasse ao Legislativo de 6% para 5% e consequente diminuição do duodécimo antes fixado e abatimento dos valores supostamente repassados a maior.
Diante da ação tardia e sem razão do Poder Executivo,
bem como da violação da peça orçamentária em vigor,
das ilegalidades guardadas na ação e dos imensuráveis
prejuízos orçamentários, financeiros, fiscais e administrativos que lhe seriam imputados a Câmara Municipal
da Serra impetrou Mandado de Segurança em desfavor
do Prefeito e do Secretário de Finanças do Município da
Serra, requerendo que fosse determinado às autoridades coatoras o repasse à Câmara Municipal da Serra do
duodécimo integral previsto na Lei Orçamentária vigente à época e não aplicação da Emenda Constitucional nº
58/2009 no exercício de 2010.
Nesse sentido, verificando de plano as ilegalidades e os
prejuízos demonstrados pela Câmara, o Juízo da Vara da
Fazenda Pública Municipal da Serra , nos autos do Mandado de Segurança nº 048100193613, deferiu medida liminar nos seguintes termos:
“Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, DEFIRO o pedido liminar no perfil deduzido na inicial para o
fim de suspender o ato administrativo materializado no

Ofício Sefi nº 179/2010 e, por via de consequência, determinar IMEDIATAMENTE que os impetrados procedam
o repasse integral do duodécimo previsto na Lei Orçamentária Anual – Lei nº 3.531/2010, até o dia 20 de cada mês, bem como devolva, juntamente com o duodécimo do mês de agosto, os valores de redução descontados indevidamente no repasse do mês de julho do corrente ano, como deduzido no pleito liminar inicial”(grifo
no original).

ferente ao exercício de 2010, sob a responsabilidade do
Sr. RAUL CESAR NUNES.

Desta forma o percentual máximo do Poder Legislativo
serrano no exercício de 2010, por força de decisão liminar judicial que produz efeitos até a presente data, foi de
6% do somatório das receitas tributárias e das transferências previstas no § 5º, do art. 153 e nos art. 158 e 159,
efetivamente realizados no exercício anterior.

[...]

Da análise:
Levando em conta que a Decisão Plenária TC nº 12/2012,
publicada no DOE em 31/10/2012, cujo teor altera a
aplicação do Parecer em Consulta TC nº 001/2011, fixando o entendimento de que a redução no Repasse do
duodécimo do Poder Executivo ao Legislativo Municipal
dever vigorar no exercício de 2011, ao contrário do entendimento anterior, de que vigoraria em 2010, aliado
as alegações do Agente Responsável, a impropriedade
apontada neste item torna-se improcedente.
7 – CONCLUSÃO
Ante os fatos acima expostos, e que, após análise dos registros declinados nas notas explicativas, alvo de esclarecimentos, cujos conteúdos nelas apresentados atendem
os objetos da notificação e citação, como também os
demonstrativos anexos a elas, devem se considerar CORRETAS as contas da CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA, rewww.tce.es.gov.br

FONTE: Processo TC 1545/2011 - Instrução Contábil
Conclusiva 401/2012
Tal entendimento foi mantido, sem divergências, no julgamento do Processo TC 1545/2011, conforme o Acórdão 626/2015, conforme excerto do voto condutor da
Lavra do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
II.1 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PROCESSO TC
1545/2011
Com base na Instrução Contábil Conclusiva ICC 401/2012
concluiu a área técnica pela regularidade das contas,
sendo acompanhada pelo NEC através da Instrução Técnica Conclusiva ITC 4876/2013, pois não foi verificada irregularidade técnico-contábil na presente prestação de
contas, conforme conclusão abaixo transcrita:
[...]
4.1. No que tange à Prestação de Contas Anual, de responsabilidade do senhor Raul Cézar Nunes, Presidente
da Câmara Municipal da Serra, durante o exercício de
2010, ficou demonstrado o cumprimento dos limites
constitucionais e legais alusivos à despesa total com pessoal; gasto total com subsídio dos vereadores; gasto individual com subsídios de vereadores; gastos com a folha
de pagamentos do Poder Legislativo e gasto total do Poder Legislativo Municipal, razão pela qual, pugna-se pela
REGULARIDADE dos Demonstrativos Contábeis da Câmara Municipal da Serra.
As razões colacionadas pela área técnica são suficientes
ao convencimento de que as contas, de fato, devem ser
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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julgadas regulares. Passo à análise dos atos de gestão.
[...]
Abordando o tema, em sede de Consulta, o Tribunal de
Contas de Rondônia manifestou-se como segue:
No mérito, como já transcrito, o jurisdicionado indaga
sobre qual índice populacional a ser considerado para o
repasse financeiro ao Poder Legislativo Municipal, o apurado em determinado exercício pelo IBGE ou o estimado pelo referido Instituto para os exercícios posteriores?
Tal indagação decorre do art. 29-A e incisos da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constituição Constitucional nº 58/2009, que assim disciplina, in verbis:
(...) Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo
Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar
os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5o do
art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no
exercício anterior:
- 7% (sete por cento) para Municípios com população de
até 100.000 (cem mil) habitantes;
- 6% (seis por cento) para Municípios com população entre 100.000 (cem mil) e 300.000 (trezentos mil) habitantes;
- 5% (cinco por cento) para Municípios com população
entre 300.001 (trezentos mil e um) e 500.000 (quinhentos mil) habitantes;
- 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios com população entre 500.001 (quinhentos mil e um) e 3.000.000 (três milhões) de habitantes;
- 4% (quatro por cento) para Municípios com população

entre 3.000.001 (três milhões e um) e 8.000.000 (oito
milhões) de habitantes;
- 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios com população acima de 8.000.001 (oito milhões e um) habitantes. (...).
Frente aos incisos do art. 29-A sobrepostos, não pairam
dúvidas da necessidade de que esta Corte oriente os jurisdicionados sobre o quanto populacional a ser considerado para efeitos de repasse dos percentuais do Executivo Municipal para o Legislativo Municipal.
Neste cerne, ainda que tratando do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, o Código Tributário Nacional,
lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, em seu art. 91, §
3º, assim dispôs:
§ 3º Para os efeitos deste artigo, consideram-se os municípios regularmente instalados, fazendo-se a revisão
das quotas anualmente, a partir de 1989, com base em
dados oficiais de população produzidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 59, de 1988).
[negritamos, sublinhamos].
Abordando o FPM e o questionamento afeto à Consulta
em apreço, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais posicionou-se sobre quais seriam os dados oficiais
produzidos pelo IBGE, nestes termos:
[Limite das despesas do Poder Legislativo municipal.
Apuração oficial da população do município] O art. 29-A
da Carta da República, ao prever o limite da despesa do
Poder Legislativo, fixa, por número de habitantes, determinado percentual a ser observado pela Câmara Municipal. No Brasil, o órgão oficial competente para estimar
a população brasileira é o IBGE, que, a cada decênio, enwww.tce.es.gov.br

tabula recenseamento, também, por municípios. (...). As
informações apuradas no período intercensitário, divulgadas como estimativa, são oficiais e devem ser observadas para a fixação da participação do FPM, do repasse financeiro à Câmara Municipal, do estabelecimento
de número de vereadores (...) (Consulta n. 718260. Rel.
Cons. Moura e Castro. Sessão do dia 20/12/2006). [negritamos].
Decidindo questões com matéria semelhante, posicionaram-se os Tribunais Regionais Federais da 1ª e 5ª Regiões, extrato:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. CONTAGEM POPULACIONAL. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. IBGE.
ESTIMATIVA POPULACIONAL. CRITÉRIOS TÉCNICOS UTILIZADOS DE FORMA HOMOGÊNEA EM TODO PAÍS.
- O IBGE detém a atribuição legal (LC nº 91/97 e Lei nº
8.443/92) de estabelecer os dados demográficos oficiais que serão apurados pelo TCU na fixação da cota do
FPM de todos os municípios brasileiros, com base em
diversos indicadores e critérios aplicados de forma homogênea no país;
- Não há descaracterização das estimativas populacionais elaboradas pelo IBGE com a apresentação pelo município de indicadores populacionais próprios, isolados
e não dotados de metodologia de interpretação. Ainda
que divergentes os números apurados pelo IBGE e pela parte apelante, tal fato não tem o condão de autorizar
a declaração de ineficácia do censo populacional perpetrado pelo IBGE e substituir tal estimativa pelos números apontados pelo município;
- Apelação improvida. (...) TRF-5 - Apelação Civel : AC
364993 AL 000967193.2001.4.05.8000. Publicação: DiSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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ário Eletrônico Judicial - Data: 18/09/2009 - Página: 541
- Ano: 2009.
Ementa: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. FUNDO DE
PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO. COEFICIENTE INDIVIDUAL DE PARTICIPAÇÃO. CENSO DEMOGRÁFICO. ATRIBUIÇÃO DO IBGE. LC 91 /97. INDICADORES POPULACIONAIS
PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. UTILIZAÇÃO.

gal. 5. Remessa Oficial não provida. TRF-5 - Remessa Ex
Offício REOAC 457870 AL 0002171-63.2007.4.05.8000.
Data de publicação: 31/03/2009. [negritamos, sublinhamos].

INADMISSIBILIDADE. FALTA DE AMPARO CONSTITUCIONAL E LEGAL.

EMENDA: ADMINISTRATIVO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO
DOS MUNICÍPIOS. REDUTOR DE COEFICIENTE INDIVIDUAL. LEI COMPLR Nº 91/1997. ESTIMATIVA DA POPULAÇÃO REALIZADA PELO IBGE. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO.

1. O Fundo de Participação dos Municípios tem previsão em norma constitucional, cabendo à União destinar
22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento)
do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e
proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados para ser rateados entre os municípios brasileiros. (art. 159, CF/88). 2. Cabe à lei complementar estabelecer o coeficiente no FPM de cada município, variável de acordo com a estimativa de sua população, que é
realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE e, depois, informada ao Tribunal de Contas da
União - TCU que, com base neste dado, fixa o coeficiente de cada ente municipal. 3. Conforme arcabouço normativo constitucional e infraconstitucional, é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE a atribuição
de estabelecer os dados demográficos oficiais que serão
utilizados pelo TCU na fixação da quota de FPM de todas as municipalidades brasileiras, com base em vários
indicadores e critérios aplicados de forma homogênea
no país. 4. Indicadores populacionais apurados pelo próprio município, tais como o número de nascimentos e de
óbitos, de pessoas atendidas em programas sociais e de
eleitores, não têm o condão de descaracterizar o censo
demográfico estimado pelo IBGE, por falta de amparo le-

1. A hipótese é de pedido formulado pelo MUNICÍPIO DE
PEREIRO-CE de correção da quantidade de habitantes do
município para 15.156 (quinze mil, cento e cinquenta e
seis), a fim de evitar a aplicação do redutor de coeficiente individual do Fundo de Participação dos Municípios
(FPM) previsto na LC nº 91/97, bem como a retificação
da população em 1999 e a inaplicabilidade do referido
redutor em 2000, com o repasse dos valores que não foram postos à disposição da municipalidade no mencionado ano. 2. Os dados populacionais fornecidos pelo IBGE não podem ser contestados sem o auxílio de uma opinião técnica efetiva, que venha a demonstrar que os números não correspondem à realidade. 3. No caso dos
autos, observa-se que o IBGE, em ofício dirigido à Prefeitura de Pereiro, informou que no Censo Demográfico
de 1991, o referido município apresentou uma população de 14.792 habitantes; na Contagem Nacional da População de 1996, apresentou uma população de 13868
habitantes; e que a estimativa da população municipal
em 1999, com base nos subsídios enviados e nos indicadores sintomáticos de crescimento disponível, era de
13.570 habitantes. Posteriormente, em 03/01/2001, o
IBGE expediu novo ofício à Prefeitura, informando que
sua população em 01/08/2000 era de 15.156 habitanwww.tce.es.gov.br

tes. 4. Há que restar definida que a população residente
no referido ente municipal, em 2000, não era inferior a
15.156 (quinze mil, cento e cinquenta e seis) habitantes;
sendo, entretanto, impossível a determinação de restituição dos valores descontados em virtude da aplicação
do redutor de coeficiente individual de que trata a LC nº
91/97, tendo em vista a inexistência de um fundo de reservas para tanto. 5. Remessa Oficial e Apelações improvidas.TRF-5 - Apelação Civel : AC 372859 CE 000053733.2001.4.05.8100. Publicação: Diário da Justiça - Data:
17/06/2009 - Página: 210 - Nº: 113 - Ano: 2009. [negritamos, sublinhamos].
Confirmando os posicionamentos supramencionados, o
Supremo Tribunal Federal:
Decisão
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento
a recurso extraordinário interposto de acórdão que possui a seguinte “ADMINISTRATIVO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. CONTAGEM POPULACIONAL. IBGE.
LC N.º 91/97. COEFICIENTE DE REPASSE. 1. As estimativas populacionais do IBGE não podem ser afastadas pela mera apresentação de dados unilaterais e que não
correspondem necessariamente à população total do
Município. 2. Por força da Lei Complementar n.º 91/97,
o Tribunal de Contas da União fixa o montante de repasse a cada Município (relativamente à repartição da receita tributária prevista no artigo 159 da Constituição Federal) com base nos dados oficiais de população produzidos pelo IBGE, inexistindo qualquer ilegalidade no caso em apreço, porquanto a situação fática retratada pelo autor não destoa da sistemática adotada pelo ordenamento jurídico pátrio. 3. Apelo improvido” (pág. 203 do
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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documento eletrônico 1). No RE, fundado no art.102, III,
a, da Constituição, alegou-se violação aos arts. 5º, XXXV,
e 161, II, da mesma Carta. A pretensão recursal não merece acolhida. Preliminarmente, observa-se que os dispositivos constitucionais apontados como violados não
foram prequestionados. Assim, como tem consignado
este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o
recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a
omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356
do STF. Além disso, para se chegar à conclusão contrária
à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos,
o que é vedado pela Súmula 279 do STF, bem como seria
imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. (...) Publique-se. Brasília, 29 de maio de 2014. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI- Relator Decisão
Vistos. O Estado de Sergipe, na qualidade de assistente
do autor da demanda, interpõe recurso extraordinário
contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional
Federal da 5ª Região, assim do: “ADMINISTRATIVO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. REDUTOR BASEADO NA ESTIMATIVA DA POPULAÇÃO REALIZADA PELO IBGE. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS DADOS.
INSUFICIÊNCIAS DE ELEMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR EQUÍVOCO NO COEFICIENTE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal à insurgência de Município em face de
sentença judicial que julgou improcedente o pedido que
objetivava o reconhecimento de eventual equívoco cometido pelo IBGE, ao estipular a população municipal. 2.

Os dados populacionais fornecidos pelo IBGE não podem ser contestados sem o auxílio de uma opinião técnica efetiva, que venha a demonstrar que os números
não correspondem à realidade. 3. As certidões de nascimentos e óbitos constantes em certidões fornecidas pelos Cartórios de Registro Civil dos municípios não são suficientes para identificar o suposto equívoco. Precedente deste egrégio Tribunal. 4. Os critérios do IBGE são os
mesmos para todos os municípios, sem distinção que
viole a isonomia. A fixação de limites máximos e mínimos para a classificação do município em determinado
coeficiente de repasse não pode ser modificada pelo Judiciário, sem elementos comprobatórios robustos para
tanto. 5. No que se refere à alegação de que o censo demográfico de 2007, realizado pelo
IBGE, desconsiderou a população dos povoados de CAIÇA DE CIMA ,GENIPAPO, LAGOA GRANDE E MATAVERDE,
o que teria gerado uma diferença de 216 habitantes em
relação ao censo anterior, o que implicou na redução do
coeficiente de 1.8 para 1.6 do repasse do FPM, não merece prosperar 6. É que não indicou elementos capazes
de infirmar a metodologia empregada pelo IBGE, não
constando nos autos inclusive nenhum estudo técnico.
7. A contagem realizada pelo IBGE foi feita de forma lógica e científica, em conformidade com os dados fornecidos pelo Atlas de Limites de 1940, elaborado pelo Conselho Nacional de Geografia - CNG, antiga denominação do
IBGE, onde se encontram os limites interestaduais do país. Seu critério também foi respaldado nos dados coletados em 1973, pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE. A partir de tais elementos é
que o IBGE usou, a partir do censo de 2007, a tecnologia
Sistema de Posicionamento Global (GPS), largamente cowww.tce.es.gov.br

nhecida pela precisão de sua aferição, através do uso de
satélites. 8. Assim, sendo, constatada por meio idôneo,
que os referidos povoados se encontram localizados na
divisa dos municípios de Simão Dias e Parapiranga, é evidente que os domicílios e seus habitantes estejam distribuídos entre os dois, de modo que não podem ser considerado apenas para o município autor, pelo fato de que
historicamente assim vinha ocorrendo. 9. Ademais, ainda, que as escolas, igrejas, imóveis particulares e os povoados sejam administrados pelo Município autor, não
significa que os habitantes do território pertencente ao
município de Paripiranga/BA, devem integrar o contingente populacional de Simão Dias/SE, mesmo que seja
com o assentimento do outro município. 10. A fixação
do coeficiente de cálculo da cota do FPM que vigorou
o exercício de 2007 foi feita com base em estimativa do
IBGE realizada no ano anterior. Dessa forma, os dados
obtidos pelo instituto quando da realização do censo
demográfico em 2007 não devem servir de fundamento para a alteração do coeficiente fixado para o mesmo ano, mas apenas para o próximo exercício financeiro, sob pena de terem que ser revisados os coeficientes
de todos os demais municípios. (AC 200782000014880,
Desembargador Federal Francisco de Barros e Silva, TRF5
- Primeira Turma, 30/09/2008). (..). Publique-se. Brasília,
4 de novembro de 2011” (AI nº 846.762/PR, Relatora a
Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/11/11). Ante o exposto, conheço do agravo e nego seguimento ao recurso extraordinário, prejudicado o pedido de assistência apresentado às folhas 516 a 518. Publique-se. Brasília, 1 de
fevereiro de 2012. Ministro Dias Toffoli – Relator. [negritamos, sublinhamos].
Neste viés, em observância ao rol de jurisprudência soSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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breposto, é possível compreender que o IBGE é o instituto competente para aferir o quantum populacional
dos municípios brasileiros, sendo que os levantamentos
e estimativas são realizados com base nos mesmos critérios para todos os municípios, o que atende ao princípio da isonomia.
Em observância aos destaques supracitados, também é
possível concluir que os dados obtidos pelo IBGE, quando da realização do censo demográfico, não devem servir de fundamento para a alteração do coeficiente fixado para o mesmo ano, mas apenas para o próximo exercício financeiro.
Desta feita, se o IBGE estimar que no ano “X” a população de determinado município será de “Y”, somente
no exercício seguinte ao da estimativa é que poderá ser
efetuado o repasse no percentual compatível com o número populacional, na forma dos incisos do art. 29-A da
Constituição Federal.
No mais, alinho-me ao entendimento exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, no sentido
de que as informações apuradas pelo IBGE, no período
intercensitário, divulgadas como estimativa, são oficiais
e devem ser observadas para o repasse financeiro à Câmara Municipal.
Diante do exposto, compreendo que esta Corte de Contas, visando orientar seus jurisdicionados, deve responder a Consulta em aferição nos seguintes termos: As informações apuradas no período intercensitário pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, divulgadas como estimativa, são oficiais e devem ser observadas, pois definem o quantum populacional previsto nos incisos do art. 29-A da Constituição Federal,
devendo ser utilizadas para a fixação do repasse finan-

ceiro à Câmara Municipal. Os dados obtidos pelo IBGE
quando da realização do censo demográfico não devem
servir de fundamento para a alteração do coeficiente fixado para o mesmo ano, mas apenas para o próximo
exercício financeiro.
Assim, estou convencido de que também nestes autos
deve prevalecer a interpretação, assistindo, pois, razão
ao defendente visto que até o encerramento do exercício de 2017, o limite de gastos totais do poder legislativo do Município de Serra permaneceu em 5%, uma vez
que a alteração da faixa populacional estimada pelo IBGE
em 2017, só produzirá efeitos no exercício subsequente.
Desta forma, tenho por afastada a irregularidade
Por todo o exposto, acompanhando parcialmente a Área
Técnica e o Ministério Público Especial de Contas, VOTO
para que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado
SERGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 Julgar REGULARES as contas da senhora NEIDIA
MAURA PIMENTEL -presidente da Câmara Municipal da
Serra no exercício de 2017, com amparo no inciso I do
artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal;
1.2 Após o trânsito em julgado, arquive-se.
www.tce.es.gov.br

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 (presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e
Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO 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:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-geral das sessões em substituição

Acórdão 01873/2018-7 - PLENÁRIO
Processo: 07998/2018-6
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
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UG: SESP - Secretaria de Estado da Segurança Pública e
Defesa Social
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: VINICIUS XAVIER TEIXEIRA, NYLTON RODRIGUES RIBEIRO FILHO, WEVERSON FERRARI, UBIRATAN DE SOUZA PASSOS FILHO
Representante: MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA
Procuradores: EDMAR LORENCINI DOS ANJOS (OAB:
12122-ES), MARCELO CORDEIRO ALVARENGA (OAB:
15131-ES)
REPRESENTAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARQUIVAMENTO – CIÊNCIA.
O EXMO. CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO
DO CARMO
I – RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Representação com pedido de cautelar, protocolizada nesta Corte de Contas em
02/10/2018, pela sociedade empresária Midnal Serviços
de Tecnologia da Informação LTDA., em desfavor da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social
– SESP, noticiando possíveis irregularidades no procedimento licitatório – Concorrência Pública nº 001/2018,
tendo por objeto o “Registro de Preços de Serviços Técnicos Especializados em Desenvolvimento mediante Regime de Fábrica Software, utilizando-se a técnica de análise de pontos por função (APF), padrão do IFPUG (International Function Point Users Group).
Determinei por meio da Decisão Monocrática Preliminar 1682/2018-1 (peça 07), notificação dos senhores Vinicius Xavier Teixeira, Nylton Rodrigues Ribeiro Filho,

Weverson Ferrari, Ubiratan de Souza Passos Filho, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestassem quanto à Representação interposta, inclusive juntando documentos que demonstrem em que fase se encontrava o
referido procedimento.
Regularmente notificados, termos de notificação/contrafés juntados aos autos (peças 09/20), a resposta veio
subscrita pelo Secretário de Estado da Segurança Pública
e Defesa Social, Sr. Nylton Rodrigues Ribeiro Filho (peças
de números 21 e 22).
O feito foi encaminhado ao NTI – Núcleo de Controle Externo de Tecnologia da Informação e Comunicação para a devida instrução, nos termos do §2º do artigo 307
do RITCEES.
Através da Manifestação Técnica 1181/2018-2 (peça
25), manifestou-se o NTI analisando as alegações da representante em contrapartida com as informações prestadas pela representada, e diante à análise dos requisitos da cautelar, assim se pronunciou e concluiu:
Conforme dispõe o art. 376 do RITCEES, os pressupostos
para a concessão da medida cautelar são: fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio; e risco
de ineficácia da decisão de mérito.
Em relação ao primeiro requisito, há risco de grave lesão ao erário pela não obtenção da proposta mais vantajosa para a administração, diante da redução da competitividade. Como exposto na introdução, o custo total
estimado na contratação é de estimado máximo de R$
7.894.000,00. Também há risco de lesão a direito alheio,
pela exclusão de empresas com experiência em Java 6
que ficariam excluídas do certame.
Em relação ao segundo, existe risco de ineficácia da dewww.tce.es.gov.br

cisão de mérito, pois a licitação já se encontra na fase
de abertura das propostas. A efetivação da contratação
e início do desenvolvimento pode levar a um ponto de
não retorno, no qual já não é viável mais encerrar o projeto. Neste momento, ainda não há o periculum in mora reverso.
Conclusão
Pelo exposto, em sede de análise sumária reconhece-se
a existência de indícios de irregularidade e dos requisitos para concessão da medida cautelar.
Sugere-se também ao relator que, caso determine aos
responsáveis trazer suas justificativas aos autos, encaminhem também informações sobre quais foram as empresas participantes do certame e o valor das respectivas
propostas.
Acolhendo a proposição do NTI, proferi na Decisão Monocrática Preliminar 1744/2018-8 (peça 27), no que diz
respeito ao juízo de admissibilidade, conhecimento da
presente Representação, concedendo a medida cautelar pleiteada, determinando a imediata suspenção da
Concorrência Pública nº 001/2018, na fase em que se
encontrava, até ulterior decisão desta Corte de Contas,
sob pena de aplicação de multa pecuniária aos responsáveis por descumprimento. Decisão essa ratificada pelo
Voto do Relator de nº 5398/2018-1 (peça 41) e Decisão
2868/2018-8 (peça 45).
Devidamente notificados os representados, para que se
pronunciassem, bem como tomassem as devidas providências em relação a esta Decisão, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do artigo 307 do RITCEES (peças 28 a 40).
A Petição Intercorrente 1820/2018-5 (peça 42) trata-se
do Ofício nº 374/2018-GS/SESP, subscrito pelo SubseSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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cretário de Estado de Gestão Administrativa, Sr. Vinícius
Xavier Teixeira, informando que a autoridade competente promoveu a anulação do edital da Concorrência Pública nº 001/2018, anexando a decisão – peça complementar
de nº 43 – cujo extrato foi publicado no Diário Oficial do Estado em 26/10/2018. Sendo assim, considerando que foi
cumprida a medida cautelar determinada, requer a extinção do processo de fiscalização.
Novamente retorna o feito ao NTI, para manifestar-se
conclusivamente. Em sua Instrução Técnica Conclusiva
4547/208-1 (peça 50), a área técnica finaliza em sua última análise:
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, submetemos à consideração superior a
seguinte proposta de encaminhamento:
Seja extinto o processo com julgamento de mérito na forma do §5º, do art. 307 e do inciso I, do art. 310 do RITCEES,
com o consequente arquivamento destes autos.
Sugere-se por fim que seja dada CIÊNCIA ao Representante
do teor da decisão final a ser proferida, conforme art. 307,
§ 7º, do RITCEES.
Nos termos regimentais, os autos foram encaminhados
ao Ministério Público de Contas, que através do Parecer
5578/2018-9 (peça 54), da lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, anuiu à proposta contida na Instrução Técnica Conclusiva 4547/2018-1, pugnando pela extinção do processo com julgamento de mérito e, por conseguinte, arquivamento do feito.
Após, vieram-me os autos para análise.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Considerando que foi cumprido o regular trâmite, seguindo a norma regimental do rito sumário, nos termos do artigo 307 e seus parágrafos, da Resolução TC 261/2013;

Considerando que o cerne da questão trazida aos autos foi
o procedimento licitatório referente à Concorrência Pública 001/2018, a qual após deferida a medida cautelar pleiteada, teve seu edital anulado, portanto, tendo como saneado os indicativos de irregularidades apontados na inicial;
Considerando que o NTI, setor competente para análise do
assunto aqui aventado pela representante, sugeriu a priori
a concessão da medida cautelar, e a posteriori o julgamento do feito com resolução de mérito, com o consequente
arquivamento dos autos, no que foi acompanhado pelo
digno representante do Parquet de Contas;

rito, nos termos do §5º, do artigo 307 e do inciso I, do art.
310 do RITCEES;
1.2. Dar CIÊNCIA desta decisão ao representante e ao
MPC;
1.3. ARQUIVAR os presentes autos, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/12/2018 - 45ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:

Considerando, por fim, o evidente reconhecimento jurídico da procedência da representação por parte do jurisdicionado, visto a inexistência de contestação ou qualquer
objeção, saneando diretamente as irregularidades por
meio da anulação do certame;

4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (no exercício
da presidência), Rodrigo Coelho do Carmo (relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.

Sem mais o que acrescentar, diante de simples constatação
de saneamento e A consequente extinção do feito.

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da 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

III – CONCLUSÃO
Diante do exposto, corroboro com o entendimento exposto na Instrução Técnica Conclusiva 4547/208-1, encampado pelo Ministério Público de Contas, e VOTO no sentido
que o Plenário 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 Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:

4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.

1.1. EXTINGUIR os presentes autos, com resolução de méwww.tce.es.gov.br
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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-126/2018 – PLENÁRIO
Processos: 03832/2016-1, 01257/2015-2, 01256/2015-8
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2015
UG: PMV - Prefeitura Municipal de Vitória
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: LUCIANO SANTOS REZENDE
Procuradores: ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB:
16046-ES)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL -EXERCÍCIO DE 2015 PARECER PRÉVIO – APROVAÇÃO COM RESSALVA - DETERMINAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO:
RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas
Anual da Prefeitura Municipal de Vitória, referente ao
exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade do
Senhor Luciano Santos Rezende, Prefeito Municipal.
De acordo com o Relatório Técnico 420/2016 (fls. 30/73),

os dados, referentes à Prestação de Contas, foram encaminhados a este Tribunal extrapolando o prazo regimental, nos termos do artigo 123 do Regimento Interno do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Constata-se que os principais demonstrativos contábeis encaminhados foram assinados eletronicamente pelo Prefeito
Municipal e pelo contabilista responsável.
Por meio da Instrução Técnica Inicial 01041/2016, fl.
74/75, considerando a análise realizada por meio do Relatório Técnico 420/2016, a SecexContas - Secretaria de
Controle Externo de Contas sugeriu a citação do responsável para apresentação de justificativas em face das irregularidades apontadas no relatório.
Devidamente citado, por meio da Decisão Monocrática
Preliminar 1538/2016, e Termo de Citação 50061/2016,
o responsável trouxe aos autos suas alegações de defesa
que subsidiaram a Manifestação Técnica 00738/2017-2,
fls. 30/341, da SecexContas - Secretaria de Controle Externo de Contas, que se manifestou conclusivamente, in
verbis:
Item 5.2.1 –Inobservância aos requisitos da LRF e da LDO
quanto à limitação de empenho;
Item 7.1 -Resultado patrimonial do exercício anterior
apurado na DVP deve ser igual ao resultado do exercício
anterior evidenciado no Balanço Patrimonial;
Item 7.2 -Balanço Patrimonial diverge do Balancete de
Verificação Contábil;
Item 7.4 -Inscrição de restos a pagar não processados de
despesas com recursos não vinculados desprovida de disponibilidade financeira suficiente para sua cobertura;
Item 8.4- Ausência de demonstração do atendimento aos
requisitos da LRF para a concessão de renúncia de receiwww.tce.es.gov.br

ta;
Item 8.4- Inaptidão das medidas de compensação previstas na LDO para elevação de receitas
Na sequência, os autos foram encaminhados ao Núcleo
de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, que
se manifestou através da Instrução Técnica Conclusiva
01763/2017-2, corroborando in totum com a Manifestação Técnica 00738/2017-2 supracitada, opinando pela rejeição das contas.
O Ministério Público de Contas pronunciou-se por meio
de Parecer da lavra do Procurador de Contas Luciano
Vieira, em que acompanha parcialmente o posicionamento do corpo técnico pela rejeição das contas, divergindo apenas da exclusão do item 5.2.1 do Relatório Técnico 00420/2016-, o qual manifesta pela sua inclusão nas
irregularidades que motivam a rejeição, conforme:
5.Aduz - se, por fim, conquanto a infração disposta no
item 5.2.1 do RT 00420/2016-6 também repercuta na
emissão do parecer prévio sobre as contas de governo,
que se torna essencial perquirir a responsabilidade do
agente em procedimento de fiscalização específico em
razão de possível prática da infração administrativa tipificada no art. 5º, inciso III, da Lei n. 10.028/2000, punível
com penalidade pecuniária.
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas:
1-seja emitido PRECER PRÉVIO recomendando-se ao Legislativo Municipal a REJIÇÃO das contas do Executivo
Municipal de Vitória, referente ao exercício de 2015, sob
responsabilidade de LUCIANO SANTOS REZENDE, na forma do art. 80, inciso III, da LC n. 621/2012 c/c art. 71, inciso II, da Constituição do Estado do Espírito Santo;
2–com espeque no disposto nos arts. 38, inciso II, e paráSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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grafo único, 134, inciso III e § 2° e 281 do RITCEES sejam
formados autos apartados, instaurando-se novo contraditório em processo de fiscalização específico, com a finalidade de aplicar a sanção pecuniária ao responsável,
nos moldes dos arts. 136 da LC n. 621/2012 e 390 do RITCEES c/c art.
5°, inciso, III, §§ 1° e 2°, da Lei n. 10.028/2000, em virtude da infração detectada nestes autos no item 5.2.1 do
RT 00420/2016-6; e
3 –seja determinado ao Poder Executivo Municipal para
que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas relativa ao
exercício financeiro em questão e o respectivo parecer
prévio, na forma do art. 48 da LC n. 101/2000.
Ademais, com fulcro no inciso III do art. 41 da Lei n.
8.625/1993, bem como no parágrafo único do art. 53 da
LC n. 621/2012, reserva-se ao direito de manifestar-se
oralmente em sessão de julgamento.
Vitória, 2 de agosto de 2017.
LUCIANO VIEIRA
PROCURADOR-GERAL
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
Devolvido os autos à área técnica para análise da documentação acostada em sede da sustentação oral, a Secretaria de Controle Externo de Contas, manifestou-se por
meio da Manifestação Técnica 1407/2017-1, fls. 792/834,
concluindo, em síntese, pela seguinte proposta de encaminhamento:
A presente análise pautou-se nos termos do Despacho
53606/2017-1 (fls. 360/364), exarados pelo eminente relator.

Nesse sentido, foram examinados todos os documentos
anexos à defesa, concluindo-se por conter nos autos justificativas e documentos suficientes para afastar os indicativos de irregularidade apontados nos itens 7.1, 7.2 e
8.4 do RT 420/2016.
Dessa forma, sugere-se que sejam afastados os indicativos de irregularidade apontados nos itens 7.1, 7.2 e 8.4
do RT 420/2016, mantendo-se o posicionamento no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas emita PARECER PRÉVIO, dirigido à Câmara Municipal de Vitória,
recomendando a REJEIÇÃO DAS CONTAS do Sr. Luciano
Santos Rezende, Prefeito Municipal durante o exercício
de 2015, conforme dispõem o inciso III, art. 132, do Regimento Interno e o inciso III, art. 80, da Lei Complementar
621/2012, pelos seguintes itens do RT 420/2016:
Inobservância aos requisitos da LRF e da LDO quanto à limitação de empenho (item 5.2.1 do RT 420/2016);
Inscrição de restos a pagar não processados de despesas
com recursos não vinculados desprovida de disponibilidade financeira suficiente para seu pagamento (item 7.4
do RT 420/2016).
Por fim, propõe-se o encaminhamento dos autos ao NEC,
para prosseguimento, nos termos regimentais.
Novamente chamado aos autos o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, que se manifestou
através da Manifestação Técnica 01419/2017-3, corroborando in totum com a Manifestação Técnica 1407/20171 supracitada.
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas,
por meio de Parecer da lavra do Procurador Geral de Contas, Dr. Luciano Vieira, anui os termos da Manifestação
Técnica 1407/2017-1 e reitera a manifestação Ministerial
www.tce.es.gov.br

de fls. 348/354, com ressalva quanto aos apontamentos
dispostos nos itens 7.1 e 7.2 do RTC 00420/2016-6 que
fora afastado na referida Manifestação Técnica
É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
As contas sub examine refletem a conduta do Sr. Luciano Santos Rezende, Chefe do Poder Executivo Municipal,
no exercício de suas funções políticas de planejamento,
organização, direção e controle das políticas públicas do
município de Vitória, no exercício de 2015.
Preliminarmente, no Relatório Técnico 420/2016-6, em
análise das informações apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis, detectou a área técnica inconsistências que resultaram na citação do responsável para se
manifestar:
5.2.1 INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LRF E DA LDO
QUANTO À LIMITAÇÃO DE EMPENHO
7.1RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR
APURADO NA DVP DEVE SER IGUAL AO RESULTADO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR EVIDENCIADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
7.2BALANÇO PATRIMONIAL DIVERGE DO BALANCETE DE
VERIFICAÇÃO CONTÁBIL
7.3DIVERGÊNCIA ENTRE CLASSE 1 (ATIVO) E CLASSE2
(PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO) DO BALANCETE DE
VERIFICAÇÃO CONTÁBIL
7.4 INSCRIÇÃODE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DE DESPESAS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS DESPROVIDA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SUFICIENTE
PARA SUA COBERTURA
8.4 AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ATENDIMENTO
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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AOS REQUISITOS DA LRF PARA A CONCESS
ÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA
8.4 INAPTIDÃO DAS MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO PREVISTAS NA LDO PARA ELEVAÇÃO DE RECEITAS
9.1.1 APLICAÇÃO DE RECURSOS EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ABAIXO DO LIMITE ESTABELECIDO PELO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nesse passo, prossigo com o exame dos autos, atendo-me apenas às irregularidades mantidas pela equipe técnica após apresentação de sustentação oral pelo responsável. Assim, passo a me manifestar quanto ao mérito
das inconsistências mantidas na Manifestação Técnica
01407/2017-1:
Inobservância aos requisitos da LRF e da LDO quanto à limitação de empenho (item 5.2.1 do RT 420/2016);
Base normativa: Artigo 9º da Lei Complementar nº
101/2000 (LRF) e artigo 24 da LDO
A equipe técnica, com base na documentação que integra a prestação de contas do município de Vitória observou que, em 2015, não ele atingiu as metas estabelecidas
na LDO para resultado primário e para arrecadação de receita primária.
Rubrica

Meta LDO

Execução

Receita Primária
Despesa Primária
Resultado Primário
Resultado Nominal

1.652.832.790,00
1.650.177.790,00
2.655.000,00
16.810.685,00

1.476.721.293,04
1.477.445.794,18
-724.501,15
10.546.527,63

A Lei Complementar 101/00 tratou de normatizar conduta a ser adotada nesta situação, em seu art. 9º, enquanto
a LDO do município, por seu turno contém a previsão em
seu art. 24 de quais são os critérios a serem observados
para a limitação de empenhos e movimentação financei-

ra, na hipótese do não atingimento das metas estabelecidas de resultado primário e nominal:
O município encerrou o exercício em análise com déficit
financeiro na fonte de recursos ordinários, embora tenha
recebido pareceres de alerta deste TCEES pelo não cumprimento das metas.
Em 2015 houve déficit de arrecadação de R$
315.169.472,13 e que, mesmo assim, durante o exercício de 2015 ocorreu aumento de R$ 14.496.869,00 na autorização de despesas resultantes de abertura de créditos adicionais com recursos de excesso de arrecadação e
superávit financeiro do exercício anterior, contrastando
frontalmente com as determinações impostas pela LRF
e LDO.
A insuficiência das medidas de limitação de gastos também se mostra no déficit financeiro apurado nos recursos
não vinculados (R$ 31.270.201,83) e nas fontes “MDE”
(R$ 5.567.196,44) e “Recursos Próprios –Saúde” (R$
2.221.720,92).
Em sede da citação, o defendente apresentou justificativas e documentações mencionando a crise financeira
atravessada pelo país como agravantes que complicaram
o atingimento das metas da LDO e na LOA, especialmente
para a arrecadação de receitas, considerando a queda da
mesma, sem fazer alusão ao motivo da omissão das exigências legais já citadas.
É inegável que, embora o gestor tenha procedido com
decretos de limitações de empenho, não foi possível evitar o déficit financeiro do exercício em análise.
Ainda desconsiderou o fato de que dentre os recursos advindos de aplicações financeiras deduzidos na apuração
do resultado primário, do total de R$ 57.534.063,24, R$
www.tce.es.gov.br

31.011.911,85 eram referentes a recursos do Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores do Município de
Vitória –IPAMV.
Em sustentação oral alegadas o defendente reconhece
que a arrecadação da receita primária foi inferior à execução da despesa primária no exercício de 2015 e argui
o método de apuração do resultado primário realizado
por este corpo técnico, afirmando que o equívoco está
na ausência de abatimento dos restos a pagar processados e não processado, cujos cancelamento se deram em
2016 e 2017.
De fato, tais abatimentos realizados nos exercícios seguintes a 2015, não afastam mas atenuam as consequências do não atingimento da meta de resulta do primário,
mas não houve nenhum reflexo deste abatimento nos
déficits financeiros em comento.
O Ministério Público de Contas, em seu Parecer
3861/2017 enfatiza a mesma irregularidade motivou
a rejeição das contas do município de Muniz Freire, no
exercício de 2015, conforme precedente firmado no processo TC-3821/2016.
Alargamos a análise a partir da constatação de que em
sede de sustentação oral, bem como por meio da documentação juntada, que a meta de resultado nominal foi
cumprida. A própria Manifestação Técnica n. 1407/2017
reconhece tal ponto:
“Nas alegações trazidas por ocasião da defesa oral, o defendente afirma que a meta de resultado nominal foi
cumprida. De fato, tal constatação fora considerada na
primeira análise proferida pela área técnica, conforme
item 5.2 do RT 420/2016.” [grifo nosso]
No que tange à meta de resultado primário, explicou-se
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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que a apuração realizada no exercício de 2015 não refletia a realidade das contas públicas, uma vez que nos exercícios de 2016 e 2017 houve o cancelamento de restos a
pagar referentes ao exercício de 2015.
A Manifestação Técnica n. 1407/2017, elaborada após a
sustentação oral, registra ainda como fundamento para a
manutenção da irregularidade o fato de o percentual da
dívida consolidada líquida sobre a receita corrente líquida teria aumentado de 2014 para 2015.
Registra-se que o procedimento relativo ao cancelamento dos restos a pagar ensejaria a uma dívida consolidada
líquida menor em 2015. Conforme reconhecido pela MT
n. 1407/2017:
“Nessa linha, o cancelamento dos restos a pagar, realizado nos exercícios seguintes a 2015, não afasta, mas atenua as consequências do não atingimento da meta de resultado primário, pois demonstra uma preocupação do
gestor em restabelecer o equilíbrio das contas públicas.”
Mesmo que se admita somente a atenuação do resultado primário negativo, como pontua a equipe técnica, essa mitigação representa, em termos práticos, em um esforço fiscal direcionado à diminuição do estoque da dívida pública, o que não se pode ignorar que efetivamente
ocorreu no caso sob análise.
Cita-se abaixo parecer prévio do TCEES em que irregularidade análoga não constituiu óbice para aprovação das
contas com ressalvas, PCA 2015 de Cariacica (Processo
TC-4106/2016):
“[...]
III.IV. Inobservância dos requisitos da lrf e da ldo quanto à limitação de empenho. (item 5.2.1 DO RT 455/2016)
Base Normativa: Art. 9º da Lei Complementar nº

101/2000 (LRF) e 25 da LDO.
[...]
Quanto à execução da despesa, verifiquei que foi autorizado o valor de R$ 820.730.216,00 e empenhado R$
566.118.044,43, demonstrando uma economia na execução da despesa de 31,02%.
Mesmo havendo economia na execução orçamentária da
despesa de 31,02%, esta não foi suficiente para ser totalmente absorvida pela arrecadação da receita do exercício, pois houve um déficit orçamentário no valor de R$
5.948.003,16 (Receita arrecadada R$ 560.170.041,27
menos despesa empenhada de R$ 566.118.044,43).
Entretanto, conforme identificado pela área técnica, o município possuía superávit financeiro de R$ 44.023.670,28
do exercício de 2014, valor suficiente para cobrir o déficit
orçamentário apurado em 2015, havendo então a utilização do superávit financeiro como fonte de recursos para
a abertura de créditos adicionais, cuja constatação lógica, quanto ao equilíbrio financeiro do município, é a verificação de um superávit de R$ 5.695.361,13, conforme
tabela a seguir:
[...]
A doutrina acima, contudo, dá sustentação ao caso concreto, na medida em que o resultado orçamentário deficitário de R$ R$ 5.948.003,16, em 2015, foi suportado
pelo superávit financeiro de R$ 44.023.670,28 do exercício de 2014.
Concluo, portanto, que a infringência ao art. 9º da LRF
pela não limitação do empenho por descumprimento das
metas de resultado primário e nominal é incapaz de macular estas contas de governo. Afasto, então, a irregularidade. [...]” (TCEES, Parecer Prévio TC-058/2017, Processo
www.tce.es.gov.br

TC-4106/2016, Relator Conselheiro Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, Disponibilizado no Diário Oficial Eletrônico do TCEES em 04/09/2017, págs. 43-53) [grifo nosso]
Nesta via de entendimento, somos pelo afastamento do
indício de irregularidade.
Inscrição de restos a pagar não processados de despesas
com recursos não vinculados desprovida de disponibilidade financeira suficiente para seu pagamento (item 7.4
do RT 420/2016)
Base normativa: art. 55 da Lei Complementar Federal
101/2000 (LRF).
Na análise inicial foi verificado que a inscrição em restos
a pagar não processados foi superior ao volume financeiro de recursos não vinculados disponível, como prevê o
art. 55 da Lei Complementar Federal 101/2000. Enquanto houve um déficit de R$ 31.270.201,83, a inscrição se
deu no montante de R$ 70.318.200,75.
A exigência de se apurar os saldos financeiros por vínculo advém do no art. 8º, parágrafo único da LRF, para que
seja possível vislumbrar a utilização o recurso para os fins
atinentes à sua vinculação.
Em fase de defesa foi trazida aos autos pelo defendente,
a informação de que houve o pagamento integral dos restos a pagar não processados de 2015 referentes a recursos não vinculados 2016. Porém, não foi possível a certificação desta informação pois o relatório de liquidações
encaminhado às folhas 275 a 292 indica que foram liquidados, durante o exercício de 2016, restos a pagar não
processados de 2015 referentes a recursos não vinculados, num montante de R$ 31.876.308,83 inferior em R$
6.858.364,14ao total inscrito.
Ainda constatou a área técnica, ao analisar os demonsSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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trativos contábeis que integram a prestação de contas
do exercício de 2016, encaminhada via sistema CidadesWEB, que foram pagos, naquele exercício, restos a pagar não processados num montante de R$55.701.609,00,
inferior em R$ 20.817.314,29 ao saldo de restos a pagar não processados apurado no RT 420/2016 (R$
76.518.923,29),restando claro, portanto, que os restos a
pagar não processados de 2015 não foram pagos em sua
totalidade no exercício de 2016.
Mesmo que tivesse havido o pagamento dos restos a pagar não processados de 2015 no exercício de 2016, tal,
fato não atestaria a regularidade das inscrições de restos
a pagar sem disponibilidade de recursos suficientes para
seu pagamento no exercício de 2015.
Os dados elencados na defesa oral limitam-se a apresentar o esforço do município para recompor, em 2016 e
2017 o equilíbrio financeiro, por meio de cancelamentos
e/ou pagamentos dos restos a pagar inscritos em 2015
sem que houvesse disponibilidade financeira para fazê-lo. Mas não se encontrou nenhuma informação acerca
do questionamento inicial quanto à inscrição de restos
a pagar não processados sem disponibilidade financeira
para cobri-los no exercício de 2015.
Percebe-se que a área técnica entende que o reequilíbrio
das contas em 2016 e 2017, bem como o cancelamento
de restos a pagar nos citados anos não teria o condão de
afastar a irregularidade.
Cita-se novamente o julgado relativo à PCA 2015 de Cariacica (Processo TC-4106/2016), em que irregularidade
análoga não foi vislumbrada como óbice para macular as
contas do Município, uma vez considerada a situação da
economia brasileira e os esforços realizados pelo ente público:

[...]
III.V. INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SUFICIENTE
PARA PAGAMENTO. (item 7.1 DO RT 455/2016)
Base Normativa: art. 55 da Lei Complementar Federal
101/2000 (LRF).
[...]
Assiste razão a área técnica, visto que o gestor inscreveu restos a pagar não processados no valor de R$
14.786.823,41 sem disponibilidade financeira.
Entretanto, cabe destacar o esforço fiscal realizado pela
municipalidade diante da situação econômica apresentada nesse exercício, visto que o Brasil passou em 2015 por
uma das mais graves crises econômicas da sua história,
permanecendo em 2016, interrompendo um longo ciclo
de prosperidade que teve inicio com a estabilidade monetária alcançada em meados da década de 90.
O desempenho da economia brasileira e do Espírito Santo em 2015 foi de forte retração da atividade econômica.
Esse resultado pode ser atribuído, no nível nacional como
reflexo da expressiva deterioração das expectativas dos
agentes econômicos quanto ao desempenho econômico
brasileiro nos próximos anos.
Muita incerteza provocada pela visão de que faltou ao
governo federal, demonstração de força política e determinação de alterar a política econômica na
direção e na magnitude que a situação exigia.
Quando isso foi ficando claro, ao longo de 2015, a confiança dos agentes econômicos, já abalada pela deterioração fiscal de 2014, caiu fortemente e as economias regionais foram, inevitavelmente, na mesma direção.
www.tce.es.gov.br

Do lado externo sofremos na medida em que as exportações perderam fôlego mesmo com a forte desvalorização
do real. Já do lado interno, a demanda agregada mais fraca reduziu as oportunidades dos negócios locais crescerem. Em casos como esse, os efeitos negativos se reforçaram, provocando perda de dinamismo com maior intensidade.
O ano de 2015 finalizou com a continuidade da recessão
econômica em 2016 e de estagnação em 2017, um quadro difícil que implicará que o gestor permaneça atento à
gravidade do momento e da importância do planejamento e da formulação de ações estratégicas prioritárias que
visem minimizar os impactos da crise sobre o município.
Diante da situação de recessão, verifiquei que o gestor conseguiu melhorar sua situação financeira já em
2016, pois reduziu seu estoque de dívida flutuante de
R$ 46.162.132,25 (2015) para R$ 24.813.716,02 (2016),
conforme Demonstração da Dívida Flutuante – Anexo 17
– Prestação de Contas Anual, exercício de 2016, sistema
e-TCEES.
Também melhorou o seu fluxo de caixa, pois em 2015, teve um déficit de caixa quanto aos recursos próprios de R$
4.706.129,13 e um superávit da fonte recursos próprios
de R$ 5.621.724,96 no exercício de 2016 (Prestação de
Contas Anual – sistema e-TCEES – exercício 2016).
Diante das constatações verificadas e mediante todo o
esforço fiscal realizado pela municipalidade, mantenho
a irregularidade, mas não vislumbro que seja suficiente para macular as contas do exercício. [...]” (TCEES, Parecer Prévio TC-058/2017, Processo TC-4106/2016, Relator Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun,
Disponibilizado no Diário Oficial Eletrônico do TCEES em
04/09/2017, págs. 43-53) [grifo nosso]
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Conforme reconhecido pela própria MT n. 1407/2017 no
trecho citado anteriormente, no exercício 2016 o Município de Vitória apresentou superávit orçamentário e financeiro, e nos termos do julgado citado, é possível manter
a irregularidade sem que haja mácula para as contas do
exercício.
Cita-se ainda que o TCEES se manifestou da mesma forma no Parecer Prévio n. 8/2018, Processo TC-3733/2016,
PCA 2015 Afonso Cláudio.
Ainda encontramos nos autos, posição contrária do Ministério Público de Contas quanto ao afastamento do
item 8.4 – Ausência de demonstração do atendimento
aos requisitos da LRF para a concessão de renúncia de
receita e Inaptidão das medidas de compensação previstas na LDO para elevação das receitas. Em seu Parecer
661/2018-7, o MPC repisa sua posição exarada no Parecer 3861/2017-1 quanto a este tópico nos seguintes termos:
O desatendimento aos regramentos da LRF, concernentes à renúncia de receita, se refere especificamente ao
Programa Habitacional “Minha Casa Minha Vida”, concedido por meio da Lei n. 8.066/2010, não abarcando,
portanto, a Lei Municipal n. 8.693/2014 analisada equivocadamente pela SecexContas na Manifestação Técnica
00738/2017-2.
Refutando as alegações do defendente acolhidas pela
área técnica, o Ministério Público discorda de que as medidas de compensação previstas na LDO, referentes ao
Programa Habitacional “Minha Casa Minha Vida”, não foram suficientes para proporcionar elevação na arrecadação por não estarem relacionadas às exigências constantes no inciso II do art. 14 da LRF e pelo fato de tais efeitos
já terem sido observados quando iniciou a vigência do

benefício e nos dois seguintes, à promulgação da Lei Municipal n. 8.066/2010. Diverge ainda da afirmação do gestor de que as séries históricas de estimativa de receita,
inclusive os valores considerados na de 2015, já trazem a
incorporação daqueles valores.
Frisa ainda que não houve a inclusão de tais renúncias,
nos exercícios seguintes ao da sua concessão, nas estimativas de receitas das respectivas leis orçamentárias, na
forma do art. 12 da Lei, de modo a não afetar as metas
fiscais estabelecidas nas respectivas leis de diretrizes orçamentárias” (Acórdão 263/2016 –Plenário, Rel. Raimundo Carreiro).
Passo contínuo, a área técnica acolheu as razões apresentadas em defesa oral de que os benefícios de isenções
concernentes ao Programa Habitacional “Minha Casa Minha Vida”, não é alcançada no exercício de 2015, mas que
os seus reflexos, em obediência ao artigo 22, inciso III,
alíneas a, b e c da Lei Federal 4.320/1964, compuseram
os valores explicitados na tabela explicativa da receita arrecadada nos três últimos exercícios anteriores àquele
em que se elaborou a proposta, a receita prevista para o
exercício em que se elabora a proposta e para o exercício
a que se refere a proposta.

receitas renunciadas referentes ao Programa Habitacional “Minha Casa, Minha Vida” obedeceram aos ditames
legais na época de sua implantação e que tais reflexos fizeram parte do histórico de receitas que amparou as respectivas estimativas das leis orçamentárias dos exercícios
seguintes.
Ante todo o exposto, divergindo da área técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO por que seja adotada
a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
RODRIGO COELHO DO CARMO
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 Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1 Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo
Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas do
Município de Vitória, relativas ao exercício de 2015, sob a
responsabilidade do Sr. Luciano Santo Rezende, com fundamento no art. 80, II, da LC 621/2012.

Ressalta ainda que houve esforço relevante do gestor em
promover o aumento da arrecadação municipal, haja vista, que, dentre as medidas e ações indicadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias com o objetivo de compensar a
receita renunciada, conforme consta do Anexo V da Lei
Municipal 8.690/2014 –LDO 2015, foi instituído o Programa Nota Vitória, que elevou em 23% a arrecadação do
ISS de 2015 quando comparado ao exercício de 2014.

1.2 Determinar ao Poder Executivo Municipal que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de
acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo Parecer Prévio,
na forma do art. 48 da Lei Complementar nº 101/00.

Assim, compartilhamos do entendimento da área técnica
e divergimos do Ministério Público de Contas, de que as

2. Unânime.

www.tce.es.gov.br

Dar ciência aos interessados;
1.4 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
3. Data da Sessão: 13/11/2018 - 38ª Sessão Ordinária do
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (vice-presidente no exercício da presidência), Rodrigo Coelho do
Carmo (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e
Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-Presidente no exercício da Presidência
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
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

PARECER PRÉVIO TC-127/2018 – PLENÁRIO
Processos: 03093/2013-1, 11116/2015-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2012

Procuradores: LUCAS SCARAMUSSA, NADIA LORENZONI (OAB: 15419-ES), AMÁLIA BRAGATTO NASCIMENTO VIEIRA, VICTOR DE ALMEIDA DOMINGUES, LENNON
GUIDOLINI FERNANDES DA COSTA, RENATO SANTANA
ALVES (OAB: 5139E-ES), GUSTAVO LYRIO JULIÃO, DEBORAH DA SILVA FARIA BORGES BARBOSA (OAB: 21124ES), LUANA ASSUNCAO DE ARAUJO ALBUQUERK (OAB:
15866-ES), MARCELO RODRIGUES NOGUEIRA (OAB:
19008-ES), ANNA PAULSEN, MYRNA FERNANDES CARNEIRO (OAB: 15906-ES), MATHEUS DOCKHORN DE MENEZES (OAB: 14007-ES), ALEX DE FREITAS ROSETTI (OAB:
10042-ES), BARBARA DALLA BERNARDINA LACOURT
(OAB: 14469-ES), CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS
(OAB: 12142-ES), CARLOS EDUARDO AMARAL DE SOUZA (OAB: 10107-ES), MARCELO ABELHA RODRIGUES
(OAB: 7029-ES), FLAVIO CHEIM JORGE (OAB: 262B-ES),
ARTHUR LUIS LOUREIRO (CPF: 164.971.447-57), CHEIM
JORGE & ABELHA RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
(CNPJ: 03.444.489/0001-89), GABRIEL FERREIRA ZOCCA
(CPF: 171.485.817-02), LUIZA NUNES DE NORONHA (CPF:
160.135.137-24), MILENA MAGNOL CASAGRANDE (OAB:
28910-ES), RAFAEL BEBBER CHAMON (CPF: 132.207.52713), TATIANE MENDES RIBEIRO (OAB: 28947-ES)

-se da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES – EXERCICIO 2012 – SUPERVENIÊNCIA
DA DECISÃO NORMATIVA TC Nº. 001/2018 – EMISSÃO
DE PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVA
DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2012 - DETERMINAR –
ARQUIVAR.

para apresentar justificativas sobre o item relacionado a

UG: PML - Prefeitura Municipal de Linhares

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

1- RELATÓRIO

Responsável: FRANK CORREA, GUERINO LUIZ ZANON

Inicialmente devo assinalar que no presente feito cuidawww.tce.es.gov.br

de Linhares, referente ao exercício financeiro de 2012,
sob a responsabilidade do senhor Guerino Luiz Zanon,
Prefeito Municipal.
A Prestação de Contas em análise foi encaminhada tempestivamente pelo senhor Jair Corrêa, Prefeito Municipal, na data de 27 de março de 2013, através do Ofício nº
110/GAB/PML/2013, protocolo nº 003661, estando, portanto, dentro do prazo regimental, consoante art. 105 da
Resolução TC nº 182/02, vigente à época.
Encaminhados os autos à 5ª Secretaria de Controle Externo, foi elaborado o Relatório Técnico Contábil RTC
228/2013 (fls. 381/392), onde se apontou os seguintes
indícios de irregularidades:
8. CONCLUSÃO
Da análise realizada, submeto à consideração superior a
seguinte proposta de encaminhamento:
CITAÇÃO ao Sr. GUERINO LUIZ ZANON, Prefeito em 2012,
seguir:
Item
5.1

Indicativo de Irregularidade
Não recolhimento
das contribuições
do IPAS e do INSS
retidas dos servidores

Base Normativa
Lei Federal nº
8.212/91, art. 30,
Inc. I, alíneas a e b e
art. 37 da Constituição da República;
Art. 123, § 8º
da lei municipal
2330/2002

Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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6.5

Obrigação de des- Art. 42 da LRF
pesas contraída nos
dois últimos quadrimestres do mandato sem disponibilidade financeira suficiente para o
seu pagamento;

Com base nas irregularidades dispostas no RTC 228/2013,
foi elaborada a Instrução Técnica Inicial ITI 783/2013
(fls.415), sugerindo a citação do responsável, senhor
Guerino Luiz Zanon, sendo acatado pelo Relator, na forma da Decisão Monocrática Preliminar DECM 948/2013
(fls. 417/418) que estabeleceu prazo improrrogável de 30
(trinta) dias para apresentação das razões de justificativas.
Em 02 de dezembro de 2013 o Conselheiro Relator acatou (Decisão, fls. 423/424) pedido de devolução do prazo
para apresentação das justificativas, tendo em vista que
mesmo tendo recebido o Termo de Citação 2210/2013,
o Sr. Guerino Luiz Zanon não recebeu cópia do Relatório
Técnico Contábil e seus anexos bem como da ITI.
Ato contínuo o responsável apresentou tempestivas justificativas e documentos às fls. 436/536.
Retornando os autos à 5ª. SCE, esta examinou as justificativas apresentadas pelo responsável face aos indícios de
irregularidades apontados manifestando-se por intermédio da Instrução Contábil Conclusiva ICC nº. 132/2014 e
anexos (fls. 540/633), que assim concluiu:
II – CONCLUSÃO
Examinamos a Prestação de Contas constante do presente processo (fls. 01-536), pertencente ao Município de Linhares, de responsabilidade do Sr. Guerino Luiz Zanon,

referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro
de 2012 e formalizada conforme disposições da Resolução nº 182/02 do TCEES.
Tendo em vista a análise das justificativas e documentos
apresentados pelo jurisdicionado, concluímos que as irregularidades permanecem. Sendo assim, opinamos pela rejeição da presente Prestação de Contas, consoante
disposições do art. 80, inc. III, da Lei Complementar n.
621/12, em face de graves infrações à norma constitucional e infraconstitucional, a saber:
I.1.1.1 – NÃO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO
IPAS E DO INSS RETIDAS DOS SERVIDORES;
I.1.1.2 – OBRIGAÇÕES DE DESPESA CONTRAÍDAS EM FINAL DE MANDATO.
Em relação ao Item I.1.1.2 (Obrigação de despesas contraída nos dois últimos quadrimestres do mandato sem
disponibilidade financeira suficiente para o seu pagamento), nos termos do art. 454 do RITCCES, aprovado pela Resolução TC nº 261/2013, propomos ao Plenário do
TCEES que aplique a sansão de sua competência prevista
no art. 5º, §§ 1º e 2º da Lei 10.028/2000.
Encaminhados os autos ao NEC – Núcleo de Estudos e
Análises Conclusivas, foi elaborada a Instrução Técnica
Conclusiva ITC 7782/2014 (fls. 635/654), opinando pela
REJEIÇÃO das contas, conforme se transcreve:

e do IPAS retidas dos servidores e de terceiros;
b) foram contraídas obrigações de despesas nos últimos
dois quadrimestres do mandato sem disponibilidade financeira suficiente para seu pagamento.
Tais irregularidades ensejam o opinamento pela rejeição
das contas do senhor Guerino Luiz Zanon.
Deve-se alertar que o não recolhimento de contribuições
retidas dos servidores e terceiros configura-se apropriação indébita. Em razão disso, sugerimos que seja determinado ao atual gestor da Prefeitura de Linhares que: a)
providencie de imediato o levantamento e o recolhimento do montante das contribuições previdenciárias retidas
dos servidores e de terceiros ainda não recolhidas, b) tome as providências administrativas cabíveis com o fito de
identificar responsáveis e reaver para os cofres públicos
os encargos derivados do não pagamento tempestivo das
referidas contribuições.
Sugerimos que seja fixado prazo para que a Prefeitura
Municipal de Linhares envie ao informe ao Tribunal de
Contas as medidas administrativas adotadas e o resultado alcançado.
3 LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
Das análises técnicas (RTC nº 228/2013 e ICC 132/2014)
verifica-se o demonstrado a seguir:

“2 DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Tabela

Compulsando os autos extraem-se dos demonstrativos
contábeis os seguintes indicadores: Ressalta-se que em
relação aos aspectos: formalização, orçamento, resultado financeiro, previdência, na forma da ICC 132/2014, a
5ª. SCE verificou que:

Conforme Plano Anual Consolidado de Auditorias Ordinárias PAA 2013, a Prefeitura Municipal de Linhares não
foi contemplada para realização de auditoria ordinária referente ao exercício de 2012.

a) ocorreu o não recolhimento das contribuições do INSS

5 CONCLUSÃO / RESPONSABILIDADES
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Tendo como base as análises procedidas pela 5ª. SCE,
obedecendo aos aspectos objetos de análise técnica,
apresentamos a seguir nosso parecer sobre a Prestação de Contas Anual, do Sr. Guerino Luiz Zanon, Prefeito
Municipal de Linhares, Exercício de 2012.
5.1 Registra-se, da análise contábil, que quanto ao encaminhamento dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal não foram apontados indicativos de irregularidades; que foram observados e
cumpridos os limites constitucionais mínimos em Ações
e Serviços Públicos de Saúde e Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica, de gastos com
pessoal, bem como o limite legal estabelecido para remuneração do prefeito, vice-prefeito.
5.2 Na forma da análise exposta, as justificativas e documentos apresentados não foram suficientes para elidirem
as irregularidades apontadas no RTC 228/2013 e analisadas na Instrução Contábil Conclusiva ICC 132/2014:
5.2.1 Não recolhimento das contribuições do IPAS e do
INSS retidas dos servidores (item 5.1 do RTC)
Base Legal: Lei Federal nº 8.212/91, art. 30, Inc. I, alíneas
a e b e art. 37 da Constituição da República; Art. 123, § 8º
da lei municipal 2330/2002
5.2.2 Obrigação de despesas contraída nos dois últimos
quadrimestres do mandato sem disponibilidade financeira suficiente para o seu pagamento (Item 6.5 do RTC).
Base Legal: Art. 42 da LRF
5.3 Posto isso e diante do preceituado no art. 319, §1º,
inciso IV, da Res. TC 261/2013, conclui-se opinando por
que:
5.3.1 Seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando-se
ao Legislativo Municipal a REJEIÇÃO das contas do se-

nhor Guerino Luiz Zanon, frente à Prefeitura Municipal
de Linhares, no exercício de 2012, nos termos do art. 80,
inciso III, da Lei Complementar nº 621/2012.
5.3.2 Em razão da infração ao art. 42 da Lei Complementar 101/2012 - Obrigação de despesas contraída nos dois
últimos quadrimestres do mandato sem disponibilidade
financeira suficiente para o seu pagamento, nos termos
do art. 454 do RITCCES, aprovado pela Resolução TC nº
261/2013, sugere-se a aplicação da multa prevista no art.
5º, §§ 1º e 2º da Lei 10.028/2000.
5.4. Por derradeiro sugere-se que o Plenário desta Corte de Contas:
5.4.1 Determinar ao atual gestor no sentido de que providencie de imediato o levantamento e o recolhimento
do montante de das contribuições previdenciárias retidas
dos servidores e de terceiros ainda não recolhidas,
5.4.2 Determinar ao atual gestor no sentido de que tome as providências administrativas cabíveis com o fito de
identificar responsáveis e reaver para os cofres públicos
os encargos derivados do não pagamento tempestivo das
referidas contribuições previdenciárias retidas dos servidores e de terceiros, ainda não recolhidas e, informe ao
Tribunal de Contas as providências e os resultados obtidos em prazo assinado pelo relator.
5.4.3 Fixar prazo para que a Prefeitura Municipal de Linhares informe ao Tribunal de Contas as medidas administrativas adotadas com o fito de identificar responsáveis e reaver para os cofres públicos os encargos derivados do não pagamento tempestivo das referidas contribuições previdências retidas dos servidores e terceiros e
não recolhidas bem como o resultado alcançado.
Em 22 de Setembro de 2014.
www.tce.es.gov.br

Respeitosamente,
Idarlene Araujo de Oliveira Marques
Auditora de Recursos Públicos
203.200”
Por sua vez, o Ministério Público de Contas por meio de
parecer da lavra do eminente Procurador, Dr. Luciano
Vieira (fls. 676/678), acompanhou integralmente o entendimento da área técnica desta Corte de Contas, nos
seguintes termos:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, no uso
de suas atribuições institucionais, com fulcro no art. 130
da Constituição Federal c/c art. 3º, II, da Lei Complementar n. 451/2008, manifesta-se nos seguintes termos.
Trata-se de Prestação de Contas Anual, relativa ao exercício financeiro de 2012, da Prefeitura de Linhares, sob a
responsabilidade de Guerino Luiz Zanon.
Em princípio, compulsando os autos, verifica-se que o
município de Linhares, no exercício em análise, aplicou
76,77% (setenta e seis inteiros e setenta e sete centésimos por cento) das transferências de recursos do FUNDEB na remuneração dos profissionais do magistério da
educação básica, cumprindo, assim, com a determinação
do art. 60, inciso XII, da ADCT e art. 22, “caput”, da Lei n°
11.494/2007; 28,50% (vinte e oito inteiros e cinquenta
centésimos por cento) das receitas de impostos e transferências constitucionais na manutenção e desenvolvimento do ensino, em atenção aos artigos 212, “caput”,
da CF/88; 37,86% (trinta e sete inteiros e oitenta e seis
centésimos por cento) de despesas próprias em ações e
serviços públicos de saúde, atendendo, portanto, o disposto no artigo 77, inciso III, do ADCT; e, bem assim, manSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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teve-se dentro dos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial, no que se refere à despesa
total de pessoal (arts. 19 e 20).
No tocante aos subsídios dos agentes políticos do município, constatou que o pagamento ocorreu de forma regular, observando-se o disposto no art. 29, inciso V, da
CF/88, bem como a Lei Municipal n. 2.806/2008.
Apurou-se, ainda, que o repasse de duodécimo à Câmara encontra-se de acordo com o disposto no art. 29-A, da
CF/88.
Não obstante, conforme se observa da ICC n. 132/2014
e na ITC n. 7782/2014 a prestação de contas encontra-se maculada pelas graves irregularidades descritas nos
itens 5.1. Não recolhimento das contribuições do IPAS e
do INSS retidas dos servidores; 6.5. Obrigação de despesas contraída nos dois últimos quadrimestres do mandato sem disponibilidade financeira suficiente para o seu
pagamento, todos da RTC n. 228/2013.
Oportuno ressaltar, quanto ao item 5.1, que a documentação juntada aos autos às fls. 659/673, referente ao
Despacho Decisório – DD MPS/SPPS/DRPSP/CGACI Nº
047/2014, corrobora a ocorrência da irregularidade, haja vista dele constar a informação de que o Município de
Linhares deve ao Regime Próprio de Previdência Social RPPS o montante de R$ 10.936.112,12 (dez milhões, novecentos e trinta e seis mil, cento e doze reais e doze centavos).
Já quanto ao item 6.5., importante salientar que a norma
do art. 42 da LC n. 101/2000 visa garantir a integridade
das finanças públicas, de modo a evitar que o gestor contraia despesas que não poderão ser pagas no seu mandato, ou deixe obrigações, sem disponibilidade de caixa, pa-

ra serem quitadas pela próxima administração.
Desse modo, verifica-se que as infrações acima descritas
transcendem à esfera administrativa, encontrando-se tipificadas em lei como ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública (art. 11, “caput” e inciso II, da Lei n. 8.429/1992),
bem como crime de apropriação indébita previdenciária
(art. 168-A, § 1º, I, do Código Penal) - e crime de assunção de obrigação no último ano do mandato ou legislatura (art. 359-C do Código Penal).
Portanto, a simples opção do legislador em criminalizar
tais condutas na esfera penal e como ato de improbidade
já indica a sua gravidade, não podendo, ao menos dentro
da lógica jurídica, entender-se diferentemente na esfera
administrativa, conduzindo-se à conclusão de que as contas encontram-se maculadas de irregularidades graves,
que ensejam a emissão de parecer prévio desfavorável a
sua aprovação, nos termos do art. 80, III, da LC n. 621/13.
Nesse sentido, o não recolhimento das contribuições previdenciárias ao INSS e ao IPAS (item 5.1) e a contração de
obrigação de despesa nos dois últimos quadrimestres do
mandato sem que haja disponibilidade financeira (item
6.5) configuram irregularidades graves, consoante classificação do Tribunal de Contas de Mato Grosso (itens DA
01 e DA_07, respectivamente, da Resolução Normativa
n. 17/2010).
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas seja
emitido PARECER PRÉVIO recomendando-se ao Legislativo Municipal a REJEIÇÃO das contas do Executivo Municipal de Linhares, referente ao exercício de 2012, sob responsabilidade de Guerino Luiz Zanon, na forma do art.
80, inciso III, da LC n. 621/2012 c/c art. 71, inciso II, da
Constituição do Estado do Espírito Santo, bem como sewww.tce.es.gov.br

jam expedidas as determinações sugeridas pelo NEC na
ITC n. 7782/2014, fl. 653.
Vitória, 21 de novembro de 2014.
LUCIANO VIEIRA
Procurador
Ministério Público de Contas
Seguindo o rito processual e considerando a documentação juntada às fls 697/737 por ocasião da sustentação
oral realizada na 24ª Sessão Plenária do dia 21/07/2015,
conforme notas taquigráficas (fls. 687/692), foi elaborada
a Manifestação Técnica de Defesa – MTD 19/2016 (fls.
771/792), concluindo comforme a seguinte transcrição:
CONCLUSÃO
Nesta manifestação técnica de defesa, foram mantidos os
indicativos de irregularidade descritos nos itens 2.1 e 2.2.
Sendo assim, opina-se no sentido de que esta Corte de
Contas emita Parecer Prévio, dirigido à Câmara Municipal de Linhares, recomendando a rejeição das contas, de
responsabilidade do Senhor Guerino Luiz Zanon, Prefeito
Municipal durante o exercício de 2012.
Vitória/ES, 13 de abril de 2016.
Márcio Brasil Uliana
Auditor de Controle Externo
Matrícula: 203.516
Ato contínuo o Ministério Público de Contas, por meio
de parecer da lavra do eminente Procurador Geral, Dr.
Luciano Vieira (fls. 796/801), reiterou a manifestação de
fls. 676/678, ressaltando que a egrégia Primeira Câmara desse Tribunal de Contas, no julgamento da Prestação
de Contas Anual da Prefeitura de Vila Pavão, referente ao
exercício 2013, proferiu o Acórdão TC-256/2016, impuSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019

172

ATOS DO PLENÁRIO

tando responsabilidade ao Prefeito atual ainda que contribuições previdenciárias não recolhidas se refiram a períodos anteriores a sua gestão e, concluiu nos seguintes
termos:
Posto isso, o Ministério Público de Contas reitera a manifestação de fls. 676/678, pugnando, ainda, para que:
1 – sejam formados autos apartados, nos termos dos
arts. 38, inciso II, e parágrafo único, 134, inciso III, e § 2°
e 281 do RITCEES, com a finalidade de se responsabilizar,
pessoalmente, o Prefeito Municipal pelo descumprimento do disposto no art. 5°, inciso III, §§ 1° e 2°, da Lei n.
10.028/00, consoante apontamento descrito no item 6.5
do RTC 228/2013; e,
2 – seja determinado ao Poder Executivo Municipal para que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas relativa ao
exercício financeiro em questão e o respectivo parecer
prévio, na forma do art. 48 da LRF.
Ademais, com fulcro no inciso III do art. 41 da Lei n.
8.625/1993, bem como no parágrafo único do art. 53
da LC n. 621/2012, reserva-se o direito de manifestar-se
oralmente em sessão de julgamento.
Vitória, 20 de julho de 2016.
LUCIANO VIEIRA
Procurador-Geral
Ministério Público de Contas
Ato contínuo, proferi o VOTO nº 2781/2016, acompanhando o entendimento da área técnica e do Ministério
Público de Contas, no sentido de emitir Parecer Prévio
recomendando a rejeição das contas do gestor responsável.

Em seguida, o Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges
apresentou seu voto-vista 43/2017, opinando pela realização de diligência in loco no prazo de 30 dias, para a verificação no item I.1.1.2 da Instrução Contábil Conclusiva
ICC nº. 132/2014, se os empenhos levantados pela área
técnica no descumprimento do art. 42 da LRF são oriundos ou não de contratos firmados nos dois últimos quadrimestres do exercício de 2012.
Nesse sentido, o Plenário do Tribunal Contas, decidiu
(Decisão 3587/2017) por acompanhar o voto-vista do
Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges e determinar a
realização de diligência in loco na forma do voto do Conselheiro.
Assim, foram os autos remetidos à unidade técnica competente para atendimento aos termos da decisão.
Por oportuno, é importante destacar que o prefeito de Linhares – exercício de 2013, Sr. Jair Correa, encaminhou
a esta Corte de Contas o Ofício 157/2015 e diversos documentos através dos quais elenca supostas irregularidades constatadas no exercício de 2012, cuja gestão era do
Sr. Guerino Luiz Zanon. A presente documentação foi autuada como Representação (Processo TC 11.116/2015) e
apensado aos presentes autos (Processo TC 3.093/2013),
conforme decisão do Relator no Despacho 56.799/2017.
Ao analisar os documentos encaminhados na referida Representação bem como ao atender a determinação imposta pelo Plenário desta Corte, o corpo técnico manifestou-se por meio Relatório de Diligência 00014/2017-8,
cuja proposta de encaminhamento passo a transcrever.
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A presente análise pautou-se nos documentos encaminhados na Representação feita pela atual gestor (Proceswww.tce.es.gov.br

so TC 11.116/2015) e nos termos propostos pelo voto-vista do Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, conforme Voto-vista 43/2017, parte integrante da Decisão
3.587/2017, do Plenário.
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC03093/2013-1, DECIDE o Plenário do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, em sua 30ª sessão ordinária,
realizada no dia cinco de setembro de dois mil e dezessete, nos termos do voto vista do conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, encampado pelo relator, realizar diligência in loco, no prazo de 30 (trinta) dias, para a verificação no item I.1.1.2 da Instrução Contábil Conclusiva ICC
nº. 132/2014, se os empenhos levantados pela área técnica no descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal são oriundos ou não de contratos firmados nos dois últimos quadrimestres do exercício de 2012,
na forma da fundamentação constante do voto do relator.
Nesse sentido, foram confrontados todos os empenhos
realizados nos dois últimos quadrimestres de 2012, considerados pela área técnica, cujas fontes de recursos apresentaram insuficiência de disponibilidade financeira para
pagamento (artigo 42 da Lei Complementar 101/2000),
com os demonstrativos de contratação de obrigações.
Dessa forma, sugere-se o encaminhamento ao relator,
para prosseguimento do feito, mantendo-se a propositura pela irregularidade do item “Obrigações de despesas contraídas no final de mandato” (item 6.5 do RTC
228,2013, I.1.1.2 da ICC 132/2014 e item 2.2 da MTD
19/2016).
E ainda, com fundamento no artigo 152 do RITCEES, que
seja determinado ao atual gestor, ou quem venha a sucedê-lo:
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Que adote as medidas administrativas necessárias para a
caracterização ou elisão de danos ao erário, decorrentes
do pagamento de multas, juros e encargos pelo recolhimento de obrigações previdenciárias em atraso, observados os princípios constitucionais e administrativos, considerando que o pagamento de tais despesas é contrário
ao interesse público.
Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.
MÁRCIO BRASIL ULIANA
Auditor de Controle Externo
JOSE ANTONIO GRAMELICH
Auditor de Controle Externo
Ato contínuo o Ministério Público de Contas, por meio do
parecer 6392/2017 da lavra do eminente Procurador Geral, Dr. Luciano Vieira, reiterou as manifestações ministeriais de fls. 676/678 e 796/801, e concluiu nos seguintes termos:

1° e 2°, da Lei n. 10.028/2000 e arts. 38, inciso II, e parágrafo único, 134, inciso III e § 2°, 281 e 390 do RITCEES; e
3 – com fulcro no art. 87, inciso VI, da LC n. 621/12, sejam expedida a determinação propostas pela SecexContas às fl. 940, bem como seja determinado ao Poder Executivo Municipal para que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação
de contas relativa ao exercício financeiro em questão e
o respectivo parecer prévio, na forma do art. 48 da LC n.
101/2000.
Ademais, com fulcro no inciso III do art. 41 da Lei n.
8.625/1993[17], bem como no parágrafo único do art. 53
da LC n. 621/2012[18], reserva-se ao direito de manifestar-se oralmente em sessão de julgamento.
Vitória, 4 de dezembro de 2017.
LUCIANO VIEIRA
Procurador-Geral

Posto isso, o Ministério Público de Contas reiterando as
manifestações ministeriais de fls. 676/678 e 796/801,
pugna:

Ministério Público de Contas

1 – seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando-se ao
Legislativo Municipal a REJEIÇÃO das contas do Executivo Municipal de Linhares, referente ao exercício de 2012,
sob responsabilidade de Guerino Luiz Zanon, na forma do
art. 80, inciso III, da LC n. 621/2012 c/c art. 71, inciso II, da
Constituição do Estado do Espírito Santo;

Ante a prerrogativa de evitar redundâncias e diante da
farta fundamentação exarada no VOTO nº 2781/2016
que prolatei acompanhando o entendimento da área
técnica e do Ministério Público de Contas no sentido de
emitir Parecer Prévio recomendando a rejeição das contas do gestor responsável, passo a considerar o resultado
da análise realizada pelo corpo técnico dos documentos
encaminhados na Representação feita pela atual gestor
(Processo TC 11.116/2015) bem como, dos termos propostos pelo voto-vista do Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, conforme Voto-vista 43/2017, parte integran-

2 – sejam formados autos apartados, no tocante aos
apontamentos descritos nos itens 5.1[15] e 6.5[16] do
RTC 228/2013, com a finalidade de aplicar a sanção pecuniária ao responsável, com espeque nos arts. 135, inciso II, e 136 da LC n. 621/2012 c/c art. 5°, inciso, III, §§

É o relatório.
2 - FUNDAMENTAÇÃO
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te da Decisão 3.587/2017, do Plenário.
No que tange ao apontamento compreendido no item
6.5 do RTC 228/2013 (obrigações de despesa contraídas em final de mandato), depreende-se das tabelas
formuladas pela SecexContas no Relatório de Diligência
00014/2017-8 que os empenhos e os contratos ocorreram dentro do período vedado, o que confirma a infringência ao art. 42 da LRF.
Neste contexto, restou apurada a insuficiência de caixa
para saldar obrigações e despesas vinculadas à saúde (R$
6.839.295,73 – recursos próprios; R$ 686.595,50 – outros recursos) e à educação (R$ 2.789.431,83 – recursos
próprios), bem como demais obrigações vinculadas (R$
3.384.798,50).
Ademais, no caso em tela, o gestor não apresentou provas suficientes para elidir nenhuma das irregularidades
apontadas nestes autos (itens 5.1 - não recolhimento das
contribuições do IPAS e do INSS retidas dos servidores e
6.5 - obrigações de despesa contraídas em final de mandato do RTC 228/2013), restando, evidenciada, lesão ao
ordenamento jurídico, conforme já devidamente fundamentado no VOTO nº 2781/2016 que prolatei acompanhando o entendimento da área técnica e do Ministério
Público de Contas.
Dessa forma, torna-se necessário que sejam formados
autos apartados com a finalidade de se responsabilizar,
pessoalmente, o Prefeito Municipal pelo descumprimento dos apontamentos descritos nos itens 5.1 e 6.5 do RTC
228/2013 nos moldes dos arts. 135, inciso II, e 136 da LC
n. 621/2012 e 390 do RITCEES c/c art. 5°, inciso, III, §§ 1°
e 2°, da Lei n. 10.028/2000.
Portanto, à luz do exposto, na situação concreta relatada
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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nos autos, ratifico o posicionamento da área técnica, do
Ministério Público Especial de Contas e do meu VOTO anterior nº 2781/2016, para tomar como razão de decidir a
fundamentação exarada na Instrução Instrução Técnica
Conclusiva – ITC 7782/2014 complementada pelo Relatório de Diligência 00014/2017-8.

ao exercício financeiro em questão e o respectivo parecer
prévio, na forma do art. 48 da LRF.

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

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1 Que seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando-se ao Legislativo Municipal a REJEIÇÃO das contas do senhor Guerino Luiz Zanon – Prefeito Municipal, frente à
Prefeitura Municipal de Linhares, no exercício de 2012,
nos termos do art. 80, inciso III, da Lei Complementar nº
621/2012 c/c art. 71, inciso II, da Constituição do Estado
do Espírito Santo.
1.2 Que sejam formados autos apartados, no tocante
aos apontamentos descritos nos itens 5.1 e 6.5 do RTC
228/2013, com a finalidade de se responsabilizar, pessoalmente, o Prefeito Municipal, com amparo nos arts. 135,
inciso II, e 136 da LC n. 621/2012 c/c art. 5°, inciso, III, §§
1° e 2°, da Lei n. 10.028/2000 e arts. 38, inciso II, e parágrafo único, 134, inciso III e § 2°, 281 e 390 do RITCEES.
1.3 Que seja determinado ao Poder Executivo Municipal
para que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas relativa

5.1

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
VOTO VISTA

RELATÓRIO
Tratam os autos da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Linhares, referente ao exercício financeiro de 2012, sob a responsabilidade do senhor Guerino
Luiz Zanon, Prefeito Municipal.
A Prestação de Contas em análise foi encaminhada tempestivamente pelo senhor Jair Corrêa, Prefeito Municipal, na data de 27 de Março de 2013, através do Ofício nº
110/GAB/PML/2013, protocolo nº 003661, estando, portanto, dentro do prazo regimental, consoante art. 105 da
Resolução TC nº 182/02, vigente à época.
Encaminhados os autos à 5ª Secretaria de Controle Externo, foi elaborado o Relatório Técnico Contábil RTC
228/2013 (fls. 381/392), onde se apontou os seguintes
indícios de irregularidades:
8. CONCLUSÃO
Da análise realizada, submeto à consideração superior a
seguinte proposta de encaminhamento:
CITAÇÃO ao Sr. GUERINO LUIZ ZANON, Prefeito em 2012,
para apresentar justificativas sobre o item relacionado a
seguir:
Item

Indicativo de Irre- Base Normativa
gularidade
www.tce.es.gov.br

6.5

Não recolhimento
das contribuições
do IPAS e do INSS
retidas dos servidores

Lei Federal nº
8.212/91, art. 30,
Inc. I, alíneas a e b e
art. 37 da Constituição da República;
Art. 123, § 8º
da lei municipal
2330/2002
Obrigação de des- Art. 42 da LRF
pesas contraída nos
dois últimos quadrimestres do mandato sem disponibilidade financeira suficiente para o
seu pagamento;

Com base nas irregularidades dispostas no RTC 228/2013,
foi elaborada a Instrução Técnica Inicial ITI 783/2013
(fls.415), sugerindo a citação do responsável, senhor
Guerino Luiz Zanon, sendo acatado pelo Relator, na forma da Decisão Monocrática Preliminar DECM 948/2013
(fls. 417/418) que estabeleceu prazo improrrogável de 30
(trinta) dias para apresentação das razões de justificativas.
Em 02 de dezembro de 2013 o Conselheiro Relator Sebastião Carlos Ranna de Macedo acatou (Decisão, fls.
423/424) pedido de devolução do prazo para apresentação das justificativas, tendo em vista que mesmo tendo recebido o Termo de Citação 2210/2013, o Sr. Guerino
Luiz Zanon não recebeu cópia do Relatório Técnico Contábil e seus anexos bem como da ITI.
Ato contínuo o responsável apresentou tempestivas justificativas e documentos às fls. 436/536.
Retornando os autos à 5ª. SCE, esta examinou as justificativas apresentadas pelo responsável face aos indícios de
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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irregularidades apontados manifestando-se por intermédio da Instrução Contábil Conclusiva ICC nº. 132/2014 e
anexos (fls. 540/633), que assim concluiu:
II – CONCLUSÃO
Examinamos a Prestação de Contas constante do presente processo (fls. 01-536), pertencente ao Município de Linhares, de responsabilidade do Sr. Guerino Luiz Zanon,
referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro
de 2012 e formalizada conforme disposições da Resolução nº 182/02 do TCEES.
Tendo em vista a análise das justificativas e documentos
apresentados pelo jurisdicionado, concluímos que as irregularidades permanecem. Sendo assim, opinamos pela rejeição da presente Prestação de Contas, consoante
disposições do art. 80, inc. III, da Lei Complementar n.
621/12, em face de graves infrações à norma constitucional e infraconstitucional, a saber:
I.1.1.1 – NÃO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO
IPAS E DO INSS RETIDAS DOS SERVIDORES;
I.1.1.2 – OBRIGAÇÕES DE DESPESA CONTRAÍDAS EM FINAL DE MANDATO.
Em relação ao Item I.1.1.2 (Obrigação de despesas contraída nos dois últimos quadrimestres do mandato sem
disponibilidade financeira suficiente para o seu pagamento), nos termos do art. 454 do RITCCES, aprovado pela Resolução TC nº 261/2013, propomos ao Plenário do
TCEES que aplique a sansão de sua competência prevista
no art. 5º, §§ 1º e 2º da Lei 10.028/2000.
Encaminhados os autos ao NEC – Núcleo de Estudos e
Análises Conclusivas, foi elaborada a Instrução Técnica
Conclusiva ITC 7782/2014 (fls. 635/654), opinando, em
síntese, para que seja emitido Parecer Prévio recomen-

dando-se ao Legislativo Municipal a Rejeição das contas.
Por sua vez, o Ministério Público de Contas, por meio de
parecer da lavra do eminente Procurador, Dr. Luciano
Vieira (fls. 676/678), acompanhou integralmente o entendimento da área técnica desta Corte de Contas.
Seguindo o rito processual e considerando a documentação juntada às fls 697/737 por ocasião da sustentação
oral realizada na 24ª Sessão Plenária do dia 21/07/2015,
conforme notas taquigráficas (fls. 687/692), foi elaborada
a Manifestação Técnica de Defesa – MTD 19/2016 (fls.
771/792), concluindo conforme a seguinte transcrição:
CONCLUSÃO
Nesta manifestação técnica de defesa, foram mantidos os
indicativos de irregularidade descritos nos itens 2.1 e 2.2.
Sendo assim, opina-se no sentido de que esta Corte de
Contas emita Parecer Prévio, dirigido à Câmara Municipal de Linhares, recomendando a rejeição das contas, de
responsabilidade do Senhor Guerino Luiz Zanon, Prefeito
Municipal durante o exercício de 2012.
Vitória/ES, 13 de abril de 2016.
Márcio Brasil Uliana
Auditor de Controle Externo
Matrícula: 203.516
Ato contínuo o Ministério Público de Contas, por meio de
parecer da lavra do eminente Procurador Geral, Dr. Luciano Vieira (fls. 796/801), reiterou a manifestação de fls.
676/678.
Após a leitura do voto feita pelo eminente Conselheiro
Relator Sebastião Carlos Ranna de Macedo, pedi e obtive vistas destes autos, diante do permissivo regimental.
Após, foram os autos retirados de pauta antes mesmo
www.tce.es.gov.br

que fosse proferido o voto-vista e “sobrestados” até que
se julgasse o processo TC 4003/2013, de relatoria do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, cujo conteúdo remetia à controversa temática inserta no âmbito
do art. 42, da LRF, acerca do momento em que se constituiria a contração de obrigação de despesa mencionada
no texto legal.
Em 16/05/2017 foi proferido Voto pelo Conselheiro Relator Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun no Processo
4003/2013, expondo o entendimento consolidado majoritariamente no Plenário deste TCEES e, ao final, decidindo pela realização de diligência in loco para a devida verificação se os empenhos levantados pela área técnica no
descumprimento do art. 42 da LRF seriam oriundos ou
não de contratos firmados nos dois últimos quadrimestres do respectivo exercício.
Em 05/09/2017, na 30ª Sessão Ordinária do Plenário prolatei o Voto Vista 43/2017, que foi acompanhado pelo Plenário desta Corte originando a Decisão TC 03587/2017-6,
onde foi decidido “realizar diligência in loco , no prazo de
30 dias , para verificação no item I1.1.2 da Instrução Contábil Conclusiva ICC nº132/2014, se os empenhos levantados pela área técnica no descumprimento do art. 42 da
LRF são oriundos ou não de contratos firmados nos dois
últimos quadrimestres do exercício de 2012, na forma da
fundamentação constante no voto do Conselheiro.”
Após a realização da diligência e análise das documentações constates na Representação acostadas aos autos
(Processo TC 11.116/2015) feita pelo Sr. Jair Correa (gestor a época dos fatos) a área técnica emitiu o Relatório
de Diligência nº 14/2017 concluindo pela manutenção da
Irregularidade do item “ obrigações de despesas contraídas no final de mandato”, sugerindo ainda determinaSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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ções ao atual gestor ou a quem venha a sucedê-lo que:
“ que adote as medidas administrativas necessárias para caracterização ou elisão de danos ao erário , decorrentes do pagamento de multas, juros e encargos pelo recolhimento de obrigações previdenciárias em atraso, observando os princípios constitucionais e administrativos ,
considerando que o pagamento de tais despesas é contrário ao interesse público”
O Ministério Público de Contas, por meio do parecer
6392/2017 (fls.973/981) da lavra do eminente Procurador Geral Luciano Vieira reiterou as manifestações ministeriais de fls.676/678 e 796/801.
Ato Continuo, a 38º sessão Ordinária do Plenário, realizada em 30/10/2018, o eminente Conselheiro Sebastião
Carlos Ranna de Macedo , proferiu o voto 5262/2018-1
subscrevendo em todos os seus termos , o entendimento
técnico e do Ministério Público de Contas, pelo emissão
de Parecer Prévio recomendando ao Legislativo Municipal a Rejeição das contas do Senhor Guerino Luiz Zanon à
frente da Prefeitura Municipal de Linhares , no exercício
de 2012, nos termos do art. 80, inciso III, da Lei complementar nº 621/2012, c/c art. 71, inciso II da Constituição
do Estado do Espirito Santo; seja formado autos apartados no tocante aos apontamentos descritos no itens 5.1
e 6.5 do RTC228/2013, com a finalidade de se responsabilizar pessoalmente o prefeito municipal , com amparo
nos art.135, inciso II, e 136 da LC N.621/2012 c/c art 5º,
inciso III §§1º e 2º, da lei n10.028/2000 e arts.38, inciso
II, e parágrafo único, 134, inciso III e §2º, 281 e 390 do RITCEES, bem como, que seja determinado ao Poder Executivo Municipal para que divulgue amplamente, inclusive
em meios eletrônicos de acesso ao público, as prestações
de contas relativas ao exercício financeiro em questão e

o respectivo parecer prévio, na forma do art. 48 da LRF.
Após, solicitei vistas dos autos.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Quanto ao item 6.5 do Relatório Técnico Contábil – RTC
228/2013 (Obrigação de despesas contraída nos dois últimos quadrimestres do mandato sem disponibilidade
financeira suficiente para o seu pagamento) entendo
que a matéria possui ampla relevância para gestores, jurisdicionados e até mesmo para esta Corte de Contas, eis
que a decisão a ser proferida pode impactar não só em
efeitos jurídicos externos mas, também, possui o condão
de alterar a dinâmica procedimental interna deste Tribunal de Contas.
Tal fato se reflete no pedido de vista formulado conduzindo, até o momento, na existência de voto com fundamentos divergentes, todos eles debruçados sobre a análise dos Pareceres Consultas TC nº. 25/2004, 03/2005 e
12/2007.
Cumpre observar, a respeito destas manifestações - Pareceres Consultas TC nº. 25/2004 e 03/2005, foram recentemente revogadas, dando lugar à edição de nova Decisão Normativa 001/2018 por este Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo - com efeitos prospectivos - que
não soluciona, portanto, a situação para as contas pretéritas, muito embora apresente novo entendimento sobre
a adequada interpretação a ser conferida ao artigo 42, da
Lei Complementar Federal nº. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
O tema não se apresenta pacífico e merece debate e
ponderação, dada a multiplicidade de dados e elementos
que estabelecem uma relação intrincada a ser esclarecida antes de se chegar a alguma conclusão.
www.tce.es.gov.br

Insta destacar, porém, que o procedimento inaugurado
pela Nota Técnica (NT) nº. 001/2013 não foi aquele aplicado ao julgamento das prestações de contas referentes ao exercício financeiro de 2008, suscitando questionamento acerca do prejuízo à segurança jurídica, conforme voto proferido pelo Conselheiro Substituto Marco Antônio da Silva, durante o julgamento do Processo TC nº.
4003/2013, do Município de Vila Velha/ES.
Naquela ocasião, o Conselheiro Substituto Marco Antônio da Silva advertiu que “ao mudar o critério de metodologia para fins de verificação do art. 42, da LRF, resultou
em uma aplicação retroativa de metodologia muito mais
criteriosa e rigorosa da que a área técnica vinha adotando em exercícios anteriores, de forma a violar flagrantemente os princípios constitucionais da segurança jurídica, bem como pelo exercício do princípio do contraditório e da ampla defesa”.
A observação formulada pelo Conselheiro Substituto
Marco Antônio da Silva deve ser considerada em sua plenitude. A respeito do princípio da segurança jurídica nunca é demais relembrar as lições do Professor Almiro do
Couto e Silva quando aduz que:
A segurança jurídica é entendida como sendo um conceito ou um princípio jurídico que se ramifica em duas partes, uma de natureza objetiva e outra de natureza subjetiva. A primeira, de natureza objetiva, é aquela que envolve a questão dos limites à retroatividade dos atos do
Estado até mesmo quando estes se qualifiquem como
atos legislativos. Diz respeito, portanto, à proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada.
[...] A outra, de natureza subjetiva, concerne à proteção
à confiança das pessoas no pertinente aos atos, procedimentos e condutas do Estado, nos mais diferentes aspecSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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tos de sua atuação.
Discorrendo sobre o tema, Maria Sylvia Zanella di Pietro
observa:
Na realidade, o princípio da proteção à confiança leva em
conta a boa-fé do cidadão, que acredita e espera que os
atos praticados pelo poder público sejam lícitos e, nessa
qualidade, serão mantidos e respeitados pela própria Administração e por terceiros.
Ademais, o referido princípio integra o ordenamento jurídico aplicável à espécie, notadamente por encontrar-se
previsto de forma expressa o caput do art. 2º., da Lei Federal nº. 9.784/99, de aplicação subsidiária aos Tribunais
de Contas, cujo teor regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal.
Recentemente, ainda, a Lei Federal nº. 13.655/2018, alterou as disposições contidas no Decreto-Lei Federal nº.
4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro) para fazer constar que:
Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo
dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando indispensável para que o
novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido
de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais.

ríodo para adaptação, já que a entrada em vigor da nova interpretação conferida pela Corte de Contas à forma
de aferição do art. 42, da Lei Complementar Federal nº.
101/2000 se deu, exatamente, no último ano dos mandatos, impedindo assim a adequação dos gestores à nova sistemática.

tado, que a “segurança pode referir-se a um estado de fato, isto é, a uma determinada realidade passível de constatação”. Sob essa concepção, segurança jurídica seria o
estado de previsibilidade e certeza, de maneira concreta,
dos desdobramentos jurídicos dos atos e condutas praticados.

Muito embora tenham sido realizados eventos institucionais com vistas à conceder esclarecimentos aos gestores
públicos, é de se recordar que o novo marco interpretativo se deu quando já iniciado o período de vedação previsto no dispositivo legal, o que inviabilizava o seu atendimento sem o risco da imputação de sanções por sua
violação.

A segurança jurídica como um valor teria a sua significação relacionada a um estado ideal de existência do ordenamento jurídico, sendo cotejada e dimensionada por
um juízo axiológico de valores previamente estabelecidos.

Ainda que o próprio art. 42, da Lei Complementar Federal
nº. 101/2000, faça previsão das vedações impostas e das
obrigações a serem observadas em caso de sua incidência, assim como a 4ª. Edição do Manual de Contabilidade
Aplicado ao Setor Público (MCASP) e do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), editados pela Secretaria do
Tesouro Nacional tenham sido considerados como fonte
para a elaboração da Nota Técnica nº. 001/2013, é de se
constatar que o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES mantinha uma sistemática específica de
aferição do referido artigo o que, de certa forma, conferia aos jurisdicionados segurança jurídica e confiança no
sentido de que o exame das contas seguiria este padrão.

Extrai-se do texto legal, portanto, a necessidade de se estabelecer um período de transição entre a entrada em vigor de um novo parâmetro hermenêutico quando se tratar de interpretação de normas de conteúdo indeterminado.

De acordo com o entendimento firmado por Humberto
Ávila, a segurança jurídica, considerando os estudos contemporâneos, pode ser entendida sob três enfoques. O
primeiro seria o da segurança como um fato; o segundo,
da segurança como valor; e o terceiro, da segurança como uma norma princípio.

No caso concreto, porém, não há como se fixar um pe-

Por segurança como um fato, depreende o autor supraciwww.tce.es.gov.br

Ainda para Humberto Ávila, pode a segurança jurídica
consubstanciar uma prescrição normativa, sendo qualificada como uma norma jurídica da espécie norma-princípio. Essa caracterização de norma-princípio provém da
teoria do constitucionalista alemão Robert Alexy, que caracterizou regras e princípios como normas, uma vez que
“podem ser formulados por meio das expressões deônticas básicas do dever, da permissão e da proibição”.
Desta feita, sob esse enfoque, a segurança jurídica, como
norma-princípio,“é a prescrição para a adoção de comportamentos destinados a assegurar a realização de uma
situação de fato de maior ou menor difusão e a extensão
da capacidade de prever as conseqüências jurídicas dos
comportamentos”
Assim, norma-princípio seria aquela imbuída com grau
de generalidade que supera, em muito, o estabelecido
nas normas com caráter de regra, considerando-se estas
como normas de comportamento e os princípios como
normas de argumentação.
Logo, a alteração dos parâmetros interpretativos previstos na Nota Técnica nº. 001/2013 promoveu profunda
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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mudança na metodologia de aferição do art. 42, da Lei
Complementar Federal nº. 101/2000, impedindo que os
gestores públicos se adaptassem às novas diretrizes.
Por estas razões, proponho seja considerado impossível a análise nesta prestação de contas da irregularidade descrita no item 6.5 do Relatório Técnico Contábil –
RTC 228/2013, cujo teor atribui ao Sr. Guerino Luiz Zanon
a responsabilidade pela ocorrência da suposta irregularidades, titulada de “Obrigação de Despesa Contraída no
Fim do Mandato”, 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, entendo que não cabe aplicação de penalidade administrativa, em face da infringência do artigo
42 da LRF, 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 de como
sanção administrativa ao descumprimento do art. 42 da
LRF pelo descumprimento do disposto no art. 5°, inciso
III, §§ 1° e 2°, da Lei n. 10.028/00, deixando de determinar a formação de autos apartados para este fim.
Muito embora compreenda ser inadmissível apenar o
gestor ante a ausência de um entendimento uníssono e
seguro, acerca da forma de cálculo a ser utilizado para
fins do art. 42, da Lei Complementar nº. 101/2000 conforme acima exposto, verifico ter a área técnica apontado a ausência de recursos financeiros para a cobertura
das despesas contraídas no final do mandato, razão pela qual opino pela regularidade com ressalvas das contas

do Município.
Quanto ao item: 5.1 do RTC 228/2013 (Não Recolhimento das contribuições do IPAS e do INSS retidas dos Servidores) após análise da documentação acostada aos autos, os técnicos dessa Corte de Contas verificaram que
os valores retidos dos servidores, no exercício de 2012,
referente ao INSS foi totalmente recolhido e quanto ao
IPAS, também referente ao exercício de 2012, houve um
saldo a pagar que provavelmente foi absorvido no montante a ser recolhido no mês seguinte. Verificaram que o
saldo não recolhido é apontado como valores proveniente a exercícios anteriores.
Ao Consultar o Acordão TC - 035/2014 – Plenário de 29 de
abril e 2014 referente ao Processo TC 1871/2012 – Prestação de Contas Anual de Prefeito Município de LinharesExercício 2011-, isto é o mesmo município em questão,
o eminente Conselheiro Rodrigo Flavio Freire Farias Chamoun em seu Voto - Vista 00721/2014-2 afastou a presente regularidade uma vez que verificou:

de Pagamentos ao IPASLI (fls. 1825/1855), período de
1/1/2011 a 31/12/2011, que foi repassada contribuição
patronal referente a dezembro de 2010, 13º de 2010 e
de janeiro a novembro de 2011, demonstrando a regularidade dos repasses ao RPPS.” (g.n.)
Verifica-se, conforme relatado acima, que os valores em
abertos apontados pela área técnica já foi objeto de discussão no exercício de 2011, onde o Conselheiro Rodrigo
Chamoun fez uma análise apurada consultando todos os
processos e repasses de INSS e IPAS e verificou que todos
os valores retidos dos exercícios de 2007 a 2011 foram recolhidos, e que os valores a recolher são valores pendentes de exercícios anteriores a 2007. Quanto ao exercício
de 2012, a própria área técnica constatou que os valores
de INSS e IPAS foram retidos e recolhidos.

Bem como quanto a retenção dos Valores do IPASLI, ainda em seu voto, verificou que:

Vale ressaltar que o Acordão TC - 035/2014 – Plenário
- contendo as determinações ao Gestor Municipal para:
“Proceder no exercício corrente, a conciliação das contas “INSS servidores” e INSS Serv. Terceiros” para verificação dos valores a serem repassados à previdência e
proceda ao pagamento. Após, encaminhe a este Tribunal, por ocasião da Prestação de Contas do exercício corrente, os esclarecimentos/documentos através de Notas
Explicativas”; foi prolatado em 29 de abril de 2014, sendo o gestor à época notificado das determinações (Termo de Notificação - 2011/2014) em 10/09/2014, isto é,
após o envio da prestação de contas - Prefeito exercício
2012 e, que as determinações seriam cumpridas, quando
possível na PCA 2015.

“Verifiquei nos documentos acostados aos autos pelo
gestor (fls. 1824) que consta o Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP nº 985663 – 107731 com validade até 3/3/2013 e também verifiquei na Listagem

O Acordão TC - 408/2017 – Plenário de 18 de abril e 2017
referente ao Processo TC 2699/2014 – Prestação de Contas Anual de Prefeito Município de Linhares - Exercício
2013 – O Conselheiro Relator em seu voto 2024/2017-

“os saldos a recolher são valores pendentes anteriores ao exercício de 2007 e que dos exercícios de 2007
até 2011 todos os valores retidos foram repassados ao
INSS, conforme processos TC 2187/2008, 2019/2009,
2696/2010, 1675/2011 e 1871/2012, verificado através
das entradas e saídas no exercício da conta “Depósitos”,
(g.n.)

www.tce.es.gov.br
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5, acompanhou o entendimento da área técnica, uma
vez que foram apresentados documentos que comprovaram a conciliação das contas e o cancelamento dos valores julgados indevidos, bem como a apresentação do Balanço do exercício 2015 sanando a irregularidade. Dessa
forma concluiu-se que os procedimentos realizados pela
Gestão Municipal atenderam as determinações contidas
no Parecer Prévio 035/2014 e a irregularidade foi afastada.
Baseado nos fatos expostos e na constatação realizada
pela própria área técnica no RTC 228/2013, que no exercício de 2012 os valores retidos dos servidores, no exercício de 2012, referente ao INSS foi totalmente recolhido e quanto ao IPASLI, também referente ao exercício de
2012, bem como a presente irregularidade foi verificada
pela área técnica e a mesma sugeriu o acolhimento da
defesa, sendo sanada no processo TC 2699/2014, afasto
a irregularidade.
Ante o exposto divergindo do entendimento da área técnica, do Ministério Público Especial de Contas, e do Relator do Processo, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado nos
seguintes termos.
Vistos, relatados e discutidos os autos, RESOLVEM 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 EMITIR PARECER PRÉVIO recomendando ao Legislativo Municipal de Linhares a APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS CONTAS, relativas ao exercício de 2012, sob a
responsabilidade do Sr. Guerino Luiz Zanon, com fundamento no art. 80, III, da LC 621/2012 c/c o art. 132, inciso
III do Regimento Interno.

1.2 DETERMINAR ao atual responsável pelas contas municipais que divulgue amplamente, inclusive por meios
eletrônicos de acesso ao público, a prestação de contas
relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo
Parecer Prévio, na forma inscrita no art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Sérgio Manoel Nader Borges. Vencido o relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que votou pela emissão de parecer prévio recomendando a rejeição
das contas..

1.3 Dê-se ciência ao interessado;

4. Especificação do quórum:

1.4 Após o trânsito em julgado, arquive-se.

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

SERGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
PARECER PRÉVIO TC-127/2018 – PLENÁRIO
1. PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos, RESOLVEM os Srs.
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas, em:
1.1 EMITIR PARECER PRÉVIO recomendando ao Legislativo Municipal de Linhares a APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS CONTAS, relativas ao exercício de 2012, sob a
responsabilidade do Sr. Guerino Luiz Zanon, com fundamento no art. 80, III, da LC 621/2012 c/c o art. 132, inciso
III do Regimento Interno.
1.2 DETERMINAR ao atual responsável pelas contas municipais que divulgue amplamente, inclusive por meios
eletrônicos de acesso ao público, a prestação de contas
relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo
Parecer Prévio, na forma inscrita no art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
1.3 Dê-se ciência ao interessado;
1.4 Após o trânsito em julgado, arquive-se.

3. Data da Sessão: 20/11/2018 - 41ª Sessão Ordinária do
Plenário.

4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 12/02/2019
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

2. Por maioria, pelo voto-vista vencedor do conselheiro
www.tce.es.gov.br
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1 a CÂMARA

Pautas das Sessões - 1ª Câmara

COMPOSIÇÃO DA 1 CÂMARA
a

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

Ministério Público Especial de Contas

Apensos: 00910/2010-2

PAUTA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª CÂMARA

Responsável: LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA,
VALMIR FANTI, WALDELES CAVALCANTE

QUARTA-FEIRA, 27 DE FEVEREIRO DE 2019 ÀS 14:00

Processo: 04507/2015-8

Relação dos processos constantes da pauta, para apreciação e julgamento pela 1ª Câmara, em Sessão Ordiná-

Unidade gestora: Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo

ria, nos termos dos artigos 60, 61, 93, 101, 102, 327 e

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

328 do Regimento Interno (Resolução TC-261/2013), po-

Exercício: 2015

dendo, entretanto, nessa Sessão ou em Sessões subsequentes, proceder-se ao julgamento de processos adiados ou constantes de pautas já publicadas.

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
Marco Antônio da Silva

Exercício: 2010

Interessado: CORPO BOMBEIROS MILITAR
Responsável: CARLOS MARCELO D ISEP COSTA, EDMILTON RIBEIRO AGUIAR JUNIOR

CONSELHEIRO
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Processo: 02063/2007-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São José do

Processo: 04990/2017-6
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Calçado

Exercício: 2016

Classificação: Tomada de Contas Especial Convertida

Responsável: EDISON VALENTIM FASSARELLA, VICTOR
GOMES BARBIERI

Apensos: 09631/2016-1

Processo: 01680/2018-7

Denunciante: IDENTIDADE PRESERVADA
Responsável: ALCEMAR LOPES PIMENTEL [JOSINEIA A.
NUNES VIEIRA]
Processo: 01901/2011-3
SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

www.tce.es.gov.br

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2017
Responsável: ALENCAR MARIM
Processo: 03326/2018-8
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Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Brejetuba
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Responsável: ANDRESSA DE BARBI CASOTTI, ANTONIO
ANGELO MOSCHEN, ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER

Exercício: 2017

Processo: 08765/2018-8

Responsável: RITA DE CASSIA FONTES
Processo: 03536/2018-7
Unidade gestora: Câmara Municipal de Rio Novo do Sul

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Domingos
do Norte

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Acompanhamento

Exercício: 2017

Interessado: PEDRO AMARILDO DALMONTE

Responsável: JOCELINO MONTI COLE

Total: 11 processos

Processo: 03704/2018-2
Unidade gestora: Câmara Municipal de Bom Jesus do
Norte

CONSELHEIRO
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: CAMILO COELHO DA SILVA
Processo: 04297/2018-7

Processo: 06305/2015-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Rio Novo do
Sul

Exercício: 2017
Responsável: VICTOR DA SILVA COELHO
Processo: 04139/2018-1
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Venda
Nova do Imigrante
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: TADEU SOSSAI
Total: 3 processos
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTÔNIO DA SILVA
Processo: 00235/2006-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Boa Esperança

Exercício: 2000

Exercício: 2014

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

Apensos: 05710/2004-1

Interessado: PREFEITURA RIO NOVO SUL

Responsável: CLEUTON LADISLAU, KARINE DA SILVA
COSTA, LAURO VIEIRA DA SILVA, LUCIANO RODRIGUES
BRUM, MARCOS PEREIRA DOS SANTOS

Interessado: CONSELHEIRO DAILSON LARANJA

Responsável: MARIA ALBERTINA MENEGARDO FREITAS [CARLOS ESTEVAN FIOROT MALACARNE (OAB:
12401-ES), FRANCISCO ADAO SILVA DE CARVALHO (OAB:
8695-ES)], THIAGO FIORIO LONGUI

Responsável: JATHIR GOMES MOREIRA [SANTOS FERREIRA DE SOUZA (OAB: 3462-ES)], ROBERTO VALADAO
ALMOKDICE, THEODORICO DE ASSIS FERRACO [SANTOS
FERREIRA DE SOUZA (OAB: 3462-ES)]

Processo: 03258/2018-5

Processo: 04899/2014-1

Processo: 06354/2018-5
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Viana

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim

Exercício: 2017

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Exercício: 2013

www.tce.es.gov.br

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019

182

ATOS DA 1a CÂMARA

Responsável: ADRIANO BORGES DE LIMA, ANGELA MARIA SIAS, BRUNO FARREL ROCHA, DEUSA REGINA TELES
LOPES, GILSON DANIEL BATISTA, GIULLIANO CARLINI
DA SILVA, JACQUELINE DOS SANTOS CANAL PIMENTEL,
JACYR TELLES DA SILVA [ARI FONTES DE OLIVEIRA (OAB:
9006-ES), ARI FONTES DE OLIVEIRA (OAB: 9006-ES)], LUZIAN BELISARIO DOS SANTOS, MARIA NEARES CARVALHO DE SOUZA, PATRICIA MONTEIRO LEITE [GABRIEL
BATISTA MARTINELLI (OAB: 23391-ES)], SERGIO MENEZES DOS SANTOS, TERESA CRISTINA VENUTO BRAGA,
VALERIO MARQUES DA SILVA
Processo: 05521/2017-6

Processo: 03572/2018-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Valério
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Responsável: ROBSON PARTELI [CARLOS ESTEVAN FIOROT MALACARNE (OAB: 12401-ES), FRANCISCO ADAO
SILVA DE CARVALHO (OAB: 8695-ES)]
Processo: 03577/2018-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Piúma

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Responsável: JOSE RICARDO PEREIRA DA COSTA

Exercício: 2016

Processo: 03998/2018-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Domingos
Martins

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Águia Branca

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Responsável: WANZETE KRUGER

Processo: 03282/2018-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Rio Bananal
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: FELISMINO ARDIZZON

Processo: 03211/2009-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Dores do Rio
Preto
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: SEBASTIAO RIVA
Processo: 01549/2016-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA LUZINETE DE SOUZA ARAUJO
Total: 12 processos
- CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS

Exercício: 2017

Exercício: 2016
Responsável: AMARILDO FRANSKOVIASK, ANA MARIA CARLETTI QUIUQUI, HADEON FALCAO PEREIRA, SUZIANY PASTE GONCALVES OLIVEIRA

Responsável: GUSTAVO VIANA LACERDA

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017

Processo: 06933/2017-1

Exercício: 2017

Exercício: 2017

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Apiacá

Responsável: MARCELO STITI DE PAULA

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Processo: 05975/2018-1
Processo: 04313/2018-2

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria de
Jetibá
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: HILARIO ROEPKE
Processo: 04828/2018-2
Unidade gestora: Hospital Doutora Rita de Cássia
www.tce.es.gov.br

Unidade gestora: Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: FERNANDA BARRETO DE PRA, JOSE VICENTE DE SA PIMENTEL, LEONARDO CAETANO KROHLING,
RITA DE CASSIA OLIVEIRA SAMPAIO
Processo: 09082/2016-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Interessado: MARCIA MACHADO

Interessado: WALESKA MARIA SANTANA DA SILVA

Interessado: SEBASTIANA APARECIDA DE SALES

Processo: 09821/2016-3

Processo: 01900/2017-8

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores

do Estado do Espírito Santo

do Estado do Espírito Santo

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Dores do Rio

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Preto

Interessado: CIRLENE SCANFERLA DE OLIVEIRA TAUFNER

Interessado: VERONICA GONCALVES BEATO VENERANO

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Processo: 00043/2017-1

Processo: 01909/2017-9

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores

do Estado do Espírito Santo

do Estado do Espírito Santo

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Dores do Rio

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Preto

Interessado: CAMILA KATIA DE SOUZA

Interessado: IZANETE MEDEIROS FRANCISCHETTO

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Processo: 00925/2017-6

Processo: 00255/2018-6

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Dores do Rio

do Estado do Espírito Santo

Preto

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Interessado: ANTONIO DE ALMEIDA E SILVA

Interessado: DIVINO FERREIRA

Processo: 01117/2017-1

Processo: 00256/2018-1

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Dores do Rio

do Estado do Espírito Santo

Preto

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Interessado: SANDRA REGINA DA CRUZ MOREIRA

Interessado: ELIZANGELA APARECIDA MENDES DIAS

Processo: 02373/2018-1

Interessado: MARIA DA PENHA DUTRA RODRIGUES
Processo: 03136/2018-6

Interessado: JORGE TADEU PIRES DA COSTA JUNIOR
Total: 14 processos

Total geral: 40 processos

PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª CÂMARA:
Dia 13 de março de 2019 - quarta-feira.

Processo: 01211/2017-7

Processo: 00257/2018-5

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Dores do Rio

do Estado do Espírito Santo

Preto
www.tce.es.gov.br
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Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara
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- 1468/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 02265/2016-7
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: CMI – Câmara Municipal de Itapemirim
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Representante: Unidade Técnica Do Tcees (Secexdenuncias)
Responsável: Paulo Roberto Viana Da Silva, Fernando
Antonio Moreira Pinheiro, Vanderlei Louzada Bianchi,
Gelson Pereira Da Silva, Luciano De Paiva Alves, Paulo
Sergio De Toledo Costa, Antonio Gomes Diniz
Procuradores: Gregorio Ribeiro Da Silva (Oab: 16046-Es),
Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro (Oab: 15786-Es), Robertino Batista Da Silva Junior (Oab: 22502-Es), Diego Libardi Leal (Oab: 23987-Es)
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO – CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM – ADMIS-

SIBILIDADE – PROCEDÊNCIA PARCIAL – DESCONVERSÃO
DA TOMADA DE CONTAS – RECONHECER A PRELIMINAR
DE PRESCRIÇÃO – AFASTAR A APLICAÇÃO DE MULTA E O
RESSARCIMENTO - ARQUIVAMENTO – CIÊNCIA

parte do responsável, Sr. Paulo Sérgio de Toledo Costa (fls. 175/178), foi proferida Decisão Monocrática
1734/2016, com a revogação da decretação de revelia
do responsável citado.

O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:

Da análise das justificativas apresentadas, bem como
tendo a revelia decretada de alguns responsáveis, os autos retornaram à SecexDenuncias/Representações para
análise que, por intermédio da Instrução Técnica Conclusiva – 133/2017 (fls. 227/260), assim se manifestou:

I RELATÓRIO:
Tratam os presentes autos de Representação promovida
pela equipe técnica da Secretaria de Controle Externo de
Denúncias e Representações, a qual relata supostas irregularidades no processo do concurso público promovido pela Câmara Municipal de Itapemirim, no exercício de 2012, mediante o Edital nº 001/2012, devidamente acolhida, por intermédio da Manifestação Técnica de
Chefia (fls. 111/113), a qual foi encampada pela Decisão
8969/2016 de fl. 114.
Retornando os autos àquela Secretaria competente para instrução, foi elaborada a Manifestação Técnica 328/2016, sugerindo a inclusão das pessoas de Fernando Antônio Moreira Pinheiro (Pregoeiro da Câmara
Municipal de Itapemirim) e Paulo Roberto Viana da Silva
(Assessor Jurídico da Câmara Municipal de Itapemirim),
bem como foi proposta a citação dos responsáveis, através da Instrução Técnica Inicial 331/2016 e Decisão Monocrática 581/2016 (fls. 127/129).
Seguindo o rito processual, foi constatado a inércia para
se defender por parte dos Srs. Vanderlei Louzada Bianchi,
Paulo Sérgio de Toledo Costa, Fernando Antônio Moreira Pinheiro e Paulo Roberto Viana da Silva, sendo então
decretada a revelia dos mesmos, conforme Decisão Monocrática 1530/2016, de fls. 173/174, em 07/11/2016.
Adiante, tendo em vista a apresentação de defesa por
www.tce.es.gov.br

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1 Por todo o exposto e com base no inciso II5, do artigo
95, da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c artigo
99, §2º6, da Lei Complementar Estadual 621/2012, pela
PROCEDENCIA da presente representação, tendo em vista o reconhecimento das seguintes irregularidades:
3.1.1 – Ausência de numeração de processos (Item 2.1
desta ITC).
Critério: Art. 38 da Lei 8.666/1993.
Responsáveis: Vanderlei Louzada Bianchi Presidente da
Câmara
Municipal (Biênio 2012-2014).
3.1.2 – Modalidade licitatória inadequada à espécie
(item 2.2 desta ITC).
Critério: Art. 1º, caput e parágrafo único da Lei
10.520/2002 e Parecer Consulta TC nº 019/2013.
Responsáveis: Vanderlei Louzada Bianchi Presidente da
Câmara
Municipal (Biênio 2012-2014), Fernando Antônio Moreira Pinheiro
Pregoeiro da Câmara Municipal de Itapemirim e Paulo
Roberto Viana da Silva Assessor Jurídico da Câmara MuSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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nicipal de Itapemirim.
3.1.3 – Orçamento prévio insuficiente (item 2.3 desta
ITC).

Vanderlei Louzada Bianchi Presidente da Câmara Municipal (Biênio 2012-2014) e Paulo Sérgio de Toledo Costa Presidente da Câmara Municipal (Biênio 2015-2016).

Critério: Art. 43, IV da Lei 8.666/93 e Art. 3º da Lei
10.520/2012.

3.1.8 – Ausência de segregação de funções (item 2.8
desta ITC).

Responsáveis: Vanderlei Louzada Bianchi Presidente da
Câmara
Municipal (Biênio 2012-2014).
3.1.4 – Ausência de fiscalização contratual (Item 2.4
desta ITC).
Critério: Art. 67, caput e parágrafo 1º da Lei 8.666/1993.
Responsáveis: Vanderlei Louzada Bianchi Presidente da
Câmara
Municipal (Biênio 2012-2014).
3.1.5 – Ausência de publicação da minuta do contrato (
Item 2.5 desta ITC).
Critério: Art. 61, § único da Lei 8.666/1993.
Responsáveis: Vanderlei Louzada Bianchi Presidente da
Câmara
Municipal (Biênio 2012-2014).
3.1.6 – Pagamento irregular de valor de taxa de inscrição (Item 2.6 desta ITC).
Critério: Art. 62 da Lei 4.320/1964.
Responsáveis: Vanderlei Louzada Bianchi Presidente da
Câmara
Municipal (Biênio 2012-2014).
3.1.7 – Falta de atendimento aos preceitos da IN – TC n°
31/2014 (Item 2.7 desta ITC).
Critério: Artigo 9º, § 1º da IN – TC nº 031/2014

Critério: Princípio da moralidade insculpido no art. 37,
da CF/88
Responsáveis: Vanderlei Louzada Bianchi Presidente da
Câmara
Municipal (Biênio 2012-2014) e Paulo Sérgio de Toledo Costa Presidente da Câmara Municipal (Biênio 20152016).
3.2. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, §1º,
inciso IV, do Regimento Interno desta Corte de Contas,
conclui-se opinando por:
3.2.1 Preliminarmente, converter os presentes autos em
tomada de contas especial em face da existência de dano
ao erário, presentificado no item 2.6 desta ITC, no valor
de R$22.622,00, equivalente a 10.005,75 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;
3.2.1 Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelo Sr. Paulo Sérgio de Toledo Costa Presidente da Câmara
Municipal (Biênio 2015-2016), condenando-o, com fulcro no artigo 114, parágrafo único, da LC 621/2012, ao
pagamento da multa individual prevista no artigo 135,
inciso II, do mesmo diploma legal, pela prática dos atos
ilícitos, que causaram grave infração às normas legais,
presentificados nos itens 2.7 a 2.8 desta ITC;
3.2.2 Condenar os Senhores Fernando Antônio Moreira
Pinheiro (Pregoeiro da Câmara Municipal de Itapemirim)
www.tce.es.gov.br

e Paulo Roberto Viana da Silva (Assessor Jurídico da Câmara Municipal de Itapemirim), revéis, com fulcro no artigo 114, parágrafo único, da LC 621/2012, ao pagamento da multa individual prevista no artigo 135, inciso II, do
mesmo diploma legal, pela prática de ato ilícito, que causaram grave infração às normas legais, presentificado no
item 2.2 desta ITC;
3.2.3 Condenar o Senhor Vanderlei Louzada Bianchi (Presidente da Câmara Municipal), revel, com fulcro no artigo 114, parágrafo único, da LC 621/2012, ao pagamento da multa individual prevista no artigo 135, inciso II,
do mesmo diploma legal, pela prática dos atos ilícitos,
que causaram grave infração às normas legais, presentificados nos itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8 desta ITC;
3.3 Sugere-se, ainda, que seja dada CIÊNCIA ao Representante do teor da decisão final a ser proferida conforme art. 307, §7º, da Resolução TC 261/2013.
Acompanhando a área técnica manifestou-se o Ministério Público Especial de Contas, nos termos do Parecer –
PPJC 4377/2017, exarado pelo Procurador Luciano Vieira (fls. 192/195).
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas:
1 – pela conversão do feito em tomada de contas especial, nos termos dos artigos 57, inciso IV, e 115 da LC n.
621/2012, julgando-a IRREGULAR, com fulcro no art. 84,
inciso III, alíneas “c”, “d” e “e”, do indigitado estatuto legal;
2 – seja VANDERLEI LOUZADA BIANCHI condenado a ressarcir ao erário municipal a importância de 10.005,755
VRTE, em virtude da irregularidade apontada no item 2.6
da ITC 00133/2017-3, aplicando-lhe multa proporcional
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ao dano, nos termos dos arts. 87, inciso V, e 134 da LC n.
621/2012 c/c art. 386 do RITCEES; e
3 – com espeque nos arts. 87, inciso IV, e 135, incisos I, II
e III, da LC n. 621/2012 e art. 389, incisos I, II e III do RITCEES, pela cominação de multa pecuniária a VANDERLEI
LOUZADA BIANCHI, PAULO SÉRGIO DE TOLEDO COSTA,
FERNANDO ANTÔNIO MOREIRA PINHEIRO e PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA.
Ademais, com fulcro no inciso III do art. 41 da Lei n.
8.625/1993, bem como no parágrafo único do art. 53 da
LC n. 621/2012 8 , reserva-se o direito de manifestar-se
oralmente em sessão de julgamento.
Registra-se que os procedimentos até aqui realizados
cingem-se aos indicativos de irregularidades que foram
apontados na Instrução Técnica Inicial - ITI 00331/2016,
peça técnica por meio da qual se buscou alcançar os responsáveis a compor a relação processual estabelecida
nos presentes autos, conforme quadros abaixo:
Tabela 1
Contudo, ao constatar que a documentação encartada
não se mostrava suficiente à instrução processual, não
somente para a individualização das condutas de cada
agente envolvido mas, notadamente, para a verificação
da regularidade nos resultados de um Concurso Público
sobre o qual pairam as falhas formais indicadas, proferi o
voto 5594/2017, cujos termos foram encampados pelo
Plenário deste Tribunal em sua integralidade, por intermédio da Decisão 3920/2017.
Ademais, naquela ocasião registrei que a matriz de responsabilização apresentada se encontrava em dissonância a implementada em nossos julgados, uma vez que
a citação estava direcionada, na maioria dos casos, aos

Presidentes da Câmara, em seus respectivos mandatos
a frente daquele legislativo local, Srs. Vanderlei Louzada Bianchi e Paulo Sérgio de Toledo Costa, para responder sobre assuntos administrativos em processo licitatório (fase interna), situações que não deviam se imiscuir,
ante a posição de chefe de governo que ocupavam.
Na referida decisão foi determinado o retorno do feito à
área técnica competente para a devida instrução processual, com o encarte de toda a documentação que envolve o procedimento em questão, inclusive, o resultado do
Concurso Público analisado, atos de nomeação e posse,
além de outros que entendessem pertinentes e necessários para a apuração deste pleito.

Responsáveis: Vanderlei Louzada Bianchi Presidente da
Câmara Municipal (Biênio 2012-2014).
Fernando Antônio Moreira Pinheiro Pregoeiro
3.1.2 – Modalidade licitatória inadequada à espécie
(item 2.2 da ITC 00133/2017).
Critério: Art. 1º, caput e parágrafo único da Lei
10.520/2002 e Parecer Consulta TC nº 019/2013.
Responsáveis: Vanderlei Louzada Bianchi Presidente da
Câmara Municipal (Biênio 2012-2014), Fernando Antônio Moreira Pinheiro Pregoeiro da Câmara Municipal de
Itapemirim e Paulo Roberto Viana da Silva Assessor Jurídico da Câmara Municipal de Itapemirim.

Adiante, acolhendo a proposta técnica, foram chamados
outros agentes responsáveis a compor o polo passivo da
presente relação, conforme disposto na Instrução Técnica Inicial - ITI 0012/2018:

3.1.3 – Orçamento prévio insuficiente (item 2.3 da ITC
00133/2017).

Após a apresentação de defesa/justificativas 0233/2018
e 0162/2018 por parte dos responsáveis ao final citados,
a área técnica se manifestou, através da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 2041/2018, apresentando a seguinte proposta:

Responsáveis: Vanderlei Louzada Bianchi Presidente da
Câmara Municipal (Biênio 2012-2014).

3.1 Por todo o exposto e com base no inciso com base
no inciso II, do artigo 95, da Lei Complementar Estadual
621/2012 c/c artigo 99, §2º, da Lei Complementar Estadual 621/2012, pugnamos pela PROCEDENCIA PARCIAL
da presente representação, tendo em vista o reconhecimento das seguintes irregularidades:
3.1.1 – Ausência de numeração de processos (Item 2.1
da ITC 00133/2017 e 2.1 da presente instrução conclusiva).
Critério: Art. 38 da Lei 8.666/1993.
www.tce.es.gov.br

Critério: Art. 43, IV da Lei 8.666/93 e Art. 3º da Lei
10.520/2012.

3.1.4 – Ausência de fiscalização contratual (Item 2.4 da
ITC 00133/2017).
Critério: Art. 67, caput e parágrafo 1º da Lei 8.666/1993.
Responsáveis: Vanderlei Louzada Bianchi Presidente da
Câmara Municipal (Biênio 2012-2014).
3.1.5 – Ausência de publicação da minuta do contrato
(Item 2.5 da ITC 00133/2017).
Critério: Art. 61, § único da Lei 8.666/1993.
Responsáveis: Vanderlei Louzada Bianchi Presidente da
Câmara Municipal (Biênio 2012-2014).
3.1.6 – Falta de atendimento aos preceitos da IN – TC n°
31/2014 (Item 2.7 da ITC 00133/2017).
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Critério: Artigo 9, § 1º da IN – TC nº 031/2014
Vanderlei Louzada Bianchi Presidente da Câmara Municipal (Biênio 2012-2014) e Paulo Sérgio de Toledo Costa Presidente da Câmara Municipal (Biênio 2015-2016).
3.1.7 – Ausência de segregação de funções (item 2.8 da
ITC 00133/2017).
Critério: Princípio da moralidade insculpido no art. 37,
da CF/88
Responsáveis: Vanderlei Louzada Bianchi Presidente da
Câmara Municipal (Biênio 2012-2014) e Paulo Sérgio de
Toledo Costa Presidente da Câmara Municipal (Biênio
2015-2016).
3.2. Desta forma, levando-se em conta as análises procedidas na presente instrução conclusiva e na ITC
00133/2017, bem como as respectivas motivações adotadas e diante do preceituado no art. 319, §1º, inciso IV,
do Regimento Interno desta Corte de Contas, conclui-se
opinando por:
3.2.1. Preliminarmente, seja decretada a revelia do responsável Sr. Fernando Antônio Moreira Pinheiro, em razão do não atendimento à citação 00006/2018 (documento eletrônico 103), conforme preceitua o artigo 301,
parágrafo único do Regimento Interno desta Corte.
3.2.2. Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelo Sr. Paulo Sérgio de Toledo Costa Presidente da
Câmara Municipal (Biênio 2015-2016), aplicando-lhe
multa individual, prevista no artigo 135, inciso II da LC
621/2012, com fulcro no artigo 114, parágrafo único do
mesmo diploma legal, pela prática dos atos ilícitos, que
causaram grave infração às normas legais, presentificados nos itens 2.7 a 2.8 da ITC 00133/2017;
3.2.3. Aplicar multa individual prevista no artigo 135, in-

ciso II, da Lei 621/2012 ao Sr. Fernando Antônio Moreira
Pinheiro (Pregoeiro da Câmara Municipal de Itapemirim)
revel, com fulcro no artigo 114, parágrafo único, do mesmo diploma legal, pela prática de atos ilícitos, que causaram grave infração às normas legais, presentificados no
item 2.2 da ITC 00133/2017 e item 2.1 da presente instrução conclusiva;

responsabilidade ali imputada ao Sr. Vanderlei Louzada
Bianchi e o respectivo ressarcimento.

3.2.4. Aplicar multa individual prevista no artigo 135, inciso II, da Lei 621/2012 ao Sr Paulo Roberto Viana da Silva (Assessor Jurídico da Câmara Municipal de Itapemirim), revel, com fulcro no artigo 114, parágrafo único, do
mesmo diploma legal, pela prática de ato ilícito, que causou grave infração às normas legais, presentificado no
item 2.2 da ITC 00133/2017;

Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas:

3.2.5 . Aplicar multa individual prevista no artigo 135,
inciso II, da Lei 621/2012 ao Sr Vanderlei Louzada Bianchi (Presidente da Câmara Municipal), revel, com fulcro
no artigo 114, parágrafo único, do mesmo diploma legal,
pela prática dos atos ilícitos, que causaram grave infração às normas legais, presentificados nos itens 2.1, 2.2,
2.3, 2.4, 2.5, 2.7 e 2.8 da ITC 00133/2017;
3.2.6. Acolher as razões de justificativa do Sr. Antônio
Gomes Diniz, excluindo sua responsabilidade quanto aos
itens 2.1 e 2.3 desta ITC;
3.2.7. Acolher as razões de justificativa do Sr. Fernando
Antônio Moreira Pinheiro, excluindo sua responsabilidade quanto aos itens 2.2 e 2.4 desta ITC;
3.2.8. Acolher as razões de justificativa do Sr. Gelson Pereira da Silva, de modo a afastar a irregularidade prevista no item 2.5 desta ITC, bem como no item 2.6 da
ITC 00133/2017 (Pagamento irregular de valor de taxa de inscrição), excluindo por consequência também a
www.tce.es.gov.br

Por seu turno, o órgão ministerial apresentou o parecer 3897/2018, aquiescendo em parte a proposta técnica, no que diz respeito à decretação da prescrição administrativa quinquenária verificada, conforme transcrição que segue:
1 – seja CONHECIDA a presente representação, para, no
mérito, julgá-la PARCIALMENTE PROCEDENTE, na forma
dos arts. 94, 95, inciso II, e 99, § 2°, da LC n. 621/2012,
para com espeque no art. 135, inciso II, da LC n.
621/2012 e art. 389, inciso II, do RITCEES, cominar multa pecuniária a Vanderlei Louzada Bianchi (itens 2.1, 2.2,
2.3, 2.4, 2.5, 2.7 e 2.8 da ITC 00133/2017-3), Paulo Sérgio de Toledo Costa (itens 2.7 e 2.8 da ITC 00133/20173), Fernando Antônio Moreira Pinheiro (item 2.2 da ITC
00133/2017-3) e Paulo Roberto Viana da Silva (item 2.2
da ITC 00133/2017-3);
2 – seja decretada a prescrição da pretensão punitiva,
nos termos do art. 71, caput, da LC n. 621/2012, no que
tange aos atos praticados por Fernando Antônio Moreira
Pinheiro nos itens 2.1 e 2.2 da ITC 02041/2018-7;
3 – sejam reputados regulares os atos praticados por Antônio Gomes Diniz e Gelson Pereira da Silva; e
4 – seja decretada a revelia de Fernando Antônio Moreira Pinheiro na forma proposta na ITC 02041/2018-7.
Reserva-se, ainda, este Parquet ao direito de manifestar-se oralmente em sessão de julgamento, na forma do inciso III do art. 41 da Lei n. 8.625/1993[30], bem como no
parágrafo único do art. 53 da LC n. 621/2012[31].
II FUNDAMENTOS:
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II.1 ADMISSIBILIDADE
Preliminarmente, necessário se faz avaliar o atendimento aos requisitos de admissibilidade para posterior processamento da presente representação, notadamente
os constantes do artigo 99, da Lei Complementar Estadual 621 de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado), a saber:
Art. 99. Serão recebidos pelo Tribunal como representação os documentos encaminhados por agentes públicos
comunicando a ocorrência de ilegalidades ou irregularidades de que tenham conhecimento em virtude do exercício do cargo, emprego ou função, bem como os expedientes de outras origens que devam revestir-se dessa
forma, por força de lei específica.
§ 1º Têm legitimidade para representar ao Tribunal:
I - Chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;
II - Magistrados e membros do Ministério Público;
III - responsáveis pelos órgãos de controle interno, em
cumprimento ao artigo 76, § 1º, da Constituição Estadual;
IV - Senadores da República, Deputados Federais, Deputados Estaduais e Vereadores;
V - Tribunais de Contas da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
VI - membros do Ministério Público junto ao Tribunal;
VII - unidades técnicas deste Tribunal;
VIII - as equipes de inspeção ou de auditoria, nos termos
do artigo 37, inciso II desta Lei Complementar;
IX - servidores públicos e outras autoridades que tenham
conhecimento de irregularidades em virtude do exercício do cargo ou da função que ocupem;

X - outros órgãos, entidades ou pessoas que detenham
essa prerrogativa por força de suas atribuições legais.
§ 2º Aplicam-se à representação, no que couber, as normas relativas à denúncia.
Também deve-se igualmente observar os requisitos impostos às denúncias, aplicáveis às representações por
expressa disposição do art. 99, §2º da LC 621/2012. Sendo assim, é imperioso que se atente para as exigências
insculpidas no art. 94 da mesma lei, vejamos:

II - Magistrados e membros do Ministério Público;
III - responsáveis pelos órgãos de controle interno, em
cumprimento ao art. 76, § 1º da Constituição Estadual;
IV - Senadores da República, Deputados Federais, Estaduais e Vereadores;
V - os Tribunais de Contas dos entes da Federação;
VI - membros do Ministério Público junto ao Tribunal;
VII - unidades técnicas deste Tribunal;

Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:

VIII - as equipes no exercício do controle externo, nos
termos do art. 37, inciso II, da Lei Orgânica do Tribunal;

I - ser redigida com clareza;

IX - servidores públicos e outras autoridades que tenham
conhecimento de irregularidades em virtude do exercício do cargo ou de função que ocupem;

II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;
Da mesma forma, a Resolução TC 261 de 4 de junho de
2013 (Regimento Interno do Tribunal de Contas) também cuida do regramento afeto às representações em
seus artigos 181 e 182, remetendo-se, ainda, às normas
relativas à denúncia, como transcrevo abaixo:
Art. 181. Serão recebidos pelo Tribunal como representação os documentos encaminhados por agentes públicos comunicando a ocorrência de ilegalidades ou irregularidades de que tenham conhecimento em virtude do
exercício do cargo, emprego ou função, bem como os expedientes de outras origens que devam revestir-se dessa
forma, por força de lei específica.
Art. 182. São legitimados para representar ao Tribunal:
I - Chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;
www.tce.es.gov.br

X - outros órgãos, entidades ou pessoas que detenham
essa prerrogativa por força de suas atribuições legais.
Parágrafo único. Aplicam-se às representações, no que
couber, as normas relativas à denúncia.
Como se vê, a legislação desta Casa elenca o rol de agentes públicos legitimados a representar, rol esse que é
ampliado pelo art. 101 da LC 621/2012 e pela Lei 8.666
de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações) que assim dispõem:
LC 621/2012
Art. 101. Qualquer licitante, contratado, pessoa física ou
jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas irregularidades na aplicação da legislação que regule licitações
e contratos administrativos.
Parágrafo único. Aplicam-se à representação prevista
nesta subseção, no que couber, as normas relativas à denúncia.
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Lei de Licitações
Art. 113. [...]
§ 1º Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou
jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas ou aos
órgãos integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na aplicação desta Lei, para os fins do
disposto neste artigo.
No presente caso, vê-se que a representação é subscrita pela equipe técnica deste Tribunal, estando, portanto, amparada pelo art. 181, inciso VII, da LC 621/2012 e
art. 182, inciso VII do Regimento Interno deste Tribunal.
Além disso, a petição inicial está redigida com clareza e
apresenta informações sobre o fato (ainda que em sede indiciária) e indica a provável autoria, além de apontar circunstâncias e elementos de convicção, cumprindo,
por isso, um dos requisitos aplicáveis às denúncias e representações.
Constata-se, ainda, que a representação veio acompanhada de indícios de provas e que a versa sobre matéria afeta à competência desta Corte, estando, portanto,
atendidos os demais requisitos de admissibilidade.

prazo prescricional iniciou-se no exercício de 2012, ano
da ocorrência dos fatos inquinados de irregularidade,
conforme previsto no art. 373, § 2º, inciso II, da Resolução 621/2013 – Regimento Interno do TCEES, sendo interrompido com a citação válida dos responsáveis, nos
moldes do que prevê o art. 373, § 4º, inciso I do referido
Regimento Interno deste Tribunal.
Neste feito foram elaboradas duas peças citatórias, a primeira, que se deu por intermédio ITI 331/2016, cuja última citação válida foi juntada aos autos em 26/07/2016,
data em que foi interrompido o prazo prescricional e
passou-se a recomeçar a contagem até os dias de hoje,
não havendo, portanto, para os responsáveis ali citados,
a ocorrência da prescrição administrativa de cinco anos:
Vanderlei Louzada Bianchi (ex-presidente da Câmara
Municipal de Itapemirim):
- Ausência de numeração de processos;
- Modalidade licitatória inadequada à espécie;
- Orçamento prévio insuficiente;
- Ausência de fiscalização contratual;
- Ausência de publicação da minuta do contrato;

Assim, estando satisfeitas as exigências legais e regulamentares para que seja admitida, no exercício da competência a mim outorgada no art. 94, § 2º e art. 99, § 2º, da
LC 621/2012, conheço da presente representação.

- Falta de atendimento dos preceitos da IN TC nº 31/2014;

II.2 PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA:

Fernando Antônio Moreira Pinheiro (pregoeiro da Câmara Municipal de Itapemirim) e Paulo Roberto Viana
da Silva (assessor jurídico da Câmara Municipal de Itapemirim):

Consoante dispõe o art. 71 da LC n. 621/2012 e art. 373
do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado
do ES, “prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do
Tribunal de Contas nos feitos a seu cargo”.
No caso concreto, por se tratar de uma representação, o

- Ausência de segregação de funções;
- Pagamento irregular de valor de taxas de inscrição (ressarcimento de R$10.005,75).

Municipal de Itapemirim):
- Falta de atendimento dos preceitos da IN TC nº 31/2014
- Ausência de segregação de funções
Posteriormente, entretanto, houve nova citação, através
da qual ingressaram novos responsáveis no feito, agora
por meio da ITI 012/2018 e Decisão SEGEX 00020/20181, todavia, considerando o lapso temporal decorrido entre a ocorrência dos fatos (ano de 2012), com suspensão
entre as datas de 03/10/2017 a 22/11/2017, e a juntada
aos autos da última certidão de cumprimento da citação
(12/03/2018), constata-se a consumação da prescrição
intercorrente em relação às condutas elencadas nesta
última peça citatória (ITI 00012/2018-7), alcançando os
seguintes responsáveis que, em decorrência das irregularidades abaixo arroladas, não podem ser sancionados
por este Tribunal:
Antônio Gomes Diniz e Fernando Antônio Moreira Pinheiro
- Ausência de numeração de processos;
Fernando Antônio Moreira Pinheiro
- Orçamento prévio insuficiente.
Antônio Gomes Diniz
- Ausência de fiscalização contratual.
Fernando Antônio Moreira Pinheiro
-Ausência de fiscalização contratual.
Gelson Pereira da Silva
- Pagamento irregular de valor de taxas de inscrição (ressarcimento de R$10.005,75)

- Modalidade licitatória inadequada à espécie.

II.3 Mérito:

Paulo Sérgio de Toledo Costa (ex-presidente da Câmara

Nas circunstâncias apresentadas nestes autos, inicial-
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mente ressalto os termos da Lei 13.665/2018, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), sancionada no dia 25 de abril passado, que alterou a antiga
Lei de Introdução ao Código Civil, na qual foram introduzidos dez novos artigos, trazendo inovações importantes
aos que detêm poder de decisão, com avaliação motivada com base no mundo real e não em abstrações jurídicas.
Me reporto especialmente ao artigo 22, com o qual o legislador quer evitar, com razão, que ao gestor não sejam impostas ações de cumprimento impossível, uma
vez que ao julgador em sua decisão deverá inteirar-se da
situação apresentada tendo em conta a realidade dos fatos, não bastando a alegação genérica que a ele cabe dar
efetividade a políticas públicas, in verbis:
Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades
reais do gestor e as exigências das políticas públicas a
seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.
§ 1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas
que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação
do agente. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)
§ 2º Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que
dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do
agente. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)
§ 3º As sanções aplicadas ao agente serão levadas em
conta na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato. (Incluído pela Lei nº

13.655, de 2018)
Há que salientar, ainda, diante dos aspectos introduzidos
pela LINDB, cabe aos Tribunais de Contas, no seu mister
constitucional de controle externo, avaliação além da legalidade, focada também em outros princípios de envergadura constitucional, quais sejam, na eficiência, economicidade e motivação, dando a ambos a importância e
patamar indistintos, devendo, portanto, serem interpretados de forma sistemática e harmônica, não de forma
isolada.
Deste modo, passo a análise das irregularidades mantidas pela área técnica, sob a ótica dos preceitos contidos
na recém editada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), e também considerando eventuais
excludentes de culpabilidade e de ilicitude a serem verificadas, merecendo, ainda, a avaliação do caso concreto
à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, senão vejamos:
Primeiramente, passo a apresentação dos itens de irregularidade que serão objeto da presente análise e, considerando a divergência na numeração observada nas
respectivas peças conclusivas - ITC 0133/2017-3 e ITC
02041/2018, aproveito-me da tabela elaborada pelo
parquet de Contas, no parecer encartado às fls. 292/295,
para evidenciar como constam numerados os itens a serem apreciados:
ITC 133/2017
2.1

ITC 2041/2018
2.1

2.2

Irregularidades
Ausência de numeração de processo
Modalidade licitatória inadequada à
espécie
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2.3

2.2

2.4

2.3

2.5

2.4

2.6

2.5

2.7

2.8

Orçamento prévio
insuficiente
Ausência de fiscalização contratual
Ausência da publicação da minuta do
contrato
Pagamento irregular de valor de taxas
de inscrição
Falta de atendimento dos preceitos da IN TC n.
31/2014
Ausência de segregação de funções

Em sequência, em razão do evento prescricional consumado, passo a transcrever quais os responsáveis que
ainda podem ser alcançados pela ação sancionatória
deste Tribunal, em razão dos seguintes itens de irregularidades:
Itens de irregularidades
Ausência de numeração de
processo
Modalidade licitatória inadequada à espécie

Responsáveis
Vanderlei Louzada Bianchi

Vanderlei Louzada Bianchi
Fernando Antônio Moreira Pinheiro
Paulo Roberto Viana da Silva
Orçamento prévio insuficiente Vanderlei Louzada Bianchi
Ausência de fiscalização con- Vanderlei Louzada Bianchi
tratual
Ausência da publicação da mi- Vanderlei Louzada Bianchi
nuta do contrato
Pagamento irregular de valor Vanderlei Louzada Bianchi
de taxas de inscrição
Falta de atendimento dos pre- Vanderlei Louzada Bianchi
ceitos da IN TC n. 31/2014
Paulo Sérgio de Toledo Costa
Ausência de segregação de Vanderlei Louzada Bianchi
funções
Paulo Sérgio de Toledo Costa
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Nessas condições, passo ao enfrentamento da matéria:
II.3.1 Ausência de numeração do processo (referente ao
item 2.1 da ITC 133/2017 e 2041/2018)
Base legal: art. 38 da Lei 8.666/93.
Responsáveis:
Vanderlei Louzada Bianchi (presidente da Câmara Municipal);
Antônio Gomes Diniz (diretor geral da Câmara Municipal);
Fernando Antônio Moreira Pinheiro (pregoeiro).
A equipe observou que o Processo Administrativo nº
2005/2012, relativo ao Pregão Presencial 001/2012, foi
numerado inadequadamente a lápis; e o Processo Administrativo nº 100/2012, referente ao concurso público, sequer foi numerado. A mesma irregularidade foi observada em todos os processos de pagamento do contrato 004/2012.
Neste caso, em razão da prescrição administrativa verificada, os agentes antes responsabilizados, senhores Antônio Gomes Diniz e Fernando Antônio Moreira Pinheiro,
foram afastados de eventual ação punitiva por parte deste Tribunal, restando apenas como responsável por este
indicativo de irregularidade o presidente da Câmara, senhor Vanderlei Louzada Bianchi.
Em que pese a revelia decretada ao senhor Vanderlei
Louzada Bianchi, o exame de mérito apresentado acerca deste ponto ora questionado merece reparos na busca da verdade real.
Nesta linha, há de se ponderar, ainda que a legislação vigente elenque uma série de formalidades procedimentais com vista a instauração do procedimento adminis-

trativo, notadamente o licitatório, que a numeração dos
processos não se constitui obrigação do chefe maior do
Legislativo Municipal.

ferente ao item 2.2 da ITC 133/2017)

Também não podemos olvidar que se o chefe máximo
do órgão tivesse que rever todos os procedimentos adotadas pelos agentes subordinados, tal medida se caracterizaria não desejável por excesso de formalismo e, sobretudo, por ir contra a celeridade e eficiência no andamento processual.

Responsáveis:

Nesse sentido, é forçoso concluir que ao pregoeiro e/
ou a sua equipe de apoio competia conduzir a licitação,
em sua fase interna e externa, compreendendo a condução de todos os atos públicos do certame, conforme
se depreende do artigo 9º do Decreto 3.555/2002, que
ao elencar e incluir as atribuições do pregoeiro finaliza
prevendo no inciso IX - o encaminhamento do processo
devidamente instruído, após a adjudicação, à autoridade
superior, visando a homologação e a contratação.

A equipe técnica desta Corte de Contas, ao analisar o
processo de contratação de empresa para realização de
concurso público, apurou que a Câmara Municipal de Itapemirim utilizou a modalidade licitatória Pregão Presencial.
No entender da equipe técnica o serviço objeto do certame não se enquadrava como sendo comum a ponto de
ser subsumido a norma do art. 1º, parágrafo único da Lei
10.520/2002, in verbis:

Assim, restou ao presidente da Câmara somente a homologação do procedimento licitatório, respaldado em
atos de terceiros que tinham a legitimidade e competência para atuar, hipótese que a meu ver caracteriza-se como uma excludente de sua ilicitude.

art. 1º Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços
comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos
padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

Sem dúvida o procedimento formal inadequado pode
causar prejuízos materiais ao ente envolvido e, portanto, merece reprimenda desta Corte, porém as responsabilidades devem ser imputadas tão somente a quem
de direito.

Sobre o assunto, a área técnica colacionou jurisprudência do Tribunal de Contas da União no sentido de não se
admitir a modalidade Pregão quando os serviços a serem contratados fossem de natureza eminentemente intelectual, como entenderam ser o caso da contratação
vertida nestes autos:

Deste modo, inobstante a irregularidade formal mantida, afasto a aplicação de sanção ao responsável indicado, senhor Vanderlei Louzada Bianchi.
II.3.2 Modalidade licitatória inadequada à espécie (rewww.tce.es.gov.br

Base legal: art. 1º, caput e parágrafo único da Lei
10.520/2002 e Parecer Consulta TC nº 019/2013.
Vanderlei Louzada Bianchi (presidente da Câmara Municipal);
Fernando Antônio Moreira Pinheiro (pregoeiro);
Paulo Roberto Viana da Silva (assessor jurídico).

6. Ocorre que “bem e serviço comum” não é o oposto de
“bem e serviço complexo”. Bens e serviços comuns, segundo o art. 1º, § 1º, da Lei 10.520/02, são aqueles cujos
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais no
mercado. Isto é, são aqueles que podem ser especificados a partir de características (de desempenho e qualidade) que estejam comumente disponibilizadas no mercado pelos fornecedores, não importando se tais características são complexas, ou não.
7. De qualquer modo, é de reconhecer que a matéria,
por muito tempo, restou controversa.
8. No entanto, por ocasião da prolação do recente Acórdão 2.471/2008-Plenário, da relatoria do próprio Ministro Benjamin Zymler, a questão foi finalmente pacificada, e esta Corte adotou posicionamento pela obrigatoriedade da utilização da modalidade pregão para contratação de bens e serviços de informática considerados comuns, salvo se forem de natureza predominantemente intelectual, vez que, para estes, o art. 46 da
Lei 8.666/93 exige licitação do tipo “melhor técnica” ou
“técnica e preço” (incompatível com o pregão). (TCU Acórdão 237/209 – Plenário – Relator Benjamin Zymler)
(Grifo nosso).
Os responsáveis inicialmente indicados, senhores Vanderlei Louzada Bianchi, Fernando Antônio Moreira Pinheiro e Paulo Roberto Viana da Silva, devidamente citados para apresentarem alegações de defesa, quedaram-se inertes, tendo sido decretadas as respectivas revelias, conforme Decisão Monocrática 1530/2016, de fls.
173/174.
Pois bem, primeiramente há de se esclarecer que o serviço demandado pela Câmara Municipal está descrito no
Termo de Referência – Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº 001/2012:

1.1. Contratação de serviços técnicos para a realização
do Concurso Público para o provimento de cargos efetivos da Câmara Municipal de Itapemirim, conforme a tabela de vagas a serem oferecidas (Anexo I);
2.1 A execução do Concurso Público inclui todos os procedimentos necessários para a fiel execução até o ato de
homologação, dentre eles destaca-se a elaboração, impressão, aplicação e correção das provas, análise de recursos, e encaminhamento dos atos para a divulgação
pela Câmara.
A equipe técnica firmou seu entendimento baseado no
Parecer Consulta TC 019/2013, relativo ao processo TC
3201/2012, através do qual este tribunal se pronunciou
desfavorável a contratação de empresa para realização
de concurso público por intermédio da modalidade pregão.
Na ocasião de resposta a consulta formulada, este plenário discutiu a matéria, evidenciando que, de fato, não
há um consenso doutrinário ou jurisprudencial acerca do
que seria “serviço comum”, sendo consenso apenas de
que esse conceito se enquadra como conceito jurídico
indeterminado.
Além disto, segundo a própria jurisprudência encartada
pela equipe técnica, os serviços comuns devem ser assim
considerados se o projeto ou estudo almejado forem similares ao que vier a ser desenvolvido por outro profissional ou empresa, carecendo, para adoção da modalidade licitatória diversa do pregão, que as soluções apresentem variações de execuções relevantes e significativas, de modo que a técnica a ser adotada pelo licitante
mereça pontuação:
SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. SERVIÇOS DE ENGENHAwww.tce.es.gov.br

RIA. MODALIDADE LICITATÓRIA INADEQUADA. PROVIMENTO CAUTELAR. OITIVA DA REPRESENTADA. JUSTIFICATIVAS INSUFICIENTES PARA ELIDIR A IRREGULARIDADE. PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÕES. ANULAÇÃO DO
CERTAME. ARQUIVAMENTO.
1. O pregão não deverá ser utilizado para a contratação
de serviços de natureza predominantemente intelectual,
assim considerados aqueles que podem apresentar diferentes metodologias, tecnologias e níveis de desempenho e qualidade, sendo necessário avaliar as vantagens
e desvantagens de cada solução.
2. Se o projeto ou estudo a ser elaborado por um profissional ou empresa for similar ao que vier a ser desenvolvido por outro(a), o serviço pode ser caracterizado como comum. Caso contrário, se a similaridade dos
produtos a serem entregues não puder ser assegurada,
o objeto licitado não se enquadra na categoria de comum.
3. É possível a existência de soluções distintas para o objeto licitado, mas a consequência advinda da diferença
entre elas não deverá ser significativa para o ente público que adota o pregão. Se, no entanto, os serviços comportarem variações de execução relevantes, a técnica a
ser empregada pelos licitantes merecerá a devida pontuação no certame. (TCU - Plenário - TC 033.958/2010-6
– Ac 0601-08/11) (Grifo nosso)
Destarte, tendo em vista a dúvida que pairava sobre o
conceito de serviço comum, bem como se a realização
de concurso público seria um serviço técnico especializado, a ponto de exigir modalidade licitatória que aferisse técnica e preço do licitante, o Plenário decidiu que
era mais prudente adotar critério mais rígido de procedimento, ou seja, concluiu pela impossibilidade de adoção
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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do pregão nestas contratações.
Todavia, devemos considerar que a contratação apresentada nestes autos se deu no exercício de 2012, período anterior a formulação do referido parecer consulta
(2013), através do qual este Tribunal decidiu a matéria.
Ao meu ver, portanto, considerando as dúvidas existentes sobre o tema à época dos fatos, não restava evidente para a Câmara Municipal de Itapemirim a utilização da
modalidade licitatória pregão neste caso, especialmente porque o entendimento vertido no Parecer Consulta
TC 19/2013 passou a esclarecer o assunto, vinculando as
ações dos jurisdicionados sujeitos a esta Corte somente
após sua publicação, ocorrida em 2013.
Neste cenário, entendo que as hipóteses de contratação
para realizar Concurso Público anteriores a 2013, como
no caso em exame, não devem se sujeitar ao entendimento apresentado no Parecer Consulta 19/2013, razão
pela qual exclui-se a culpabilidade dos agentes responsabilizados, porque respaldados em tese jurídica razoável à época dos fatos.
Deste modo, inobstante a irregularidade formal mantida, deixo de aplicar sanção aos responsáveis indicados,
senhor Vanderlei Louzada Bianchi (presidente da Câmara Municipal), Fernando Antônio Moreira Pinheiro (pregoeiro) e Paulo Roberto Viana da Silva (assessor jurídico), uma vez que ambos, em decorrência da matéria ser
controvertida, agiram sem terem o potencial conhecimento da ilicitude, de forma a caracterizar no caso deste tópico uma excludente de suas respectivas culpabilidades.
II.3.3. Orçamento prévio insuficiente (referente ao item
2.3 da ITC 133/2017 e 2.2 da ITC 2041/2018)

Base legal: art. 3º, III, da Lei 10.520/02 c/c o art. 43, IV,
da Lei 8.666/93.
Responsável:
Vanderlei Louzada Bianchi (presidente da Câmara Municipal);
Fernando Antônio Moreira Pinheiro (pregoeiro).
De acordo com a equipe de auditoria, no processo relativo ao concurso público regulado pelo edital 001/2012,
o orçamento foi insubsistente, com a juntada de apenas
dois orçamentos, resultando em não cumprimento do
artigo 43, IV da Lei 8.666/93 e, por conseguinte, infringindo o artigo 3º da Lei 10.520/02.
Em razão da prescrição administrativa verificada, o agente antes responsabilizado, senhor Fernando Antônio Moreira Pinheiro - pregoeiro, foi afastado de eventual ação
punitiva por parte deste Tribunal, recaindo somente na
senhor Vanderlei Louzada Bianchi, presidente da Câmara
à época dos fatos, a responsabilidade por este indicativo
de irregularidade, mantida nos termos da ITC 133/2017.
Em que pese a revelia decretada ao senhor Vanderlei
Louzada Bianchi, o exame de mérito apresentado acerca deste ponto ora questionado merece reparos na busca da verdade real.
Também como foi esclarecido em tópico antecedente, os
fatos acima merecem reprimenda desta Corte, porém as
responsabilidades devem ser imputadas tão somente a
quem de direito.
Nesta senda, imperioso transcrever no caso específico
que a proposta conclusiva da área técnica inicialmente imputou responsabilidade pelos fatos arrolados apenas o presidente da Câmara Municipal, senhor Vanderlei
Louzada Bianchi, nos termos da ITC 133/2017.
www.tce.es.gov.br

Posteriormente, foi incluído no polo passivo o pregoeiro, restando este último afastado na fase conclusiva – ITC
2041/2018, pelos motivos que passo a transcrever:
Nesse sentido, sabe-se que as normas aplicáveis às licitações preveem a obrigatoriedade de pesquisa de preços, contudo não indicam a quem compete a sua realização. O que se indica é que a pesquisa seja feita por agentes devidamente estruturados para esta finalidade e em
permanente interação com os setores que dominam a
técnica pertinente ao objeto licitado.
O pregoeiro e a comissão de licitação conduzem a fase
externa da licitação, não sendo atribuição desses agentes a realização de pesquisa de preços, entretanto, ao
deparar-se com preço incompatível para a continuidade
da licitação ou contratação, deverá atender ao comando do artigo 43, §3º da Lei 8.666/93 visando sanar a inconsistência.
Lado outro, caso o pregoeiro/comissão de licitação tenham, comprovadamente, participado da pesquisa que
vem a se demonstrar defeituosa, responderá pelos atos
praticados
Nesse sentido, é forçoso concluir que pelos documentos
constantes dos autos não há como se afirmar que o pregoeiro tenha participado da pesquisa de preços, ou por
assim dizer, não restou comprovado participação deste
na realização de tal procedimento (fls. 364/365).
Convém, ainda, trazer à baila o posicionamento do Tribunal de Contas da União que ao tratar da responsabilidade do pregoeiro na realização da pesquisa de preços assim se manifestou:
Acórdão 4.848/2010 – 1ª Câmara
SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. PREGÃO. AQUISIÇÃO DE
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GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO. CONHECIMENTO.
PROCEDÊNCIA. MULTA. PEDIDOS DE REEXAME. NÃO CONHECIMENTO DE UMA PEÇA RECURSAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DA OUTRA.
1. A apresentação de peça recursal intempestiva e desprovida de fatos novos impede seu conhecimento, nos
termos do parágrafo único do art. 32 e art. 48 da Lei
8.443/92 e do §2º do art. 285 c/co parágrafo único do
art. 286 do RITCU.
2. As pesquisas de preços que dão suporte à elaboração
de orçamento, à definição da modalidade de licitação e
à efetivação da adequação financeira e orçamentária da
despesa, devem ser realizadas previamente à adjudicação do objeto e homologação do procedimento.
3. Não constitui incumbência obrigatória da CPL, do
pregoeiro ou da autoridade superior realizar pesquisas
de preços no mercado e em outros entes públicos, sendo essa atribuição, tendo em vista a complexidade dos
diversos objetos licitados, dos setores ou pessoas competentes envolvidos na aquisição do objeto.
Aproveitando dos argumentos antes apresentados no
tópico antecedente (II.3.1), resta a meu ver evidente que
não incumbe ao pregoeiro, muito menos a autoridade
máxima de um órgão, a realização de pesquisas de preços prévias à licitação.
Cabe a ressalva que cabia ao presidente da Câmara em
comento somente a homologação do certame, respaldado no procedimento administrativo que entendeu ter
chegado ao final obedecendo os critérios legais, ou seja, sua conduta foi baseada na ação de terceiros, restando caracterizado no caso em exame uma excludente de

ilicitude.
Pelo exposto, inobstante a irregularidade formal mantida, afasto a aplicação de sanção ao responsável indicado
pela área técnica, senhor Vanderlei Louzada Bianchi, único agente neste tópico que foi repreendido com a aplicação de multa, conforme se depreende da ITC 133/2017,
ratificada pela ITC 2041/2018.
II.3.4 Ausência de fiscalização contratual (referente ao
item 2.4 da ITC 133/2017 e 2.3 da ITC 2041/2018)
Base legal: art. 67, caput e parágrafo 1º da Lei 8666/93.
Responsável:
Vanderlei Louzada Bianchi (presidente da Câmara);
Antônio Gomes Diniz (diretor geral da Câmara Municipal).
A equipe de trabalho constatou que o contrato 004/2012
foi executado sem a devida fiscalização, uma vez que não
teria sido designado o fiscal do referido contrato, não
obstante a obrigação de indicação de um agente público
para acompanhar a execução contratual a fim de garantir o efetivo atendimento do interesse público, conforme
determina o ordenamento legal inserto no caput e parágrafo primeiro do artigo 67 da lei 8.666/93.
O senhor Antônio Gomes Diniz – diretor geral da Câmara, inicialmente apontado como responsável por esta irregularidade, foi afastado ao final na peça conclusiva
porque não era o diretor da Câmara Municipal de Itapemirim na época dos fatos relatados, não tendo, portanto, qualquer participação ou responsabilidade no presente caso.
Assim, restou apenas como responsável por este item
de irregularidade o Sr. Vanderlei Louzada Bianchi, único
www.tce.es.gov.br

agente que ao final a área técnica entendeu que deveria
suportar a multa imputada, conforme se depreende da
ITC 133/2017, ratificada pela ITC 2041/2018.
Pois bem.
Em que pese a revelia decretada ao senhor Vanderlei
Louzada Bianchi, o exame de mérito apresentado acerca deste ponto ora questionado merece reparos na busca da verdade real.
Aproveitando dos argumentos apresentados no tópico
antecedente (II.3.1), resta a meu ver evidente que não
incumbe ao presidente da Câmara Municipal, autoridade máxima de um órgão, a fiscalização dos serviços contratados, cabendo-lhe somente a designação de fiscal
de contrato, conforme rezava as cláusulas nona, décima e décima primeira do contrato firmado 04/2012 (fls.
131/137).
Nesta linha, constato que o senhor Vanderlei Louzada
Bianchi, constituiu e nomeou comissão de fiscalização
da execução do contrato para execução do Concurso Público, por intermédio da Portaria n. 534, de 06 de março
de 2012 (fls. 142), em respeito ao que obrigava especificamente o subitem 11.1 do contrato sob exame.
Neste sentido, afasto a irregularidade constante deste
tópico, considerando a realização do ato formal de designação do fiscal dos serviços executados, em atendimento a regra disposta no art. 67 da lei 8.666/93 e, por
consequência, deixo de aplicar sanção ao responsável indicado, senhor Vanderlei Louzada Bianchi.
II.3.5 Ausência de publicação da minuta do contrato (referente ao item 2.5 da ITC 133/2017 e 2.4 da ITC
2041/2018)
Base legal: art. 61, § único da Lei 8.666/93.
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Responsáveis:
Vanderlei Louzada Bianchi (presidente da Câmara);
Fernando Antônio Moreira Pinheiro (pregoeiro).
A equipe de trabalho não encontrou nos autos do processo administrativo nº 2005/2012 a comprovação da
publicação resumida do contrato 004/2012, firmado entre a CMI e o Instituto de Apoio e Desenvolvimento Intersetorial – IADI, para promoção do concurso público,
oriundo do Pregão Presencial 001/2012.
Verificou-se, deste modo, o descumprindo ao artigo 61,
parágrafo único da Lei de Licitações e Contratos.
No caso específico que aqui se examina, em razão da
prescrição administrativa verificada, o pregoeiro, senhor
Fernando Antônio Moreira Pinheiro, antes responsabilizado em conjunto ao presidente da Câmara, foi afastado
de eventual ação punitiva por parte deste Tribunal, restando apenas como responsável por este indicativo de
irregularidade o presidente da Câmara, senhor Vanderlei Louzada Bianchi.
Em que pese a revelia decretada ao senhor Vanderlei
Louzada Bianchi, o exame de mérito apresentado acerca deste ponto ora questionado merece reparos na busca da verdade real.
Conforme mencionado na peça conclusiva, embora o
senhor Fernando Antônio Moreira Pinheiro não tenha
apresentado qualquer justificativa, ao compulsar os autos, verifica-se que o pregoeiro conduziu a fase externa
do procedimento licitatório, participando e assinando a
ata da reunião da Comissão Permanente de Licitação (fl.
473), assinando o termo de adjudicação (fl. 474), bem
como assinando e publicando o resultado da licitação (fl.
477).

Quanto à publicação resumida do contrato, realmente
não consta dos autos tal documento. Por outro lado, não
há como imputar tal responsabilidade ao pregoeiro, uma
vez que a legislação não demonstra com clareza ser essa
uma de suas atribuições, conforme se depreende do artigo 9º do Decreto 3.555/2002, que ao elencar e incluir
as atribuições do pregoeiro finaliza prevendo no inciso
IX - o encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, à autoridade superior, visando a
homologação e a contratação.
De igual modo, não há como se afirmar pelo conjunto
probatório dos autos, que a medida a ser adotada (publicação resumida do contrato) competia ao presidente
da Câmara.
Aproveitando dos argumentos antes apresentados no
tópico antecedente (II.3.1), resta a meu ver evidente que
não incumbe ao presidente da Câmara Municipal, autoridade máxima de um órgão, a publicação de contratos,
Assim, restava ao presidente da Câmara somente a homologação do procedimento licitatório e assinatura do
contrato, contudo, atuou respaldado em atos de terceiros que tinham a legitimidade e competência para tanto, hipótese que a meu ver caracteriza-se como uma excludente de sua ilicitude, não cabendo, portanto, a aplicação da multa imposta na ITC 133/2017, ratificada pela
ITC 2041/2018.
Nesta linha, inobstante a irregularidade formal mantida,
afasto a aplicação de sanção ao responsável indicado, senhor Vanderlei Louzada Bianchi.
II.3.6 Pagamento irregular de valor de taxas de inscrição (referente ao item 2.6 da ITC 133/2017 e 2.5 da ITC
2041/2018)
www.tce.es.gov.br

Base legal: art. 62 da Lei 4.320/64.
Responsáveis:
Vanderlei Louzada Bianchi (presidente da Câmara Municipal);
Gelson Pereira da Silva (gerente financeiro);
Neste tópico, ressalto que aproveito da percuciente análise realizada pela área técnica, constante na instrução
técnica conclusiva – ITC 2041/2018, quanto à irregularidade referente ao pagamento irregular de valor de taxas
de inscrição, com o consequente afastamento do ressarcimento indicado.
Neste passo, sem maiores delongas, adoto como minha
razão de decidir os termos da peça conclusiva, afastando
a irregularidade e o ressarcimento imputado, acolhendo
as justificativas de defesa apresentadas pelo senhor Gelson Pereira da Silva (gerente financeiro), da forma como
ora reproduzo:
“Dos fatos: A Equipe de Trabalho verificou que nos dados fornecidos pelo Gestor e informados no Sistema Informatizado de Suporte à Auditoria – SISAUD, que os
pagamentos ao IADI durante o exercício de 2012 totalizaram R$ 110.602,00 (cento e dez mil, seiscentos e
dois reais), o que representa, exatamente o somatório
do valor contratado de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil
reais) e o valor arrecadado com as taxas de inscrições de
R$ 22.602,00 (vinte e dois mil seiscentos e dois reais).
Ora, o valor correspondente a arrecadação das taxas
de inscrição foram depositadas em conta espefífica nº
20.999.132, na agência 0199 de Itapemirim do Banestes,
conforme previsão contida na cláusula 3.1 do edital
001/2012 do concurso público [...]
Nota-se, pelo extrato fornecido pelo banestes que o valSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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or total de R$ 22.622,00, arrecadado na conta específica
nº 20.999.132 foi transferido para a conta 3.783.123 da
Prefeitura Municipal de Itapemirim, por meio de Débito
TEF (P) 03783123 – documento 3783123 [...]
Da defesa: O Sr. Gelson Pereira da Silva informa que houve um equívoco na classificação do credor, conforme nota de pagamento nº 672/2012 (pagamento extra orçamentário), no valor de R$ 22.602,00, que consta como
favorecida a empresa IADI-INSTITUTO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, onde, na verdade, deveria
constar o nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM, conforme demonstrado nos extratos da conta corrente, aberta exclusivamente para o recebimento das taxas de inscrições no BANESTES, na agência 199, conta
corrente 20.999.132, que seguem em anexo, bem como
documento de transferência de conta corrente para conta corrente, realizada em favor da Prefeitura de Itapemirim, efetivada no dia 28/12/2012, às 15:54:23, carimbado e assinado pelo então gerente da agência, no valor de
R$ 22.602,00.
Menciona que não há dolo, uma vez que em nenhum
momento o valor das taxas de inscrição do concurso público foi efetivamente pago a empresa IADI, havendo, somente, o erro formal da troca de credores, registrado no
sistema SISAUD.
Destaca, ainda que o valor correto depositado na conta da Prefeitura Municipal de Itapemirim foi de R$
22.602,00 e não de R$ 22.622,00, apontados na citação
0005/2018[...]
Da análise: Compulsando os autos, constata-se pelo
conjunto probatório anexado pelo responsável ora citado (fls. 375/394) que assiste razão aos argumentos produzidos pela defesa.

Realmente, a nota de pagamento 0672/2012 (fl. 375),
extratos bancários (376/393), bem com documento de
transferência de conta corrente para conta corrente, realizada em favor da Prefeitura Municipal de Itapemirim
(fl.394) dão conta que o valor das taxas de inscrição foi
efetivamente transferido/depositado na conta da Prefeitura Municipal de Vitória e não do IADI – Instituto de
apoio e Desenvolvimento Intersetorial [...]”
II.3.7 Falta de atendimento aos preceitos da IN TC
31/2014 (referente ao item 2.7 da ITC 133/2017)
Base legal: artigo 9º, § 1º, da IN TC 31/2014.
Responsáveis:
Vanderlei Louzada Bianchi (presidente da Câmara Municipal - biênio 2012-2013);
Paulo Sérgio de Toledo Costa (presidente da Câmara Municipal – biênio 2014-2015);
A equipe técnica verificou a ausência de remessa ao Tribunal de Contas dos atos inerentes a admissão de servidores para os cargos públicos, cujo provimento se deu
em face do concurso regido pelo Edital 001/2012, tendo por base a legislação que se encontra disciplinada pela Instrução Normativa IN TC 031, de 2 de setembro de
2014, que tem por objetivo apreciar a legalidade da admissão dos servidores aprovados em concurso público,
bem como tem esteio no texto constitucional, nos termos da Constituição do Estado do ES, a seguir transcritos:
Art. 71. O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa ou da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado ao qual compete: (...)
IV - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos
de admissão de pessoal, a qualquer título, na adminiswww.tce.es.gov.br

tração direta e indireta, inclusive nas fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como apreciar as concessões de aposentadorias, reformas
e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não
alterem o fundamento legal do ato concessório;
Destarte, confirmou a área técnica a infringência ao artigo 9º, §1º, da IN TC 031/2014, ante a ausência de encaminhamento das informações pertinentes,:
Art. 9º. Para proceder à apreciação da legalidade, para
fins de registro dos atos de admissão de pessoal, o Tribunal de Contas examinará, preliminarmente, se houve regular habilitação mediante concurso público, nos termos
da lei, quando este for exigível para o provimento do cargo ou emprego.
§ 1º – Para fins de possibilitar a fiscalização prevista neste artigo, a autoridade administrativa responsável pela
admissão de servidores ou empregados públicos comunicará anualmente ao Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, por ofício, até o dia 31 do mês de março,
os atos de homologação de concurso público bem como a realização de todos e quaisquer atos relacionados
a admissão de servidor ocorridos durante o exercício anterior.
Em defesa, o senhor Paulo Sérgio de Toledo Costa, presidente da Câmara Municipal (biênio 2015-2016) se manifestou por meio do Ofício- GABP/PSTCnº 031/2016 (fls.
26 - doc. 01), nos seguintes termos:
Não foi encontrado neste Poder Legislativo, nenhum documento que comprove o envio dos processos ao Tribunal de Contas, sequer, qualquer comunicação dos atos
de admissão de servidores, e por não constar qualquer
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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registro que comprove o contrário, informo que não foram remetidos nem comunicado qualquer ato ao TCEES.
Por sua vez, o senhor Vanderlei Louzada Bianchi (presidente da Câmara Municipal - biênio 2012-2013) manteve-se inerte, não apresentando defesa para este item de
irregularidade, tendo sido decretada a sua revelia, conforme Decisão Monocrática 1530/2016, fls. 173/174.
De fato, o não envio de documentação dos aprovados
em concurso público para registro por este Tribunal compromete a legalidade da contratação, oferecendo risco
aos servidores.
Há de se ponderar, entretanto, que a obrigação legal de
encaminhamento ao Tribunal para registro dos admitidos pelo concurso público em questão teria começo no
exercício de 2012, a partir da homologação do certame,
ocorrida no dia 05 de junho de 2012 (fls. 210), conforme
publicação no diário oficial do dia 20 de junho de 2012
(fls. 211), bem como das primeiras convocações dos candidatos, com vistas às primeiras nomeações/posses,
ocorridas em 05 de novembro de 2012 (fls. 212/216).
Assim, em que pese a homologação e o início das nomeações em 2012, a regularização dos registros de provimento de cargos públicos previstos na IN TC 31/2014
ocorreu em 2016, dentro do prazo de validade do Concurso Público, considerando sua prorrogação.
Conforme a defesa apresentada, bem como diante da informação prestada pelo coordenador técnico da Secex
Registro, através da Manifestação Técnica 017132/2017
(fls. 711), constata-se que o senhor Paulo Sérgio de Toledo Costa, ao verificar a ausência de encaminhamento
das nomeações/posses decorrentes do Concurso Público em questão, para o devido registro junto a este ór-

gão de controle, procedeu com a remessa para análise,
em 17/08/2016, ocasião em que foi autuado o processo
TC 5527/2016.
Deste modo, considero que a falha de registro das admissões junto ao TCEES foi sanada e, inobstante sua intempestividade, tendo em vista ter ocorrido somente no
último exercício de validade do concurso público advindo do Edital 01/2012, entendo que não subsiste motivo
para a aplicação de sanção aos gestores envolvidos.
II.3.8 Ausência de segregação de funções (referente ao
item 2.8 da ITC 133/2017)
Base legal: princípio da segregação das funções
Responsáveis:
Vanderlei Louzada Bianchi (presidente da Câmara Municipal - biênio 2012-2013);
Paulo Sérgio de Toledo Costa (presidente da Câmara Municipal – biênio 2014-2015);
A auditoria encontrou indícios de irregularidade, decorrente da ausência de segregação de função no administrativo da câmara municipal, onde o diretor financeiro
do órgão, responsável pela instrução do empenho para
liquidação, também assumia funções próprias de tesoureiro, também sendo responsável pelo pagamento e liquidação das mesmas.
O senhor Vanderlei Louzada Bianchi, devidamente citado para apresentar alegações de defesa, quedou-se inerte, tendo sido decretada a sua revelia, Conforme Decisão
Monocrática 1530/2016, de fls. 173/174.
Quanto ao senhor Paulo Sérgio de Toledo Costa (presidente da Câmara Municipal no biênio 2015-2016), apresentou defesa às fls. 179/203, na qual afirma que adotou
www.tce.es.gov.br

reformas internas quando assumiu a gestão frente àquela Câmara Municipal, entretanto, nesse ponto específico, teria entendido por deixar a estrutura administrativa
dos cargos da forma como se encontrava, por ser situação comum nas Câmaras Municipais vizinhas.
Todavia, ao ser questionado pela equipe de auditoria, o
gestor no biênio de 2015 e 2016 assevera que elaborou
proposição legislativa que foi convertida na lei municipal nº 2937, de 30 de junho de 2016 (fls. 191/194), e que
veio a corrigir a segregação das funções de contabilidade
e tesouraria, com a criação dos cargos de gerente contábil e gerente financeiro, e para comprovação do alegado,
juntou publicação das exonerações e nomeações procedidas para correção da acumulação indevida de funções
(fls. 199/200).
De fato, ao permitir a ausência de segregação de funções, os gestores podem provocar situações de risco a legalidade dos atos administrativos, pois uma mesma pessoa que autoriza e excuta um pagamento pode se valer
da ausência de um segundo elemento supervisor para
fraudar determinados atos administrativos por exemplo.
Todavia, ao observarmos a lei nº 2879/2015, que versa
sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal,
constato que sua redação reprisa as legislações anteriores sobre o assunto, a lei nº 2683/2013 (fls. 40/53) e a lei
nº 2442/2011 (fls. 33/38), em ambos os casos atribuindo
a realização de pagamentos ao mesmo funcionário que
presta os serviços de contabilidade
Lei 2879/2015:
Subseção III
Da Gerência Financeira
Art. 41 A Gerência Financeira é um órgão vinculado a DiSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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retoria Geral, tendo como âmbito de atuação, a gestão,
o planejamento e o controle de atividades referentes à
contabilidade, tesouraria, tributação e à participação na
elaboração do Orçamento.
Art. 42 Compõem a Gerência Financeira os seguintes cargos, também demonstrados no Anexo II desta lei, sem
prejuízo do que dispõe o Anexo IV desta Lei:
I - Gerente Financeiro - 01 (um);
II - Auxiliar Administrativo - 01 (um).
Art. 43 Compete a Gerência Financeira:
I - quanto ao serviço de contabilidade:
a) elaboração mensal de balancete orçamentário e financeiro das despesas e das receitas;
b) elaboração mensal de relatório dos pagamentos efetuados;
c)emissão de notas de empenho;
d) escrituração de livros contábeis e fichas de lançamento;
e)registro, distribuição e redistribuição de créditos orçamentários e adicionais;
f) efetivação de ordens de pagamento;
g) manutenção do controle da receita e da despesa orçamentária e extra-orçamentária;
h) elaboração da prestação de contas anuais ao Tribunal
de Contas, compreendendo o balanço financeiro da receita e da despesa, o balanço orçamentário, a demonstração da dívida flutuante, a relação de restos a pagar, a
execução financeira e orçamentária e o controle patrimonial;
i) elaboração e expedição de todos os atos relativos à Di-

visão Contábil.
II - quanto aos Serviços de Tesouraria:
a)efetivação dos pagamentos relativos aos débitos da
Câmara Municipal;
b)manutenção do registro do caixa geral;
c) realização da conciliação bancária mensal;
d) manutenção do registro do caixa geral;
e) controle e procedimentos relativos à aplicação de numerários junto aos bancos;
f)controle da conta corrente de empenhos prévios.
Neste cenário, resta demonstrado que a estrutura legal
preexistente permitia que a gerência financeira realizasse serviços de contabilidade (empenho, liquidação e pagamento), juntamente aos serviços de tesouraria, conforme pode ser notado acima.
Também na prática, a gerência financeira atendia o que
a legislação previa e, portanto, contava aquele legislativo
municipal com somente dois servidores, sendo um auxiliar e o outro o gerente, o que propiciava o acúmulo indesejável das funções de contabilidade e de tesouraria.
Assim, constato que a situação legal preexistente impôs aos gestores uma situação perniciosa para segurança dos processos de pagamento da Câmara, entretanto,
verifico que não lhes cabe reprimenda, vez que apenas
deram continuidade a uma estrutura de cargos e funções
inadequada.
Melhor dizendo, os gestores estavam dando cumprimento aos preceitos de uma lei municipal que vigorava sem
qualquer questionamento quanto à sua ilegitimidade, e
o senhor Paulo Sérgio de Toledo Costa, uma vez cientificado da situação imprópria de acúmulo de cargos/funwww.tce.es.gov.br

ções na gerência financeira do órgão, tratou de acertá-la, exonerando e criando um segundo cargo de forma
a dar atendimento a segregação de funções naquela estrutura.
Há de se ponderar que o acúmulo de cargos no âmbito da gerência financeira era mantido há muito tempo
na estrutura de cargos da Câmara Municipal de Itapemirim, porque assim era prevista na legislação municipal
em vigor, sem qualquer questionamento sobre esta impropriedade.
Também importa esclarecer que qualquer alteração na
estrutura de cargos careceria de tempo para adequações, sobretudo, por ser tratar de setores dinâmicos e
imprescindíveis à realização das despesas públicas (contabilidade e tesouraria), no qual a paralisação, por pouco tempo que fosse, poderia ensejar em prejuízo a toda
a máquina administrativa.
Portanto, no caso concreto, não cabia aos gestores envolvidos conduta diversa, caracterizando-se na hipótese
vertente numa excludente de suas respectivas culpabilidades, que vem a motivar o afastamento da aplicação de
sanção aos agentes responsabilizados.
Pelo exposto, inobstante a impropriedade formal mantida, deixo de aplicar sanção aos senhores Vanderlei Louzada Bianchi e Paulo Sérgio de Toledo Costa.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO:
Pelo exposto, tendo em vista a competência a mim conferida pelo art. 29, V, da Lei Complementar Estadual
621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), em consonância ao
entendimento vertido na peça conclusiva e parecer ministerial, VOTO, no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte proposta de deliberação que submeto à sua
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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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 Julgar pela PROCEDENCIA PARCIAL da presente representação, nos termos do art. 178, inciso II, c/c o art.
329, § 3º, ambos da Resolução 261/13, tendo em vista o
reconhecimento das seguintes irregularidades:
III.1.1 – Ausência de numeração de processos (item II.3.1
deste voto, referente ao item 2.1 da ITC 00133/2017 e
2.1 da ITC 2041/2018);
III.1.2 – Modalidade licitatória inadequada à espécie (item II.3.2 deste voto, referente ao item 2.2 da ITC
00133/2017);
III.1.3 – Orçamento prévio insuficiente (item II.3.3 deste
voto, referente ao item 2.3 da ITC 00133/2017 e 2.2 da
ITC 2041/2018);
III.1.4 – Ausência de publicação da minuta do contrato (item II.3.5 deste voto, referente ao item 2.5 da ITC
00133/2017);
III.1.5 – Falta de atendimento aos preceitos da IN – TC n°
31/2014 (item II.3.7 deste voto, referente ao item 2.7 da
ITC 00133/2017);
III.1.6 - Ausência de segregação de funções (item II.3.8
deste voto, referente ao item 2.8 da ITC 133/2017).
1.2 Preliminarmente, nos termos do art. 329, § 8º, da Resolução 261/13 - Regimento Interno deste Tribunal, DES-

CONVERTER estes autos como tomada de contas especial, ante a insubsistência do débito, devendo os mesmos serem apreciados como processo de fiscalização;
art. 71, caput e § 2º, inciso II, c/c o § 4º, inciso I, da Lei
Complementar nº 621/2012;
1.3 DECRETAR a prescrição administrativa quinquenária,
nos termos que dispõe o art. 71, caput e § 2º, inciso II,
c/c o § 4º, inciso I, da LC n. 621/2012 e art. 373 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do ES,
na forma da fundamentação constante do item II.2 deste
voto, com afastamento das inconsistências formais, que
não configuram dano, com o consequente afastamento
da multa aplicada aos seguintes responsáveis, conforme
abaixo arrolados:
II.3.1 - Ausência de numeração de processos;
Responsáveis: Antônio Gomes Diniz e Fernando Antônio
Moreira Pinheiro
II.3.3 - Orçamento prévio insuficiente.
Responsável: Fernando Antônio Moreira Pinheiro
II.3.4 - Ausência de fiscalização contratual.

II.3.6 - Pagamento irregular de valor de taxas de inscrição.
1.5 DEIXAR DE APLICAR MULTA ao senhor Vanderlei
Louzada Bianchi (presidente da Câmara Municipal - biênio 2013-2014), na forma da fundamentação constante deste voto, em razão das excludentes de culpabilidade/ilicitude verificadas nos itens II.3.1, II.3.2, II.3.3, II.3.5,
II.3.7 e II.3.8, bem como pelo afastamento das irregularidades dispostas nos itens II.3.4 e II.3.6:
II.3.1 – Ausência de numeração de processos (referente
ao item 2.1 da ITC 00133/2017 e 2.1 da ITC 2041/2018);
II.3.2 – Modalidade licitatória inadequada à espécie (referente ao item 2.2 da ITC 00133/2017);
II.3.3 – Orçamento prévio insuficiente (referente ao item
2.3 da ITC 00133/2017 e 2.2 da ITC 2041/2018);
II.3.4 - Ausência de fiscalização contratual (referente ao
item 2.4 da ITC 00133/2017 e 2.3 da ITC 2041/2018);
II.3.5 – Ausência de publicação da minuta do contrato
(referente ao item 2.5 da ITC 00133/2017);

Responsáveis: Antônio Gomes Diniz e Fernando Antônio
Moreira Pinheiro

II.3.6 - Pagamento irregular de valor de taxas de inscrição (referente ao item 2.6 da ITC 00133/2017 e 2.5 da
ITC 2041/2018);

II.3.6 - Pagamento irregular de valor de taxas de inscrição.

II.3.7 – Falta de atendimento aos preceitos da IN – TC n°
31/2014 (referente ao item 2.7 da ITC 00133/2017);

Responsável: Gelson Pereira da Silva

II.3.8 - Ausência de segregação de funções (referente ao
item 2.8 da ITC 133/2017).

1.4 ACOLHER AS RAZÕES DE DEFESA apresentadas pelo senhor Gelson Pereira da Silva (gerente financeiro), na
forma da fundamentação constante do deste voto, tendo em vista o afastamento da irregularidade e o ressarcimento inicialmente imputado no item II.3.6, no montante de R$10.005,75:
www.tce.es.gov.br

1.6 DEIXAR DE APLICAR MULTA ao senhor Paulo Sérgio
de Toledo Costa (presidente da Câmara Municipal - biênio 2015-2016), na forma da fundamentação constante
deste voto, em razão das excludentes de culpabilidade
verificadas nos itens II.3.7 e II.3.8:
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019

200

ATOS DA 1a CÂMARA

II.3.7 – Falta de atendimento aos preceitos da IN – TC n°
31/2014 (referente ao item 2.7 da ITC 00133/2017);
II.3.8 - Ausência de segregação de funções (referente ao
item 2.8 da ITC 133/2017).
1.7 DEIXAR DE APLICAR MULTA ao senhor Fernando Antônio Moreira Pinheiro (pregoeiro da Câmara Municipal),
na forma da fundamentação constante deste voto, em
razão da excludente de culpabilidade verificada no item
II.3.2:
II.3.2 – Modalidade licitatória inadequada à espécie (referente ao item 2.2 da ITC 00133/2017);
1.8 DEIXAR DE APLICAR MULTA ao senhor Paulo Roberto Viana da Silva (assessor jurídico da Câmara Municipal), na forma da fundamentação constante deste voto,
em razão da excludente de culpabilidade verificada no
item II.3.2:

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

Nos termos do Relatório Técnico n.º 00285/2018-1 e da
Instrução Técnica Conclusiva n.º 03706/2018-6, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
– NCE opinou pela regularidade da Prestação Anual.
O Ministério Público de Contas, no Parecer n.º
04804/2018-1, 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.

II.3.2 – Modalidade licitatória inadequada à espécie (referente ao item 2.2 da ITC 00133/2017);

Processo: 03527/2018-8

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.

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

MÁRCIA JACCOUD FREITAS

1.9 CIENTIFICAR os representantes do teor da decisão final a ser proferida, conforme art. 307, §7º, da Resolução
TC 261/2013.

Exercício: 2017

Conselheira Substituta

UG: CMDM - Câmara Municipal de Domingos Martins

1. ACÓRDÃO

Relator: Márcia Jaccoud Freitas

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:

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 24/10/2018 – 36ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

ACÓRDÃO TC- 1469/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

Responsável: Julio Maria Christ

4. Especificação do quórum:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CÂMARA MUNICIPAL
DE DOMINGOS MARTINS – EXERCÍCIO 2017 – PCA REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR

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

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

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

Trata-se da Prestação de Contas Anual da CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS, referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade do senhor JULIO
MARIA CHRIST.

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN

www.tce.es.gov.br

1.1 Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual da CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS, referente
ao exercício de 2017, sob a responsabilidade do senhor
JULIO MARIA CHRIST, dando-lhe quitação;
1.2 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 24/10/2018 – 36ª Sessão Ordinária da
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Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (relatora) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1470/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 03980/2018-9
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: CMVV - Câmara Municipal de Vila Valério
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: Adilson Geltner

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CÂMARA MUNICIPAL
DE VILA VALÉRIO – EXERCÍCIO 2017 – PCA REGULAR –
QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAR

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

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

Conselheira Substituta

Trata-se da Prestação de Contas Anual da CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO, referente ao exercício de
2017, sob a responsabilidade do senhor ADILSON GELTNER.
Nos termos do Relatório Técnico n.º 00358/2018-7 e da
Instrução Técnica Conclusiva n.º 03934/2018-3, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
– NCE opinou pela regularidade da Prestação Anual, com
expedição de recomendação ao atual gestor, para 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.
O Ministério Público de Contas, no Parecer n.º
04801/2018-8, de lavra do Procurador Luciano Vieira,
acompanhou a manifestação técnica, concluindo pela
regularidade da Prestação de Contas, com expedição da
recomendação.

MÁRCIA JACCOUD FREITAS
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 VILA VALÉRIO, referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade do senhor ADILSON GELTNER, 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: 24/10/2018 – 36ª 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 expedição
da recomendação proposta.

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

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
www.tce.es.gov.br

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

SÃO RURAL – INCAPER, referente ao exercício de 2017,
sob a responsabilidade dos senhores MARCELO SUZART
DE ALMEIDA, MARCELO DE SOUZA COELHO e MAURO
ROSSONI JUNIOR.

de 2017, sob a responsabilidade dos senhores MARCELO
SUZART DE ALMEIDA, MARCELO DE SOUZA COELHO e
MAURO ROSSONI JUNIOR, dando-lhes quitação;

Nos termos do Relatório Técnico n.º 00257/2018-1 e da
Instrução Técnica Conclusiva n.º 03957/2018-9, 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
04820/2018-1, de lavra do Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva, acompanhou a manifestação técnica.
É o Relatório. Passo a fundamentar.

ACÓRDÃO TC- 1471/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 03991/2018-7
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: INCAPER - Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: Marcelo De Souza Coelho, Mauro Rossoni Junior, Marcelo Suzart De Almeida, Nara Sthefania Tedesco Medrado Rocha
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – INSTITUTO CAPIXABA
DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL – EXERCÍCIO 2017 – PCA REGULAR – QUITAÇÃO –
ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual do INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTEN-

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 do INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA
E EXTENSÃO RURAL – INCAPER, referente ao exercício
www.tce.es.gov.br

1.2 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
3. Data da Sessão: 24/10/2018 – 36ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (relatora) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1472/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processos: 05530/2018-3, 05995/2018-9, 06979/2014-9
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Classificação: Embargos de Declaração

as razões expostas pelo relator, em:

UGs: PMSJC - Prefeitura Municipal de São José do Calçado, TCEES - Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo

1.1. DEIXAR DE ACOLHER a preliminar de ocorrência de
PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva desta Corte de Contas, acompanhando as razões da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, em face das razões por
ela expendida, nos termos do artigo 71 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;

Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Interessado: Jose Carlos De Almeida, Leonardo Dos Santos Silva, Sueli Aparecida Dalmalin, Cassyus De Souza
Sesse, Liliana Maria Rezende Bullus, Tania Cecilia Charpinel Diniz, Rosana Ferreira De Mendonca Oliveira, Joao
Hilario Lievore De Brandao, Assessoria E Consultoria Sesse Ltda - Me
Recorrente: Douglas Marchiori Rodrigues
Procuradores: Cassyus De Souza Sesse (Oab: 27339-Es,
Oab: 181139-Rj), Heverton De Oliveira Brandao Junior
(Oab: 20661-Es), Jose Carlos Nascif Amm (Oab: 1356-Es),
Luiz Bernard Sardenberg Moulin (Oab: 12365-Es), Pablo
De Andrade Rodrigues (Oab: 10300-Es), Rodrigo Jose
Pinto Amm (Oab: 10347-Es), Silvia Cristina Veloso (Oab:
19793-Es), Victor Belizario Couto (Oab: 12606-Es)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NEGATIVA DE PROVIMENTO – ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados em
face do Acórdão TC 266/2018 – Primeira Câmara, prolatado nos autos do Processo TC 6979/2014 – Tomada de
Contas Especial, no qual se deliberou:
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

1.2. ACOLHER as razões de justificativas apresentadas e
AFASTAR, em consonância com a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas, as respectivas irregularidades constantes dos itens 2.1, 2.2 e 2.5 da Instrução
Técnica Conclusiva - ITC 4973/2017-7, sob a responsabilidade dos Senhores: José Carlos de Almeida – Prefeito
do Município de São José do Calçado, Tânia Cecília Charpinel Diniz Gomes – Secretária Municipal de Saúde (Interina), Cassyus de Souza Sesse, Assessoria e da Consultoria Sesse Ltda e Rosana Ferreira de Mendonça Oliveira – Tesoureira do Município de São José do Calçado/ES;
1.3. AFASTAR, pelas razões antes expendidas, os indicativos de irregularidades constantes dos itens 3.1, 3.2
e 3.3 desta decisão (itens 2.3, 2.4, 2.6, 2.7 e 2.8 da ITC
4973/2017-7), sob as respectivas responsabilidades dos
Srs. José Carlos de Almeida, Leonardo dos Santos Silva,
João Hilário de Brandão, Sueli A. Dalmolin Carvalho e
da Assessoria e Consultoria Sesse Ltda;
1.4. MANTER, pelas razões expendidas, o indicativo de
irregularidade constante do item 3.2 desta decisão (item
2.6 da ITC 4973/2017-7), sob a responsabilidade do Sr.
Douglas Marchiori Rodrigues, imputando-lhe o ressarcimento no valor de R$ 620,00, equivalentes a 321,7436
VRTE’s, bem como APLICAR multa pecuniária, no valor
de 500 VRTE’s;
www.tce.es.gov.br

1.5. MANTER, pelas razões expendidas, o indicativo de
irregularidade constante do item 3.4 desta decisão (item
2.9 da ITC 4973/2017-7), em relação ao Sr. José Carlos
de Almeida – Prefeito Municipal, imputando-lhe o ressarcimento, no valor de valor de R$ 3.000,00, equivalentes a 1.556,8240 VRTE’s, bem como APLICAR multa
pecuniária de 1.000 VRTE’s;
1.6. JULGAR REGULAR a presente Tomada de Contas Especial, sob a responsabilidade dos senhores: João Hilário de Brandão – Procurador Municipal, Leonardo dos
Santos Silva – Secretário Municipal de Saúde, Rosana
Ferreira de Mendonça Oliveira – Tesoureira, Tânia Cecília Charpinel Diniz Gomes – Secretária Municipal de Saúde, Sueli Aparecida Dalmolin Carvalho – Chefe do Departamento de Compras, bem como dos Prestadores de
Serviço: Cassyus de Souza Sesse e Assessoria e Consultoria Sesse Ltda, em razão do afastamento dos respectivos indicativos de irregularidades constantes dos itens
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7 e 2.8 da ITC 04973/2017-7;
1.7. JULGAR IRREGULAR a presente Tomada de Contas
Especial, sob a responsabilidade dos senhores: José Carlos de Almeida – Prefeito Municipal e Douglas Marchiori Rodrigues – Procurador Municipal, em razão da mantença dos indicativos de irregularidades constantes dos
itens 2.6 e 2.9 da ITC 04973/2017-7, imputando-lhes os
respectivos ressarcimentos, conforme os itens 3.2 e 3.4
desta decisão;
1.8. Encaminhar os autos ao Ministério Especial de Contas para acompanhamento das penalidades aplicadas,
após o trânsito em julgado, e, uma vez sendo estas adimplidas, ARQUIVAR os presentes autos.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator, conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva. Parcialmente
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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vencido o conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo que acompanhou a área técnica.
3. Data da Sessão: 21/03/2018 - 7ª Sessão Ordinária da
1° Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(relator - em substituição).
5. Ficam os responsáveis obrigados a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso
I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível
recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo (grifos no original).
Propõe a área técnica:
4 CONCLUSÃO
4.1 Diante das razões fáticas e jurídicas expostas na presente Instrução Técnica de Recurso opina-se:
4.1.1 pelo CONHECIMENTO do recurso de Embargos de
Declaração interposto pelo senhor Douglas Marchiori
Rodrigues, sendo-lhe NEGADO PROVIMENTO em razão
do não acolhimento das razões recursais.
4.1.2 pelo indeferimento do pedido de apensamento
do Processo TC 863/2010 a estes cadernos processuais,
ante a disposição expressa, contida no art. 279 e incisos do RITCEES, que veda a realização de apensamento
quando este importar em prejuízo para a tramitação do
processo ou quando um dos processos estiver em grau

de recurso, hipóteses que se fazem presentes já que o TC
863/2010 encontra-se em fase distinta, eis que pendente de elaboração de Instrução Técnica Conclusiva;
4.1.3 pelo indeferimento do pedido de sobrestamento processual, ante a inexistência de prescrição no caso concreto tratado nestes autos, bem como, em razão
da insubmissão deste Tribunal, tendo em vista sua competência fixada constitucionalmente, aos efeitos de decisões proferidas por órgãos do Poder Judiciário, em especial, quanto à determinações de sobrestamento tácito
exaradas em sede de Recurso Extraordinário.
No mesmo sentido, o representante do Ministério Público de Contas, Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira:
O Ministério Público de Contas, pelo Procurador abaixo
subscrito, no exercício de suas atribuições institucionais,
anui aos argumentos fáticos e jurídicos delineados na
Instrução Técnica de Recurso – ITR 247/2018 (fl. 38/57),
de lavra do Núcleo de Controle Externo de Recursos e
Consultas - NRC, cuja conclusão e proposta de encaminhamento foram enunciadas nos seguintes termos:
4 CONCLUSÃO
4.1 Diante das razões fáticas e jurídicas expostas na presente Instrução Técnica de Recurso opina-se:
4.1.1 pelo CONHECIMENTO do recurso de Embargos de
Declaração interposto pelo senhor Douglas Marchiori
Rodrigues, sendo-lhe NEGADO PROVIMENTO em razão
do não acolhimento das razões recursais.
4.1.2 pelo indeferimento do pedido de apensamento
do Processo TC 863/2010 a estes cadernos processuais,
ante a disposição expressa, contida no art. 279 e incisos do RITCEES, que veda a realização de apensamento
www.tce.es.gov.br

quando este importar em prejuízo para a tramitação do
processo ou quando um dos processos estiver em grau
de recurso, hipóteses que se fazem presentes já que o TC
863/2010 encontra-se em fase distinta, eis que pendente de elaboração de Instrução Técnica Conclusiva;
4.1.3 pelo indeferimento do pedido de sobrestamento processual, ante a inexistência de prescrição no caso concreto tratado nestes autos, bem como, em razão
da insubmissão deste Tribunal, tendo em vista sua competência fixada constitucionalmente, aos efeitos de decisões proferidas por órgãos do Poder Judiciário, em especial, quanto à determinações de sobrestamento tácito
exaradas em sede de Recurso Extraordinário.
É o Relatório.
DO MÉRITO
O embargante apresenta, em síntese, os seguintes argumentos visando a reforma/integração do julgado:
a) que teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva
(tópico “1” da petição de recurso);
b) que haveria omissão no Acórdão TC 266/2018-Primeira Câmara por não ter atentado para a Decisão
Monocrática, proferida pelo falecido Ministro do STF
Teori Zavascki, nos autos do Recurso Extraordinário RE
852475, na qual se determinou a suspensão do processamento de demandas onde se encontrasse em discussão questão relativa à “prescritibilidade das ações de
ressarcimento ao erário fundadas em atos tipificados como ilícitos de improbidade administrativa” (tópico “2”
da petição de recurso);
c) que teria ocorrido “extrapolação do limite temporal
para que a análise da irregularidade nas contas gere presunção de prejuízo ao erário e importe imputação de
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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débito e multa ao responsável” (tópico “3” da petição
de recurso);
d) alega “inexistência de dolo por parte do defendente”
(tópico “4” da petição de recurso);
e) alega que na tramitação do Recurso Extraordinário
636.886 o falecido Ministro do STF Teori Zavascki, exercendo a relatoria do processo, teria determinado a
“[...] suspensão de processamento de todas as demandas pendentes no território nacional, exclusivamente
aquelas em que esteja em debate a prescrição do pedido de ressarcimento ao erário baseado em título de Tribunal de Contas” (tópico “5” da petição de recurso);
1. Quanto à alegação de prescrição (tópico 1 da peça
recursal)
Quanto à alegação de prescrição (tópico 1 da peça recursal), conforme bem apontado pela Instrução Técnica de Recurso 00247/2018, a pretensão de declaração
da prescrição da pretensão punitiva desta Corte em relação aos agentes considerados responsáveis pelas irregularidades reconhecidas no julgado recorrido foi suficientemente abordada no Acórdão TC 266/2018 – Primeira
Câmara, não havendo omissão ou qualquer outro vício,
atacável pela via dos Declaratórios, a ser suprido, conforme abaixo:

Os subscritores da Instrução Técnica Conclusiva - ITC
analisaram a ocorrência da prescrição no item 2.1, assim concluindo:
[...]
Cabe, inicialmente, esclarecer não se tratar de caso de
prescrição. Como bem apontado pelo Defendente, a
prescrição nesta Corte de Contas é regulada pelo artigo 71 da Lei Complementar n° 621/2012, o qual segue:
Art. 71. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva
do Tribunal de Contas nos feitos a seu cargo.
§ 1º A prescrição poderá ser decretada de ofício ou mediante provocação de qualquer interessado, após manifestação escrita do Ministério Público junto ao Tribunal
de Contas.
§ 2º Considera-se a data inicial para a contagem do prazo prescricional:
I - da autuação do feito no Tribunal de Contas, nos casos
de processos de prestação e tomada de contas, e nos
casos em que houver obrigação formal de envio pelo jurisdicionado, prevista em lei ou ato normativo, incluindo
os atos de pessoal sujeitos a registro;
II - da ocorrência do fato, nos demais casos.

ACÓRDÃO TC 266/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

§ 3º Suspende a prescrição a determinação de diligência
no processo, até o seu total cumprimento.

[...]

§ 4º Interrompem a prescrição:

2. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA:

I - a citação válida do responsável;

Os responsáveis alegaram a ocorrência de PRESCRIÇÃO
da pretensão punitiva deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma do artigo 71 da Lei Complementar Estadual
621/2012, em razão dos fatos tratados nos autos terem
ocorrido nos exercícios de 2009 e 2010.

II - a interposição de recurso.
§ 5º A prescrição da pretensão punitiva não impede a
atuação fiscalizadora do Tribunal de Contas para a verificação da ocorrência de prejuízo ao erário, nem obsta a
adoção de medidas corretivas.
www.tce.es.gov.br

No entanto, o defendente equivocou-se quanto à data de início de contagem do prazo prescricional. Em se
tratando de uma Tomada de Contas Especial, inclusive
com obrigação formal de envio pelo jurisdicionado, a
contagem do prazo prescricional obedece ao inciso I do
parágrafo 2° do referido artigo, ou seja, da autuação do
feito nesta Corte de Contas.
Ou seja, a data inicial para a contagem do prazo prescricional é 28/07/2014, não tendo transcorrido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no caput do
artigo.
Ademais, o parágrafo 5° do artigo também deixa claro
que, mesmo em ocorrendo prescrição, esta não alcança
a competência desta Corte de Contas para “ocorrência
de prejuízo do erário, nem obsta adoção de medidas corretivas”. g.n
Desta maneira, pelas razões já expostas e acompanhando o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, deixo de acolher a preliminar
de prescrição da pretensão punitiva em relação aos responsáveis indicados no subitem 2.1 da ITC 4973/20177, nos termos do artigo 71, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 e do artigo 373 do RITCEES.
Assim, vê-se que a Primeira Câmara desta Corte, com
fundamento no artigo 71, § 2º, I, da LC 621/2012, negou a existência de prescrição, eis que a contagem de
seu prazo, em caso de processo com natureza de Tomada
de Contas Especial, inicia-se da autuação do feito, conforme previsto expressamente no dispositivo legal referido. Tendo sido o processo TC 5530/2018 autuado na data de 28/07/2014, o prazo prescricional relativo às irregularidades nele reconhecidas teve início naquela data,
não havendo que se falar em prescrição.
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Observa a ITR 00247/2018:
Portanto, além de inexistir qualquer omissão, contradição ou obscuridade relacionados ao tema “prescrição”, eis que precisa e suficientemente examinado
no julgado embargado, convém registrar-se que o Embargante, ao interpor o presente expediente recursal
na data de 16/06/2018, produziu nova causa de interrupção do curso prescricional, a teor do disposto no inciso II do § 4º do art. 71 da LC 621/2012, de sorte que a
pretensão punitiva deste Egrégio Tribunal somente expirará em 15/06/2023, caso o ora recorrente não venha
interpor novo recurso.
Ainda sobre a possível incidência da prescrição, o embargante alega que não havia motivo para o processo TC 863/2010 ter sido desmembrado no processo TC
6979/2014, justamente quando o prazo prescricional já
se alcançava.
Quanto a esse ponto, observa a ITR 0247/2018 que a
Tomada de Contas Especial autuada no Processo TC
6979/2014 (em apenso) foi determinada por esta Corte
de Contas nos autos do processo TC 863/2010, por meio
da Decisão TC 3405/2014 – Primeira Câmara (fls. 03/08),
que determinou à Prefeitura Municipal de São José do
Calçado a instauração de Tomada de Contas Especial em
relação a determinados itens com potencial incidência
de dano ao erário. Em princípio, esses indícios de irregularidades foram apontados na Instrução Técnica Inicial
ITI 745/2013, constante do processo TC 863/2010, itens
24, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 41 e 42. Entretanto, considerou-se ser conveniente para a instrução que tais indícios
fossem apurados em procedimento apartado de Tomada
de Contas Especial, sendo esta a razão da formação dos
autos do Processo TC 6979/2014 (em apenso).

Assim, os apontes de irregularidades descritos nos referidos tópicos da ITI 745/2013 foram transcritos do processo TC 863/2010, passando a ser apurados e processados de forma apartada, nos moldes do disposto no art.
281 do RITCCES (Resolução TC 261/2013), nos autos do
processo TC 6979/2014, não havendo a litispendência
ou ocorrência de bis in idem, uma vez que as irregularidades tratadas no processo TC 6979/2014 são específicas e não coincidem com aquelas em processamento no
processo TC 863/2010, que se encontra em fase distinta
do processo TC 6979/2014.
2. Quanto à alegação de omissão de julgamento relacionado à suspensão determinada pelo STF das ações
correlacionadas ao tema reconhecido como de repercussão geral no Recurso Extraordinário RE 852475 (tópico 2 da peça recursal).
Em síntese, alega o embargante a existência de omissão
no julgamento proferido nos autos do TC 6979/2014, pela Primeira Câmara, em razão de não se ter atentado para a Decisão Monocrática, proferida pelo falecido Ministro Teori Zavascki, nos autos do Recurso Extraordinário
RE 852475, na qual se determinou a suspensão do processamento de demandas nas quais se encontrasse em
discussão questão relativa à prescritibilidade das ações
de ressarcimento ao erário fundadas em atos tipificados
como ilícitos de improbidade administrativa. Com base
nessa tese, requer o embargante a anulação do Acórdão
TC 266/2018-Primeira Câmara, bem como o sobrestamento do feito.
A ITR 0247/2018 propõe o não acolhimento da argumentação, considerando que, de acordo com a jurisprudência do TCU, a suspensão de processos se limita aos feitos
pendentes no âmbito do poder judiciário, não afetando
www.tce.es.gov.br

processos em trâmite nos Tribunais de Contas. Assim, a
suspensão determinada no Recurso Extraordinário RE
852475, ainda que houvesse prescrição a ser reconhecida nos autos do TC 6979/2014, não afetaria o feito administrativo no âmbito do TCEES, face a sua competência
constitucional específica e funções próprias que não se
confundem com aquelas atribuídas aos órgãos judiciais.
Conclui a ITR0247/2018 que sequer o julgamento de mérito do RE 852475, proferido recentemente pelo Plenário
do STF, possui o condão de afetar o curso processual ou
o julgamento do presente feito, posto que inexiste prescrição a ser reconhecida quanto ao ora embargante. Isto
porque o processo TC 6979/2014, no qual foi exarado o
acórdão embargado, trata de Tomada de Contas Especial
determinada, de sorte que a contagem do prazo prescricional, de acordo com o inciso II do § 4º do art. 71 da LC
621/2012, iniciou-se em 28/07/2014, data da autuação
do feito, tendo sido posteriormente interrompida pela
citação e pela interposição dos presentes Embargos de
Declaração. Assim, a pretensão punitiva desta Corte, em
relação ao senhor Douglas Marchiori Rodrigues, somente expirará em 15/06/2023, caso o ora embargante não
venha interpor novo recurso, hipótese na qual se reiniciará a contagem do prazo de prescrição.
3. Quanto à alegação de extrapolação do limite temporal para que a análise da irregularidade nas contas gere presunção de prejuízo ao erário e importe imputação de débito e multa ao responsável (tópico 3 da peça recursal)
Quanto a este ponto, insiste o embargante na tese da
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal, afirmando que esta teria se operado no decorrer
do ano de 2015, uma vez que os atos inquinados de irreSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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gularidades teriam sido praticados em 2010.
Sobre este ponto, assim se manifestou a área técnica:
Ocorre que, conforme exposto no tópico 3.1 desta Instrução, a tese de prescrição foi claramente abordada e rechaçada no Acórdão embargado, sendo despiciendas outras tantas considerações a respeito do tema,
restando patente, outrossim, a inexistência de omissão
ou qualquer outro vício a ser reconhecido, em sede de
Embardos de Declaração, como maculador do Acórdão
TC 266/2018-Primeira Turma. O que se verifica, em verdade, é o mero inconformismo do ora Embargante com o
tratamento conferido à matéria no julgado, hipótese que
demanda a interposição de recurso apropriado, no caso,
de Recurso de Reconsideração.

TC 266/2018-Primeira Câmara, conforme pode se
apreender do seguinte excerto:
ACÓRDÃO TC 266/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
[...]
3.2 RECEBIMENTO DE DIÁRIAS SEM COMPROVAÇÃO DE
COMPARECIMENTO EM REUNIÃO/EVENTO E RECEBIMENTO A MAIOR DE DIÁRIAS - (ITENS 2.6 E 2.7 DA ITC
4973/2017-7 E DA ITI 505/2016-4).
[...]

4. Quanto à alegação de inexistência de dolo por parte
do defendente (tópico 4 da peça recursal)

O Sr. Douglas Marchiori informou, a fl. 192, sua intenção de promover a restituição do valor a ele atribuído, já
havendo requerido um parcelamento junto à Prefeitura,
em 4/4/2016, estando aguardando o deferimento, conforme documentação já apresentada nos autos do Processo TC 863/2010.

Conforme relatado na ITR 0247/2018:

[...]

No tópico “4” de sua peça recursal o Embargante, em
total desconformidade com as hipóteses de cabimento dos Declaratórios, uma vez que não aponta qualquer
dos vícios que justificariam a sua irresignação, se limita a argumentar que não teria atuado com dolo eis que
“[...] vem tentando a muito realizar a devolução dos valores recibos (sic) junta (sic) ao município de São José do
Calçado [...]”.

Cabe ressaltar que o Sr. Douglas Marchiori, não prestou
qualquer esclarecimento, e, em razão do movimento realizado no sentido de promover o recolhimento da importância devida., obviamente, permanece a irregularidade em relação ao mesmo, bem como o ressarcimento
devido, no valor de R$ 620,00, equivalente a 321,7436
VRTE’s. (grifos no original).

Reitere-se que o recurso de Embargos de Declaração
não comporta rediscussão da matéria julgada, mas sim o
apontamento de omissão, contradição, obscuridade ou
erro material na decisão recorrida.

Dessa forma não se verifica, quanto a este ponto, qualquer vício que esteja a macular o Acórdão TC
266/2018-Primeira Câmara, sendo que a argumentação
do Embargante exprime, tão somente, o mero inconformismo com a decisão, pretensão esta que deve ser
ventilada em recurso próprio sendo incabível em sede
de Embargos de Declaração, espécie recursal destinada,

De qualquer forma a argumentação trazida pelo Embargante acerca de sua intenção, não materializada, de ressarcir ao erário, foi claramente abordada no Acórdão

[...]

www.tce.es.gov.br

específicamente, à discussão de omissão, contradição,
obscuridade e erro material que, porventura, possam ser
verificados no julgado.
5. Quanto à alegação referente à suspensão da tramitação de demandas determinadas no curso do Recurso Extraordinário RE 636.886 (tópico 5 da peça recursal)
Conforme relatado na ITR 0247/2018:
Sustenta o Embargante que no Recurso Extraordinário
636.886 o falecido Ministro do STF Teori Zavascki, exercendo a relatoria do processo, teria determinado a
“[...] suspensão de processamento de todas as demandas pendentes no território nacional, exclusivamente
aquelas em que esteja em debate a prescrição do pedido de ressarcimento ao erário baseado em título de Tribunal de Contas”.
Com base na tese supramencioanada requer o Embargante a anulação do Acórdão TC 266/2018-Primeira
Câmara bem como o sobrestamento do feito.
Pois bem.
Conforme exposto no tópico 3.2 desta Instrução Técnica
de Recurso as decisões tomadas monocraticamente pelos Ministros do STF, nos moldes do § 5º do art. 1.035 do
Código de Processo Civil, que determinam a suspensão
de processos pendentes, somente afetam a tramitação
de demandas no âmbito dos órgãos componentes do
Poder Judiciário, não incidindo sobre os feitos de competência dos Tribunais de Contas face à sua independência institucional e competência específica fixada constitucionalmente.
Ademais, convém ainda ressaltar que o tema fixado como de repercussão geral no Recurso Extraordinário RE
636.886, qual seja, a “prescritibilidade da pretensão de
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas”, terá relevância para os Tribunais de Contas, evidentemente, quando vier a ser julgado o mérito
do Extraodinário. Entretanto, seja qual for a tese firmada pelo Pretório Excelso ela não aproveitará ao Embargante eis que, conforme já exaustivamente exposto nesta peça e no Acórdão TC 266/2018-Primeira Câmara, inexiste prescrição a ser reconhecida no presente feito em
relação ao senhor Douglas Marchiori Rodrigues.
Dessa forma, não merece acolhida a argumentação do
Embargante, bem como, inexiste qualquer fundamento
fático ou jurídico para o deferimento do pedido de sobrestamento do presente feito.
CONCLUSÃO
Os Embargos de Declaração são espécie recursal de fundamentação vinculada, ou seja, somente são cabíveis
quanto ao apontamento de obscuridade, omissão, contradição e erro material no julgado, não se prestando à
discussão de eventuais e pretensos erros in judicando.
Neste sentido, jurisprudência colacionada na ITR
0247/2018:
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 3107-2015 PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992-02 PP00196)
-----//----EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em recurso extraordinário. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES OU

OBSCURIDADES A ENSEJAR SUA INTERPOSIÇÃO.

AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).

1. O julgamento do recurso enfrentou adequadamente
as questões postas pelas partes. Inexistência, portanto, de qualquer dos vícios do art. 535 do Código de Processo Civil.

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

2. Questão exaustivamente debatida pela Turma, cujo julgamento bem reflete sua assentada posição sobre o tema. Inviabilidade de acolhimento de pleito de extinção do feito formulado pelo destinatário da ordem proferida pelo acórdão embargado. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(RE 191668 ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 26/04/2011, DJe-146 DIVULG 2907-2011 PUBLIC 01-08-2011 EMENT VOL-02556-02 PP00353).
-----//----EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
PIS/COFINS. SÚMULA 287 DO STF. AUSÊNCIA DE ERRO
MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS APÓS A VIGÊNCIA DO CPC/15.
1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado sendo cabíveis somente
quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com
objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.
3. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa,
constatado o manifesto intuito protelatório. Art. 1.026,
§2º, do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (ARE 924.202
www.tce.es.gov.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL (CPC/15, ART. 1.022) PRETENDIDO REEXAME DA
CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE NO
CASO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO ABUSO DO DIREITO DE RECORRER IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O
VALOR CORRIGIDO DA CAUSA) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE.
Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão,
contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) vem a
utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa.
Precedentes. MULTA E EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO
DE RECORRER O abuso do direito de recorrer por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo,
especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitima a imposição de multa. A multa a
que se refere o art. 1.026, § 2º, do CPC/15 possui função
inibitória, pois visa a impedir o exercício abusivo do direito de recorrer e a obstar a indevida utilização do processo como instrumento de retardamento da solução jurisdicional do conflito de interesses. Precedentes” (ARE
812.523 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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-----//----SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos
termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II - São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar
a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do
CPC.

ção, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração,
em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.
2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016; ARE
755228 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/08/2016 e RHC 119325 ED, Rel.
Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09/08/2016.

III - Embargos de declaração rejeitados.

3. In casu, os embargos de declaração demonstram
mera tentativa de rediscussão do que foi decidido pelo acórdão embargado, inobservando os embargantes
que os restritos limites desse recurso não permitem o
rejulgamento da causa.

(ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a): Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018
PUBLIC 11-06-2018).

4. Embargos de declaração desprovidos.
(ACO 2784 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira
Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-115 DIVULG 11-06-2018 PUBLIC 12-06-2018)

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

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

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. TENTATIVA DE MERA REDISCUSSÃO DO QUE JÁ FOI UNANIMEMENTE AFIRMADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MANIFESTO INTUITO
PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
NÃO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DE MERO REEXAME
DA DECISÃO RECORRIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradi-

1. Não merecem acolhimento os Embargos de Declaração que, a pretexto de buscar sanar omissões/contradições da decisão embargada, traduzem, na verdade, o
mero inconformismo dos Embargantes com o desfecho
do julgamento. Precedentes.
www.tce.es.gov.br

2. No caso, não se constata a existência da deficiência
apontada pela Embargante. O que se tem é a invocação de fundamentos já examinados de forma exaustiva
no acordão impugnado e insuscetíveis de rediscussão
na via eleita, uma vez que os Embargos Declaratórios
não se prestam à função de instância revisora do acórdão impugnado.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
(AR 2554 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2018, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 21-05-2018 PUBLIC 22-052018)
Considerando tais premissas, em face do exposto acima, concordo com a área técnica que a argumentação
do embargante não merece ser acolhida
Isto posto, acompanhando a área técnica e o representante 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 pelo CONHECIMENTO do recurso de Embargos de
Declaração interposto pelo senhor Douglas Marchiori
Rodrigues, sendo-lhe NEGADO PROVIMENTO em razão
do não acolhimento das razões recursais.
1.2 pelo indeferimento do pedido de apensamento do
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019

210

ATOS DA 1a CÂMARA

Processo TC 863/2010 a estes cadernos processuais, ante a disposição expressa, contida no art. 279 e incisos do
RITCEES, que veda a realização de apensamento quando
este importar em prejuízo para a tramitação do processo
ou quando um dos processos estiver em grau de recurso,
hipóteses que se fazem presentes já que o TC 863/2010
encontra-se em fase distinta, eis que pendente de elaboração de Instrução Técnica Conclusiva;
1.3 pelo indeferimento do pedido de sobrestamento processual, ante a inexistência de prescrição no caso concreto tratado nestes autos, bem como, em razão
da insubmissão deste Tribunal, tendo em vista sua competência fixada constitucionalmente, aos efeitos de decisões proferidas por órgãos do Poder Judiciário, em especial, quanto à determinações de sobrestamento tácito
exaradas em sede de Recurso Extraordinário.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 24/10/2018 – 36ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (relatora) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA

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

cartão magnético, destinado aos servidores públicos da
Administração Direta da Prefeitura Municipal, sob a responsabilidade dos senhores Gilson Daniel Batista (Prefeito Municipal), Georgea de Jesus Passos (Pregoeira
Oficial) e Deusa Regina Teles Lopes (Secretária Municipal de Administração).

ACÓRDÃO TC- 1473/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

Requereu, ao final, a apuração das eventuais irregularidades, retificação do edital, com imposição de sanção
aos gestores gestor responsável.

Processo: 07022/2018-9
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMV - Prefeitura Municipal de Viana
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: Georgea de Jesus Passos, Gilson Daniel Batista, Deusa Regina Teles Lopes
Representante: Global Negocios E Servicos Eireli
Procurador: Avany Getulio Moraes Rocha
REPRESENTAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – DETERMINAR – RECOMENDAR – CIENTIFICAR – ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se de REPRESENTAÇÃO formulada pela empresa Global Negócios e Serviços EIRELI, denunciando supostas irregularidades no âmbito do Pregão Eletrônico
n.º 058/2018, da Prefeitura Municipal de Viana, que tem
como objeto a contratação de empresa para prestação
de serviços de gerenciamento, fornecimento e administração de benefício de auxílio alimentação na forma de
www.tce.es.gov.br

Sustentou que haveria divergências entre as exigências
para habilitação da licitante nos anexos do edital, o que
teria culminado com a sua desclassificação no certame.

Instada a se manifestar, a Secretaria de Controle Externo
de Fiscalizações Não Especializadas – SecexMeios, na
Instrução Técnica Conclusiva n.º 03675/2018-4, opinou
pelo não conhecimento e consequente arquivamento
da representação, por entender que a mesma não se encontra acompanhada de indícios de prova das irregularidades elencadas pelo representante. Sugeriu, ainda, a
expedição de determinação ao atual gestor, para que se
abstenha de incluir nos editais futuros, cujo objeto seja
a prestação de serviços de auxílio alimentação, cláusulas
que exijam o registro das licitantes no PAT e no Conselho Regional de Nutrição, por configurarem restrição ao
caráter competitivo do certame, bem como recomendação para que o gestor insira os itens e cláusulas referentes à habilitação, incluindo qualificação técnica, na mesma seção do edital.
No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público
de Contas, por meio do Parecer n.º 04437/2018-5, de lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, opinando pelo não conhecimento e arquivamento da representação, com expedição da recomendação e da deSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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terminação propostas pelo corpo técnico.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Acompanho a conclusão da área técnica e do Ministério
Público de Contas acerca do não conhecimento e arquivamento da representação, com expedição de determinação e recomendação. Adoto como razões de decidir
os fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução Técnica Conclusiva n.º 03675/2018-4, abaixo transcritos:
“3. DO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS
AUTOS
Compulsando a documentação acostada aos autos, tanto pelo representante quanto pelos responsáveis, verificamos que os itens 13.4 e 13.5 do anexo I do edital do
Pregão n. 058/2018 contém cláusulas que poderiam, potencialmente, restringir a competitividade do certame:
13.4. Comprovante de registro no PAT – Programa de
Alimentação do Trabalhador do Ministério do Trabalho
e Emprego – MTE (Resolução nº 378/2005 do Conselho
Federal de Nutrição);
13.5. Comprovação de Registro no Conselho Regional de
Nutrição da sede da empresa participante;
Este Tribunal de Contas já se manifestou sobre a impossibilidade de tais exigências constarem de editais de licitação cujo objeto seja a prestação de serviços de auxílio
alimentação, por se tratarem de cláusulas sem pertinência com o objeto licitado. O Acórdão n. 11/2014 – primeira Câmara, tratou da situação como se segue:
Conforme esclarecido pela área técnica, a exigência de
registro no Conselho Regional de Nutrição na licitação
em análise não se coaduna com o ordenamento jurídico pátrio.

Para que se exija o registro no órgão, é necessário que
a atividade contratada seja regulamentada e fiscalizada
por uma entidade, nos moldes estabelecidos no art. 1º
da Lei nº 6839/80.
O objeto licitado não guarda consonância direta com a
atividade de nutrição. Trata-se de “processamento de
crédito específico (ticket alimentação) para administração e fornecimento de Cartão Eletrônico/Magnético para concessão de Auxílio-Alimentação”, não havendo, portanto, exigência legal de que a licitante seja registrada no
Conselho Regional de Nutrição (parágrafo único, art. 15
da Lei nº 6583/78).
A Resolução nº 378/05 do Conselho Federal de Nutrição, apresentada em sede de justificativas pelos responsáveis, estabelece no inciso VII do § 1º do art. 2º que
“estão obrigadas ao registro no CRN as empresas de refeição-convênio que fornecem alimentação por meio de
credenciamento de terceiros, desde que tenham registro no PAT.
Por sua vez, pela portaria MTb SIT-DSST nº 03/2002 (art.
8º), essas empresas somente precisarão ter registro no
Programa de Alimentação do Trabalhador se o órgão
contratante também for inscrito no PAT.
Trata-se, portanto, de situação específica a que se submetem somente algumas empresas, razão pela qual a
exigência de registro no Conselho Regional de Nutrição
feitas na fase de habilitação do procedimento licitatório
restringem a competitividade no certame. (Grifos do original).
Observe-se que a prefeitura de Viana não é inscrita no
PAT, conforme informação aposta no próprio edital de
licitação, evento eletrônico n. 04. Assim, as exigências
www.tce.es.gov.br

do edital anteriormente transcritas não são compatíveis
com a situação do ente nem com o objeto do certame.
Entretanto, ao analisarmos os fatos que contextualizam
o presente processo, verificamos que acorreram à licitação sete empresas, quais sejam: Global Negócios e Serviços Eireli ME; Emporio Card Ltda; Green Card AS Refeições e Serviços; M&S Serviços Administrativos Ltda-ME;
Trivale Administração Ltda; Incluir Benefícios Ltda-ME e
Comprocard Admnistradora de Cartões Ltda. A situação
fática demonstra, portanto, que não houve restrição à
competitividade.
Ainda assim, tendo em vista que tais cláusulas configuram potencialmente um risco para a competitividade,
sugerimos que doravante a Prefeitura de Viana não as
inclua em editais futuros.
Outro ponto que merece atenção é a inclusão de cláusulas referentes à qualificação técnica no anexo I do edital,
que trata do termo de referência. Ordinariamente o termo de referência é a seção do edital que aborda detalhadamente os aspectos mais técnicos e relevantes do objeto a ser licitado.
Deste modo, embora não seja estritamente irregular, a
inclusão de exigências de qualificação técnica no termo
de referência aparentemente destoa da função primordial do termo de referência. As exigências de qualificação técnica se relacionam com a habilitação, conforme
art. 27 da Lei n. 8.666/93.
É mais natural, portanto, que as cláusulas relativas à qualificação técnica venham no edital próximas ou como subitens das cláusulas de habilitação. Caso seja imprescindível que sejam alocadas no termo de referência, sugerimos que sejam repetidas na íntegra no item “habilitaSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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ção”, do edital.

Conselheira Substituta

É claro que o ora mencionado não exime os licitantes da
leitura integral do edital, pois todos os itens e cláusulas
nele inseridas são relevantes para a Administração contratante. Por essa razão, as presentes observações não
socorrem ao representante.

1. ACÓRDÃO

Ainda assim, tendo em vista o papel desta Corte de Contas como instigadora de boas práticas administrativas,
sugerimos recomendação à Prefeitura de Viana para que
a mesma coloque os itens referentes à habilitação, incluindo qualificação técnica, na mesma seção do edital.

1.1. NÃO CONHECER da Representação;

4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, submetemos à consideração superior a
seguinte proposta de encaminhamento:
4.1 – Não conhecimento da presente representação, por
desatendimento ao caput do art. 94 c/c artigo 99, § 2º,
ambos da LC n. 621/2012.
4.2. Determinação no sentido de que a Prefeitura de Viana se abstenha de incluir nos editais futuros cujo objeto seja a prestação de serviços de auxílio alimentação,
cláusulas que exijam o registro das licitantes no PAT e no
Conselho Regional de Nutrição, por configurarem restrição ao caráter competitivo do certame.
4.3. Recomendação à Prefeitura de Viana para que insira os itens e cláusulas referentes à habilitação, incluindo
qualificação técnica, na mesma seção do edital”.
Ante o exposto, acompanhando a área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à
apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS

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:
1.2. DETERMINAR ao atual gestor que se abstenha de incluir nos editais futuros, cujo objeto seja a prestação de
serviços de auxílio alimentação, cláusulas que exijam o
registro das licitantes no PAT e no Conselho Regional de
Nutrição, por configurarem restrição ao caráter competitivo do certame;
1.3. RECOMENDAR ao atual gestor que insira os itens e
cláusulas referentes à habilitação, incluindo qualificação
técnica, na mesma seção do edital;
1.4. CIENTIFICAR a representante;

Relatora
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1474/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 06478/2017-5
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016

1.5. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

UG: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibitirama

2. Unânime.

Relator: Marco Antônio da Silva

3. Data da Sessão: 24/10/2018 – 36ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

Responsável: Ademilson Eugenio Da Costa, Sandro Da
Silva Corrente

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência).

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016 –
REGULAR COM RESSALVA – DETERMINAÇÃO – QUITAÇÃO – CIÊNCIA – ARQUIVAR.

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

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

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS

Cuidam os presentes autos de Prestação de Contas Anual, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibitirama,
relativa ao exercício de 2016, sob a responsabilidade dos
Srs. Ademilson Eugênio da Costa e Sandro da Silva Corrente, Ordenadores de Despesas.

www.tce.es.gov.br
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Em razão dos fatos narrados no Relatório Técnico nº
00684/2017-1 e na Instrução Técnica Inicial – ITI nº
00033/2018-9, através da Decisão SEGEX nº 00055/20185, determinou-se a citação dos responsáveis em epígrafe, no sentido de que apresentassem, no prazo de 30
(trinta) dias, suas razões de defesa, em face do indicativo de irregularidade constante do item 2.4.1.1 do referido Relatório Técnico.
Os responsáveis foram devidamente citados, e em alusão
aos Termos de Citação nº 00196/2018-7 e 00197/20181 apresentaram defesa, tendo a área técnica, nos termos
da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 02393/2018-1,
opinado no sentido de que seja julgada regular com ressalva as contas em apreço, expedindo-se determinação.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, mediante
Parecer nº 04900/2018-6, em consonância com o posicionamento da área técnica, pugnou no mesmo sentido.
Assim, vieram os autos a este magistrado de Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
do Colegiado, nos termos do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual, do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibitirama, relativa ao exercício de 2016, em comento, necessário é sua
análise para posterior julgamento, em razão da documentação que lhe deu suporte.
DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Da análise dos autos, constato que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pela regu-

laridade com ressalva das contas de responsabilidade
dos Srs. Ademilson Eugênio da Costa e Sandro da Silva
Corrente, expedindo-se determinação.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC
02393/2018-1, verbis:
[...]
3. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO:
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
SERVIÇO AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBITIRAMA, exercício de 2016, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/13 e alterações posteriores, sob a responsabilidade dos Srs. ADEMILSON EUGÊNIO DA COSTA
E SANDRO DA SILVA CORRENTE.
Conforme exposto, não foram apresentados elementos
suficientes ao afastamento a seguinte irregularidade:
2.2. Ausência de Cobrança administrativa e/ou judicial
da dívida ativa (ITEM 2.4.1.1. DO RTC).
Base Legal: art. 39, § 2º da Lei 4.320/64 c/c art. 2º, § 3º
da Lei Federal nº 6.830/80 c/c Portaria STN nº 437/2012
e nº 564/2004, art. 11 da Lei Complementar nº 101, de
04 de maio de 2000.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se pelo julgamento REGULAR C/ RESSALVAS da prestação de Contas do Srs. ADEMILSON EUGÊNIO DA COSTA E SANDRO DA SILVA CORRENTE, no exercício de 2016, conforme dispõe o art. 84,
inciso II, da Lei Complementar 621/2012 c/c art.162, §§
1º e 2º, do Regimento Interno do TCEES, aprovado pela
Resolução 261/2013.
Considerando o fato narrado no item 2.1 desta instrução
www.tce.es.gov.br

conclusiva (ITC), sugere-se DETERMINAR ao atual gestor, que adote as medidas necessárias, viabilizando a
cobrança administrativa e/ou judicial da Dívida Ativa
Não Tributária, seguindo as determinações legais arts.
8, 11 e 13 da Lei Complementar nº 101/2000 c/c o princípio da eficiência do art. 37 da CR/88 e a Portaria nº
567/04 da STN (item 4.2 do Manual de Procedimentos
relativos à dívida ativa). – g.n.
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas
acompanhou a área técnica, na íntegra, quanto aos termos de sua manifestação.
Desta feita, efetivamente, verifico estar correto o posicionamento da área técnica e do douto representante do Parquet de Contas que manifestaram, no mesmo
sentido, pela regularidade com ressalva das contas dos
Srs. Ademilson Eugênio da Costa e Sandro da Silva Corrente, sob o aspecto técnico-contábil, em razão da mantença da irregularidade inserta no item 2.2 (Ausência de
cobrança administrativa e/ou judicial da dívida ativa
(Item 2.4.1.1 do RTC nº 00684/2017-1).
Ocorre que a Lei Complementar Estadual 621/2012 estabelece o seguinte, litteris:
[...]
Art. 84. As contas serão julgadas:
[...]
II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal, que não seja de natureza grave e que não represente dano injustificado ao erário;
[...]
Art. 86. Quando julgar as contas regulares com ressalva,
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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o Tribunal dará quitação ao responsável e lhe determinará, ou a quem lhe haja sucedido, a adoção das medidas necessárias à correção das impropriedades ou faltas identificadas, de modo a prevenir a reincidência. g.n.
Desse modo, verifico da documentação constante dos
autos, que a análise procedida pela área técnica se mostra adequada, razão pela qual devem as contas serem
julgadas regulares com ressalva, com expedição de determinação, no que se refere ao item 2.2 da ITC, de acordo com os ditames estabelecidos nos artigos 84, incisos II
e 86, ambos da Lei Complementar Estadual nº 621/2012.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, acompanhando o posicionamento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
proponho VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA

(item 2.4.1.1 do Relatório Técnico nº 00684/2017-1), na
forma dos artigos 84, II e 86, da Lei Complementar Estadual 621/2012, dando-lhes a devida quitação;
1.2 DETERMINAR ao atual gestor do Serviço Autônomo
de Água e Esgoto de Ibitirama, ou quem venha a sucedê-lo, que assim proceda:
1.2.1. Adote as medidas necessárias, viabilizando a cobrança administrativa e/ou judicial da Dívida Ativa Não
Tributária, seguindo as determinações legais artigos 8,
11 e 13 da Lei Complementar nº 101/2000 c/c o princípio da eficiência do artigo 37 da CR/88 e a Portaria nº
567/04 da STN (item 4.2 do Manual de Procedimentos
relativos à dívida ativa).

Processo: 01122/2016-4
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UGs: FMS - Fundo Municipal de Saúde de Anchieta, PMA
- Prefeitura Municipal de Anchieta

2. Unânime.

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

3. Data da Sessão: 24/10/2018 – 36ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

Representante: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA

4. Especificação do quórum:

1. ACÓRDÃO:

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

1.1 JULGAR REGULAR COM RESSALVA a Prestação de
Contas Anual, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Ibitirama, relativa ao exercício de 2016, sob a responsabilidade dos Srs. Ademilson Eugênio da Costa e Sandro
da Silva Corrente, Ordenadores de Despesas, em razão
da mantença da irregularidade formal contida no item
2.2 da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 02393/2018-1

ACÓRDÃO TC- 1521/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

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

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

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

4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(relator) e Márcia Jaccoud Freitas (em substituição).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRO CONVOCADO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
www.tce.es.gov.br

Responsável: ORLANDO BERGAMINI JUNIOR, MARCUS
VINICIUS DOELINGER ASSAD, PAULO NATALINO GEBARA,
VERONICA RODRIGUES DE JESUS
Procuradores: LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES),
PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)
FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE ANCHIETA – 2016 – MANTER A IRREGULARIDADE – AFASTAR A APLICAÇÃO DE MULTA E DE DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Versam os autos de Representação com pedido de concessão de medida cautelar, formulada pela empresa INSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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JEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA., alegando irregularidades no Pregão Presencial nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Anchieta, cujo objeto é o Registro de
Preços para aquisição de material de consumo (material
médico hospitalar) com reserva de lotes exclusivos à participação de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais.
Afirmou a representante que o edital estaria agrupando itens por lote de maneira a inviabilizar a competição,
prejudicando a obtenção do menor preço. Cita, como
exemplo, que deseja oferecer agulhas, que estariam dispostas no lote 24, que misturaria detergente multi enzimático com papel grau cirúrgico, não se tratando de produtos da mesma espécie.
Decidi pela notificação do senhor Marcos Vinicius Doelinger para manifestar-se acerca do expediente no prazo
de 5 dias, conforme Decisão Monocrática 136/2016 (fls.
12/13), na forma do art. 307, §1º do RITCEES.
O Prefeito informou que, diferentemente do alegado pela representante, os itens referentes a agulhas teriam sido distribuídos em lote específico (lote 16), e não em
conjunto com outros materiais, e que o agrupamento de
vários itens num mesmo lote, medida eminentemente
discricionária, não comprometeria a competitividade no
certame, desde que várias empresas que atuam no mercado apresentassem condições e aptidões para cotar todos os itens (fls. 20-24).
Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Cautelares
que elaborou a Manifestação Técnica Preliminar MTP
125/2016, opinando pela não concessão da medida cautelar e pela submissão do feito ao rito ordinário (fls. 97102).

Conheci da presente Representação e indeferi a medida cautelar, haja vista existente o periculum in mora na
modalidade inversa, tendo os autos passado a tramitar sob o rito ordinário face à ausência dos pressupostos constantes do artigo 306 do RITCEES, com tramitação preferencial de acordo com o art. 264, inc. IV do RITCEES, conforme Voto 1123/2016 e Decisão Plenária TC
0850/2016.
Mediante a Manifestação Técnica 271/2016 (fls.
121/123), a Secex Denúncia registrou a necessidade de
análise técnica preliminar por profissional especializado
na área da saúde para que se procedesse a análise exaustiva dos 36 lotes licitados. Assim sendo, foi emitida a Manifestação Técnica 701/2017 (fls. 130/133), concluindo
pela necessidade de diligência externa ao Executivo Municipal para que encaminhasse a este Tribunal cópia integral do Processo Administrativo nº 19.127/2015, bem
como cópia do termo de referência do certame em comento, caso o mesmo não se encontrasse acostado aos
autos do Processo Administrativo nº 19.127/2015. A comunicação de diligência foi acolhida na Decisão Monocrática 596/2017 (fls. 135/137).
Em resposta, o gestor anexou aos autos a documentação
solicitada vista às fls. 147/3160.
Em seguida, os autos retornaram à Secex Denúncia para
análise. Ao analisar o conteúdo da Representação (Instrução Técnica Inicial 868/2017 - fls. 3167/3178), a área
técnica vislumbrou indício de irregularidade no tocante à utilização do critério “menor preço por lote” para
a contratação de objeto divisível, razão pela qual sugeriu a citação dos responsáveis para apresentarem razões
de defesa, o que foi acolhido na Decisão Monocrática
1230/2017.
www.tce.es.gov.br

Foram citados os senhores Marcus Vinícius Doelinger
Assad, Orlando Bergamini Júnior e Verônica Rodrigues
de Jesus, contudo, apenas o senhor Marcus Vinícius Doelinger Assad apresentou justificativas às fls. 3205/3225.
Desta feita, verificado o cumprimento da garantia processual do direito ao contraditório e à ampla defesa no
tocante aos senhores Orlando Bergamini Júnior e Verônica Rodrigues de Jesus, os quais não compareceram aos
autos no prazo legal, demonstrando inércia processual e,
por conseguinte, restou configurada a revelia, declarada
na Decisão Monocrática 00824/2018.
Em seguida os autos foram remetidos a SecexSAS, que se
manifestou na Instrução Técnica Conclusiva 2416/2018
onde conclui pela procedência da representação.
No mesmo sentido o Ministério Público Especial de Contas, em parecer da lavra do Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva (Parecer 3184/2018).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, verifico que o feito se encontra
devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Por conseguinte, ratifico em parte o posicionamento da
Área Técnica e do Ministério Público de Contas, para exarada na Instrução Técnica Conclusiva 2416/2018, nos seguintes termos:
“[...]
2. ANÁLISE TÉCNICA DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NA ITI 868/2017-6
2.1 Utilização do critério “menor preço por lote” paSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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ra a contratação de objeto divisível (item 3.1 da ITI
868/2017-6)
Base legal: Princípios da eficiência e economicidade –
art. 37, caput e art. 70, caput da CRFB/88; Princípio da
proposta mais vantajosa – art. 3º, caput da Lei 8.666/93;
Artigo 3º, § 1º, I, artigo 15, IV e artigo 23, § 1º da Lei
8.666/93; Súmula 247 do TCU; Cláusulas 13.2 e 13.3 do
Edital do Pregão Presencial nº 01/2016.
Responsável:
Identificação – Marcus Vinícius Doelinger Assad (Prefeito
Municipal de Anchieta).
Conduta – Homologar o Pregão Presencial nº 01/2016
(fls. 268/269 do Processo Administrativo 19.127/2015 –
Vol. XIV do Proc. TC 1122/2016), a despeito da utilização
do critério “menor preço por lote” para a contratação
de objeto divisível.
Nexo – ao homologar licitação, em que ocorrera a aglutinação de objetos divisíveis em lotes, sem que constasse
qualquer justificativa acerca da necessidade técnica ou
econômica deste método, corroborou a indevida restrição à competitividade na licitação.
Identificação – Verônica Rodrigues de Jesus (2ª Pregoeira
do Fundo Municipal de Saúde).
Conduta – Confeccionar o Edital do Pregão Presencial
nº 01/2016 (fls. 268/269 do Processo Administrativo
19.127/2015 – Vol. XIV do Proc. TC 1122/2016), no qual
foi prevista a utilização do critério “menor preço por lote” para a contratação de objeto divisível.
Nexo – ao realizar licitação, em que fora promovida a
aglutinação de objetos divisíveis em lotes, sem que constasse qualquer justificativa acerca da necessidade técnica ou econômica deste método, corroborou a indevida

restrição à competitividade na licitação.
Identificação – Orlando Bergamini Júnior (Subprocurador da Prefeitura Municipal de Anchieta).
Conduta – Exarar Parecer (fls. 41 a 43 do Processo 19.127/2015 – Vol. V do Processo TC 1122/2016),
aprovando a minuta do Edital do Pregão Presencial
nº 01/2016 (fls. 268/269 do Processo Administrativo
19.127/2015 – Vol. XIV do Proc. TC 1122/2016), no qual
foi prevista a utilização do critério “menor preço por
lote” para a contratação de objeto divisível, sem fazer
qualquer menção acerca da necessidade de se promover a adequação desta irregularidade.
Nexo – ao exarar parecer, aprovando a minuta do Edital do Pregão Presencial nº 01/2016, em que fora promovida a aglutinação de objetos divisíveis em lotes, sem
que constasse qualquer justificativa acerca da necessidade técnica ou econômica deste método, corroborou a indevida restrição à competitividade na licitação.
ITI 868/2017-6
A ITI afirma:
Como se observa a partir da análise do Anexo 03 do Edital, o objeto do Pregão Presencial nº 01/2016 foi subdividido em 36 lotes, sendo que 31 destes lotes continham mais de um item aglutinado (apenas os lotes 20,
27, 28, 35 e 36 possuíam apenas um item). No entanto,
não foi possível encontrar no bojo do Processo Administrativo nº 19.127/2015 da Prefeitura Municipal de Anchieta, referente ao Pregão Presencial nº 01/2016, qualquer justificativa acerca da necessidade de se aglutinar
diversos itens em lotes, tampouco acerca do critério de
escolha de determinados materiais para serem aglutinados em um mesmo lote.
www.tce.es.gov.br

Caso houvesse necessidade de licitar por lote, e não por
item, de modo a restringir a competitividade, a Administração Pública deveria ter justificado expressamente
as razões de tal necessidade. Ademais, não foi possível
verificar qualquer motivo para a adoção do menor preço por lote como critério de julgamento das propostas
no caso concreto em análise.
Com efeito, os materiais que compunham o objeto da licitação eram perfeitamente divisíveis, conforme se pode observar no Anexo 03 do edital, podendo ser licitados por item, no intuito de ampliar a competitividade,
em benefício da obtenção da proposta mais vantajosa
para cada item.
Nesse sentido, a Lei de Licitações estabelece, em seus
arts. 15, IV e 23, § 1º, que as licitações devem ser divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem
técnica e economicamente viáveis, a fim de ampliar a
competitividade, ao passo que o art. 3º, § 1º, I da Lei
8.666/93 veda aos agentes públicos a inclusão em instrumentos convocatórios de cláusulas restritivas de
competitividade, in verbis:
(...)
Por sua vez, o Tribunal de Contas da União (TCU), editou
a Súmula 247, estabelecendo ser obrigatória a admissão da adjudicação por item nos editais de licitações,
cujos objetos sejam divisíveis, conforme segue:
(...)
Nesse contexto, além de não haver no Pregão Presencial
nº 01/2016 qualquer justificativa para a aglutinação de
mais de 01 (um) item por lote, com relação a todos os
31 lotes em que isso ocorreu, ainda foi possível verificar,
em diversos lotes, a ausência de similitude entre os maSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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teriais aglutinados, o que potencializa a restrição à competitividade, já que amplia a possibilidade de um fornecedor não possuir todos os materiais integrantes de um
mesmo lote, bem como a incongruência de separarem
materiais similares em lotes diferentes.
Justificativas de Marcus Vinícius Doelinger Assad

tendo havido o entendimento equivocado da área técnica que a mesma tem caráter absoluto, sendo o Prefeito Municipal solidariamente responsável por eventuais atos irregulares de seus Subordinados imputando-lhe
uma solidariedade em ressarcimento que é totalmente
descabida.

A defesa do Sr. Marcus Vinícius Doelinger Assad alega:

(...)

“Ora, homologar Licitação – conforme afirmam os próprios Auditores – traduz ato inerente a Cargo/Função,
não apontando qualquer participação direta do Chefe do
Executivo nas ações que, supostamente, vieram a causar
alguma lesão ao Erário.

A conduta do Prefeito, em relação a situações que venham a causar lesão ao Erário, deve ser medida por sua
participação na gestão da avença, isto é, deve haver um
nexo causal entre o seu ato e o resultado que concluiu
por ofensivo ou irregular.

Não há Nexo Causal entre a Conduta do Prefeito e o resultado, dito lesivo, que possa impor ao mesmo uma Culpa que enseje alguma penalidade.

(...)

Trata-se de RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA, de caráter
SOLIDÁRIO, uma vez que, juntamente com o Prefeito
Municipal, são citados Servidores que realizaram os procedimentos, ditos pelos Auditores como irregulares.
(...)
Não há como promover qualquer Responsabilidade Solidária ao Prefeito Municipal por atos praticados de forma lícita, por força de seu Cargo, ao Homologar o Pregão, SEM QUE HOUVESSE NO MESMO ERROS GROSSEIROS PASSÍVEIS DE SEREM IDENTIFICADOS PELO HOMEM
COMUM.
Ou entender como correto um Processo em que o Procurador Municipal atesta estar perfeitamente legal, tendo chegado às mãos do Prefeito concluso e considerado como correto pelos responsáveis por seu andamento.
Não cabe a pretensa culpa in vigilando ou in elegendo,

A Homologação de Pregão – inerente à função do Prefeito – não representa ato de execução da avença ou de
gestão da mesma.
(...)
Não se pode considerar como ato de gestão de determinada avença, ou atividade, os atos funcionais decorrentes do Cargo do Gestor, tais como homologar Pregão
Presencial. ”
Justificativas de Verônica Rodrigues de Jesus e Orlando
Bergamini Júnior

ra discutido.
Já é passível nesta Corte de Contas o entendimento o
não cabimento de imputação de responsabilidade objetiva do Ordenador de Despesa, por adjudicar e homologar certame, conforme Acórdão TC-1803/2015, nos autos do Processo TC 9033/2013-1, que em julgamento de
situação similar, inclusive do mesmo responsável, decidiu conforme trecho que segue:
Deste modo, faço a análise da participação dos responsáveis apontados sob a ótica da responsabilidade subjetiva, vez que não pode ser imputado ao Ordenador de
Despesa, neste caso, o Prefeito, que adjudicou e homologou o certame (Pregão Presencial nº 19/2013), considerando o acompanhamento e apreciação do procedimento licitatório por parte da Pregoeira, bem como firmou o referido Contrato com respaldo em fundamentado Parecer Jurídico.
Nessa linha, não cabe sua responsabilização no procedimento licitatório em suas fases internas e externas, nem
mesmo em atos que sucedem a licitação, como no caso
de celebração de contrato.
(...)

Análise

Assim, considero que as atividades afetas à licitação devem ser responsabilidade de quem acompanha e dirige
o procedimento, que na hipótese destes autos nos remete a pregoeira, bem como quem formalmente avalia
a legalidade do Edital e da contratação, no caso o Parecerista Jurídico.

Inicialmente cabe a análise das alegações trazidas pelo
Sr. Marcus Vinícius Doelinger Assad, Prefeito Municipal
de Anchieta, sobre sua indevida responsabilização baseada, unicamente, em ter ele homologado o Pregão ho-

Desta forma, acompanhando o entendimento desta Corte de Contas, entende-se por afastar a responsabilidade
do Sr. Marcus Vinícius Doelinger Assad, uma vez que não
há anexo de causalidade entre sua conduta e a presen-

Conforme a Decisão Monocrática n° 824/2018-1, os Srs.
Verônica Rodrigues de Jesus e Orlando Bergamini Júnior
foram declarados revéis no presente processo.

www.tce.es.gov.br
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te irregularidade.
Quanto à análise da Responsabilidade dos Srs. Verônica Rodrigues de Jesus e Orlando Bergamini Júnior e da
ocorrência da irregularidade, tendo sido estes revéis,
mantem-se o entendimento tido na ITI 868/2017-6.
Assim, tendo em vista o afastamento da responsabilidade do Sr. Marcus Vinícius Doelinger Assad, e a revelia dos
Srs. Verônica Rodrigues de Jesus e Orlando Bergamini Júnior, sem informações nos autos que afastem a irregularidade apontada na ITI 868/2017-6, opina-se por afastar
a responsabilidade do Sr. Marcus Vinícius Doelinger Assad e pela manutenção da irregularidade, com determinação de imediata adoção de medidas administrativas
necessárias para a caracterização ou elisão do possível
dano, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias, conforme
art. 2° da Instrução Normativa TC n° 32/2014, e, esgotadas as medidas administrativas sem elisão do dano, instauração de tomada de contas especial com o objetivo
de apurar os fatos, identificar os responsáveis, quantificar o dano e obter o respectivo ressarcimento, conforme Instrução Normativa TC n° 32/2014.
3 – CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1 Levando em consideração as análises aqui procedidas e as motivações adotadas nestes autos, que versam
sobre Representação, sugere-se a manutenção das seguintes irregularidades apresentadas.

Artigo 3º, § 1º, I, artigo 15, IV e artigo 23, § 1º da Lei
8.666/93; Súmula 247 do TCU
Responsável: Verônica Rodrigues de Jesus (2ª Pregoeira
do Fundo Municipal de Saúde)
Orlando Bergamini Júnior (Subprocurador da Prefeitura
Municipal de Anchieta).
3.2 – Posto isso e diante do preceituado no art. 207, inciso III, da Res. TC 261/13, conclui-se, opinando por:
3.2.1 Manter a irregularidade de:
3.2.1.1 Verônica Rodrigues de Jesus, 2ª Pregoeira do
Fundo Municipal de Saúde, em razão do cometimento
de ato ilegal disposto no item 2.1 desta Instrução Técnica
Conclusiva, aplicando-lhe multa em razão desta irregularidade, com amparo no art. 96, inciso II, ambos da Lei
Complementar Estadual nº 32/93, por se tratar de pretensão punitiva e ser esta a legislação mais favorável ao
responsável e aplicável à época dos fatos apurados;
3.2.1.2 Orlando Bergamini Júnior, Subprocurador da Prefeitura Municipal de Anchieta, em razão do cometimento de ato ilegal disposto no item 2.1 desta Instrução Técnica Conclusiva, aplicando-lhe multa em razão desta irregularidade, com amparo no art. 96, inciso II, ambos
da Lei Complementar Estadual nº 32/93, por se tratar de
pretensão punitiva e ser esta a legislação mais favorável
ao responsável e aplicável à época dos fatos apurados;

3.1.1 - Utilização Do Critério “Menor Preço Por Lote”
Para A Contratação De Objeto Divisível (item 3.1 da ITI
868/2017-6)

3.2.3 Acolher as justificativas e afastar a responsabilidade de Marcus Vinícius Doelinger Assad, ante a apresentação de documentação comprobatória de não ocorrência das irregularidades.

Base legal: Princípios da eficiência e economicidade –
art. 37, caput e art. 70, caput da CRFB/88; Princípio da
proposta mais vantajosa – art. 3º, caput da Lei 8.666/93;

3.2.4. Expedir determinação ao Poder Executivo de Anchieta para que providenciar a imediata adoção de medidas administrativas necessárias para a caracterização
www.tce.es.gov.br

ou elisão do dano, observados os princípios constitucionais e administrativos, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias, conforme art. 2° da Instrução Normativa TC n°
32/2014;
3.2.5. Determinar, nos termos do art. 83, caput e parágrafo 1° da Lei Complementar n° 621/2012, ao Executivo
Municipal de Anchieta que, esgotadas as medidas administrativas sem elisão do dano, promova, no prazo assinado por esta Corte, a instauração de Tomada de Contas Especial em relação à apuração de valores possivelmente pagos a mais em razão de utilização do critério
“menor preço por lote” para a contratação de objeto divisível, a fim de que seja apurado quanto foi pago de sobre preço e seja promovida a restituição ao erário, com
correção monetária, por parte do respectivo ordenador
de despesa.
3.3. 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.
Em 25 de junho de 2018
[...]”
A área técnica afasta a responsabilidade do Prefeito Municipal à época por ter homologado o Pregão Presencial nº 01/2016 (fls. 268/269 do Processo Administrativo 19.127/2015 – Vol. XIV do Proc. TC 1122/2016), a despeito da utilização do critério “menor preço por lote” para a contratação de objeto divisível, fundamentando no
“não cabimento de imputação de responsabilidade objetiva do Ordenador de Despesa, por adjudicar e homologar certame, conforme Acórdão TC-1803/2015, nos autos do Processo TC 9033/2013-1”.
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Naquele processo (TC 9033/2013 – Representação) discutiu-se a ilegitimidade passiva do Parecerista, senhor
Alexandre Pinheiro de Oliveira – Subprocurador Municipal, onde foi determinado ao atual gestor para que ao
realizar licitação por itens ou lotes demonstre economicamente a forma mais vantajosa e procedimentalmente
viável, seja por lotes ou por lote único, mas de modo devidamente motivado.
O Acórdão TC-1803/2015 citado pela unidade técnica
decidiu rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva do
senhor Alexandre Pinheiro de Oliveira, Subprocurador
Municipal, nos termos do voto do então Relator, Conselheiro em substituição Marco Antônio da Silva, que encampou, em sessão, o voto vista do Conselheiro Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun, à unanimidade.
O Voto Vista do Conselheiro Rodrigo Chamoun inovou
trazendo aos autos a discussão acerca da ilegitimidade
passiva do então Chefe do Executivo para os atos irregulares ali abordados, onde discordei do posicionamento do eminente Conselheiro, nos autos do processo TC
9033/2013, visto que o Prefeito adjudicou e homologou
o certame, in verbis:
VOTO VISTA 2507/2015
“[...] de acordo com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no MS 24584, nos casos de parecer vinculante há responsabilidade solidária e partilha do poder de decisão:
“(...) no caso do parecer vinculante, há efetiva partilha
do poder decisório. (...)
Isto porque nesses casos em que o parecer favorável de
órgão consultivo é, por força da lei, pressuposto de perfeição do ato, reafirmo, há efetiva “partilha do poder de

decisão”4 . (...)

do poder executivo e o parecerista jurídico. [...]”.

Nos casos de definição, pela lei, de vinculação do ato administrativo a manifestação favorável no parecer técnico jurídico, a lei estabelece efetivo compartilhamento
do poder administrativo de decisão, e assim o parecerista responde conjuntamente com o administrador, pois é
também administrador nesse caso.(...)

Deve-se ter em mente que a responsabilidade do prefeito municipal por atos irregulares praticados em sua gestão advém do mandato político que lhe é outorgado pelo povo, de quem emana o Poder.

Examino a lei de regência da matéria.
Diz o parágrafo único do art. 38 da Lei 8.666/93 (com a
redação dada pela Lei 8.883/94):
“As minutas de editais de licitação, bem como as dos
contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração”
A exigência legal de aprovação das minutas pela assessoria jurídica da Administração caracteriza, sem dúvida,
a vinculação do ato administrativo ao parecer jurídico favorável. Note-se que a lei não se contenta em estabelecer a obrigatoriedade da mera existência de um parecer
jurídico de conteúdo opinativo ou informativo. Não. Ela
condiciona a prática dos atos ao exame e à aprovação do
órgão jurídico.
Na esteira do que já afirmei no meu voto, essa vinculação gera um compartilhamento do poder administrativo
entre o administrador e o Procurador ou chefe da assessoria jurídica, cujo parecer definitivo condiciona a prática do ato administrativo. (...)” (grifou-se)
Pelas razões expostas e de acordo com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que o
Prefeito Municipal adjudicou e homologou o certame e
assinou o contrato, houve realmente partilha do poder
decisório e a responsabilidade é solidária entre o chefe
www.tce.es.gov.br

Trata-se de matéria eminentemente de direito público e
somente orientada pelos princípios que regem o direito
público pode ser compreendida corretamente. A responsabilidade encontra-se contida na competência do cargo, seja ele de provimento efetivo, comissionado ou político.
O mandato político constitui, em síntese, outorga de poder (compreendido no sentido de dever-poder) a um determinado agente, para o exercício de função pública e
satisfação do interesse público.
Os poderes são, na verdade, instrumentos para o exercício do dever, que podem ser exercidos direta ou indiretamente pelo Chefe do Executivo, mas sempre decorrem
do mandato, ou seja, da outorga originária do poder estatal, que o povo – titular do poder- transfere a um cidadão eleito.
O fato de outros servidores terem atuado no processo
administrativo irregular não exime o ordenador de despesas de responsabilidade, se esta restou comprovada
nos autos.
Infere-se a partir daí ser inafastável a responsabilidade
do Prefeito, vez que inerente ao exercício da função pública, atraindo os efeitos da condenação que é ato vinculado do Tribunal de Contas.
Além de ter diversas atribuições políticas, o Prefeito Municipal é responsável por administrar o Município, devendo realizar o recebimento, a gestão e a aplicação de
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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recursos públicos pertencentes ao erário municipal, nos
termos previstos em lei. Por esta razão, o Prefeito é ordenador de despesas. Como ordenador de despesas, observa-se que deve agir em conformidade com as normas
de direito financeiro, entre às quais se destaca a Lei n.
4.320/64, ao disposto na Lei Complementar n. 101/00 e
também com a Lei 8666/1993.
O Prefeito, ainda que não participe efetivamente em
conjunto com o servidor na execução das atribuições administrativas, deve manter o controle por meio dos sistemas de controle interno do Município.
A Corte de Contas da União tem entendido, conforme
trechos do Acórdão nº 1102/2014 - TCU - Plenário, sob
a relatoria do Ministro Benjamin Zymler, Sessão do dia
27/03/2014, que a delegação de competência não exclui a responsabilidade da autoridade delegante, eis que
inadmissível a delegação de responsabilidade, devendo
responder pelos atos inquinados tanto a pessoa delegante como a pessoa delegada, segundo a responsabilidade de cada uma. Nesse sentido, cabe ao delegante escolher bem seus subordinados e exercer o poder-dever
de fiscalização de seus atos, sob pena de responder por
culpa in elegendo e culpa in vigilando.
Sob a ótica da responsabilidade subjetiva certo é que o
Prefeito, no caso em concreto, homologou o Pregão Presencial nº 001/2016 fundamentado em parecer jurídico
e no acompanhamento e apreciação do procedimento licitatório por parte da Pregoeira.
Contudo, além do acima exposto, cabe ainda sua responsabilização subjetiva pelo procedimento irregular haja
vista a ausência de diligencia adequada no momento em
que tomou conhecimento da Representação, através do
Termo de Notificação 543/2016, acompanhada da Ma-

nifestação Técnica Preliminar 125/2016, em que análise
preliminar da área técnica desta Corte constata casos de
aglutinação indevida de itens em um mesmo lote.
A par da argumentação anteriormente expendida quanto à incidência da responsabilidade solidária em tese,
neste caso concreto essa se configura com seus contornos ainda mais nítidos, eis que, ao ser notificado por este
Tribunal, o Prefeito Municipal, ciente das possíveis irregularidades no Edital do Pregão Presencial nº 001/2016
para Registro de Preços, não tomou as devidas providências saneadoras e manteve o procedimento com claros
indícios de prejuízo à competitividade e em consequência, contratação antieconômica. Assim agindo, tomou
para si a responsabilidade subjetiva.
Em caso de má execução das atividades, pode o Prefeito exercer seu poder de correção dos atos, atuando no
seu desfazimento e na apuração de responsabilidades,
eximindo-se da responsabilidade, se assim permitir o caso concreto.
Dissinto, ainda, da sugestão da área técnica para determinar ao atual gestor a adoção de medidas administrativas antes da instauração da tomada de contas especial,
visto que o prazo de 120 dias a contar da data do evento
ou, quando desconhecida, da data da ciência do fato pela autoridade competente para esta medida já se esgotou (art. 2º, inc. I da IN 32/2014)
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando em parte com o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, exarado na Instrução Técnica Conclusiva 2416/2018, e no
Parecer Ministerial 3184/2018 da lavra do Procurador
Luis Henrique Anastácio da Silva, VOTO no sentido de
que o Colegiado aprove a seguinte deliberação que subwww.tce.es.gov.br

meto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DELIBERAM
os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão colegiada, ante as razões
expostas pelo Relator:
1 Pela PROCEDÊNCIA da presente Representação, com
base nos artigos 95, II e 99, §2º, da Lei Complementar Estadual 621/2012, tendo em vista o reconhecimento e a
manutenção das seguintes irregularidades de responsabilidade dos Srs. Marcus Vinicius Doelinger Assad (Prefeito Municipal), Verônica Rodrigues de Jesus (2ª Pregoeira do Fundo Municipal de Saúde) e Orlando Bergamini Júnior (Subprocurador da Prefeitura Municipal de Anchieta):
1.1 Utilização do critério “menor preço por lote” para a contratação de objeto divisível (item 3.1 da ITI
868/2017-6 e 2.1 da ITC 2416/2018)
Base legal: Princípios da eficiência e economicidade –
art. 37, caput e art. 70, caput da CRFB/88; Princípio da
proposta mais vantajosa – art. 3º, caput da Lei 8.666/93;
Artigo 3º, § 1º, I, artigo 15, IV e artigo 23, § 1º da Lei
8.666/93; Súmula 247 do TCU; Cláusulas 13.2 e 13.3 do
Edital do Pregão Presencial nº 01/2016.
2 APLICAR MULTA INDIVIDUAL aos senhores Marcus Vinicius Doelinger Assad, Verônica Rodrigues de Jesus e
Orlando Bergamini Júnior pelas irregularidades acima
elencadas respectivas, no valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais), com fundamento no artigo 135, II da Lei Complementar Estadual 621/2012 e art. 389, II do Regimento Interno (Resolução nº 261/2013);
3 DETERMINAR ao atual gestor municipal do Fundo de
Saúde de Anchieta, nos termos do art. 1°, inciso XVI, e
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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87, inciso VI, da LC n. 621/2012, que:
3.1. INSTAURE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, para
apuração e quantificação do dano, bem como identificação dos responsáveis, a fim de apurar os valores possivelmente pagos a mais em razão de utilização do critério
“menor preço por lote” para a contratação de objeto divisível, a fim de que seja apurado quanto foi pago de sobre preço e seja promovida a restituição ao erário, com
correção monetária, por parte do respectivo responsável, sob pena de incorrer em responsabilidade solidária,
informando, ainda, outros dados exigidos pela Instrução
Normativa TC nº 32/2014, devendo os autos da Tomada
de Contas Especial ser encaminhados a este Tribunal no
prazo de 90 (noventa) dias, na forma do art. 14 da referida IN;
3.2. COMUNIQUE a esta Corte de Contas a Instauração
de Tomada de Contas em tela, no prazo de 15 (quinze)
dias, de acordo com o estabelecido no art. 5º da IN TC
32/2014 e, acaso confirmado o prejuízo, providencie sua
devolução ao erário do município, nos termos dos arts.
152 e ss. do Regimento Interno do Tribunal, devendo observar os prazos constantes da IN nº 32/2014;

nária, o que me permitiu elaborar o voto que nesta oportunidade submeto à apreciação do Colegiado.
Inicialmente assinalo que os presentes autos cuidam
de Representação com pedido de concessão de medida cautelar, formulada pela empresa INJEX INDÚSTRIAS
CIRÚRGICAS LTDA., alegando irregularidades no Pregão
Presencial nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Anchieta, cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição de material de consumo (material médico hospitalar) com reserva de lotes exclusivos à participação de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais.
Afirmou a representante que o edital estaria agrupando itens por lote de maneira a inviabilizar a competição,
prejudicando a obtenção do menor preço. Cita, como
exemplo, que deseja oferecer agulhas, que estariam dispostas no lote 24, que misturaria detergente multi enzimático com papel grau cirúrgico, não se tratando de produtos da mesma espécie.

125/2016, opinando pela não concessão da medida cautelar e pela submissão do feito ao rito ordinário (fls. 97102).
Nestas condições, foi proferido o voto 1123/2016, que
foi encampado pelo Colegiado, por intermédio da Decisão Plenária TC 0850/2016, no sentido de conhecer da
presente Representação e indeferir a medida cautelar,
haja vista existente o periculum in mora inverso, tendo
os autos passado a tramitar sob o rito ordinário face à
ausência dos pressupostos constantes do artigo 306 do
RITCEES, com tramitação preferencial de acordo com o
art. 264, inc. IV do RITCEES.
Em razão da proposta da Secex Denúncia - Manifestação
Técnica 271/2016 (fls. 121/123), concluiu-se pela necessidade de diligência externa ao Executivo Municipal para que encaminhasse a este Tribunal cópia integral do
Processo Administrativo nº 19.127/2015, bem como cópia do termo de referência do certame em comento, caso o mesmo não se encontrasse acostado aos autos do
Processo Administrativo nº 19.127/2015, proposta acolhida por meio da Decisão Monocrática 596/2017 (fls.
135/137).

I RELATÓRIO:

Após a notificação do prefeito, senhor Marcos Vinicius
Doelinger, na forma do art. 307, §1º do RITCEES, conforme Decisão Monocrática 136/2016 (fls. 12/13), o mesmo encaminhou informação que “diferentemente do
alegado pela representante, os itens referentes a agulhas teriam sido distribuídos em lote específico (lote 16),
e não em conjunto com outros materiais, e que o agrupamento de vários itens num mesmo lote, medida eminentemente discricionária, não comprometeria a competitividade no certame, desde que várias empresas que
atuam no mercado apresentassem condições e aptidões
para cotar todos os itens (fls. 20-24)”.

Nesse passo, a Secex Denúncia propôs a citação dos responsáveis, através da Instrução Técnica Inicial 868/2017
- fls. 3167/3178, tendo em vista o indício de irregularidade referente à utilização do critério “menor preço por lote” para a contratação de objeto divisível, o que foi acolhido na Decisão Monocrática 1230/2017.

Com o propósito de me inteirar das teses defendidas no
voto constante deste processo, pedi vista em sessão ple-

Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Cautelares
que elaborou a Manifestação Técnica Preliminar MTP

Foram citados os senhores Marcus Vinícius Doelinger
Assad, Orlando Bergamini Júnior e Verônica Rodrigues

4. DAR 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.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO
FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:

www.tce.es.gov.br

Em resposta, o gestor anexou aos autos a documentação
solicitada vista às fls. 147/3160.

Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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de Jesus, contudo, apenas o senhor Marcus Vinícius Doelinger Assad apresentou justificativas às fls. 3205/3225.
Desta feita, ante a omissão em apresentar razões de defesa foi declarada à revelia dos senhores Orlando Bergamini Júnior e Verônica Rodrigues de Jesus, através da Decisão Monocrática 00824/2018.
Em seguida, os autos foram remetidos a SecexSAS, que
se manifestou por meio da Instrução Técnica Conclusiva
2416/2018, apresentando a seguinte proposta:
3 – CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1 Levando em consideração as análises aqui procedidas e as motivações adotadas nestes autos, que versam
sobre Representação, sugere-se a manutenção das seguintes irregularidades apresentadas.
3.1.1 - Utilização Do Critério “Menor Preço Por Lote”
Para A Contratação De Objeto Divisível (item 3.1 da ITI
868/2017-6)
Base legal: Princípios da eficiência e economicidade –
art. 37, caput e art. 70, caput da CRFB/88; Princípio da
proposta mais vantajosa – art. 3º, caput da Lei 8.666/93;
Artigo 3º, § 1º, I, artigo 15, IV e artigo 23, § 1º da Lei
8.666/93; Súmula 247 do TCU
Responsável: Verônica Rodrigues de Jesus (2ª Pregoeira
do Fundo Municipal de Saúde)
Orlando Bergamini Júnior (Subprocurador da Prefeitura
Municipal de Anchieta).
3.2 – Posto isso e diante do preceituado no art. 207, inciso III, da Res. TC 261/13, conclui-se, opinando por:
3.2.1 Manter a irregularidade de:
3.2.1.1 Verônica Rodrigues de Jesus, 2ª Pregoeira do
Fundo Municipal de Saúde, em razão do cometimento

de ato ilegal disposto no item 2.1 desta Instrução Técnica
Conclusiva, aplicando-lhe multa em razão desta irregularidade, com amparo no art. 96, inciso II, ambos da Lei
Complementar Estadual nº 32/93, por se tratar de pretensão punitiva e ser esta a legislação mais favorável ao
responsável e aplicável à época dos fatos apurados;
3.2.1.2 Orlando Bergamini Júnior, Subprocurador da Prefeitura Municipal de Anchieta, em razão do cometimento de ato ilegal disposto no item 2.1 desta Instrução Técnica Conclusiva, aplicando-lhe multa em razão desta irregularidade, com amparo no art. 96, inciso II, ambos
da Lei Complementar Estadual nº 32/93, por se tratar de
pretensão punitiva e ser esta a legislação mais favorável
ao responsável e aplicável à época dos fatos apurados;
3.2.3 Acolher as justificativas e afastar a responsabilidade de Marcus Vinícius Doelinger Assad, ante a apresentação de documentação comprobatória de não ocorrência das irregularidades.
3.2.4. Expedir determinação ao Poder Executivo de Anchieta para que providenciar a imediata adoção de medidas administrativas necessárias para a caracterização
ou elisão do dano, observados os princípios constitucionais e administrativos, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias, conforme art. 2° da Instrução Normativa TC n°
32/2014;
3.2.5. Determinar, nos termos do art. 83, caput e parágrafo 1° da Lei Complementar n° 621/2012, ao Executivo
Municipal de Anchieta que, esgotadas as medidas administrativas sem elisão do dano, promova, no prazo assinado por esta Corte, a instauração de Tomada de Contas Especial em relação à apuração de valores possivelmente pagos a mais em razão de utilização do critério
“menor preço por lote” para a contratação de objeto diwww.tce.es.gov.br

visível, a fim de que seja apurado quanto foi pago de sobre preço e seja promovida a restituição ao erário, com
correção monetária, por parte do respectivo ordenador
de despesa.
3.3. 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.
No mesmo sentido o Ministério Público Especial de Contas, em parecer da lavra do Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva (Parecer 3184/2018).
Por sua vez, o relator, discordando em parte da proposta técnica e ministerial, apresentou voto, conforme a seguinte parte dispositiva:
ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DELIBERAM
os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão colegiada, ante as razões
expostas pelo Relator:
1 Pela PROCEDÊNCIA da presente Representação, com
base nos artigos 95, II e 99, §2º, da Lei Complementar Estadual 621/2012, tendo em vista o reconhecimento e a
manutenção das seguintes irregularidades de responsabilidade dos Srs. Marcus Vinicius Doelinger Assad (Prefeito Municipal), Verônica Rodrigues de Jesus (2ª Pregoeira do Fundo Municipal de Saúde) e Orlando Bergamini Júnior (Subprocurador da Prefeitura Municipal de Anchieta):
1.1 Utilização do critério “menor preço por lote” para a contratação de objeto divisível (item 3.1 da ITI
868/2017-6 e 2.1 da ITC 2416/2018)
Base legal: Princípios da eficiência e economicidade –
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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art. 37, caput e art. 70, caput da CRFB/88; Princípio da
proposta mais vantajosa – art. 3º, caput da Lei 8.666/93;
Artigo 3º, § 1º, I, artigo 15, IV e artigo 23, § 1º da Lei
8.666/93; Súmula 247 do TCU; Cláusulas 13.2 e 13.3 do
Edital do Pregão Presencial nº 01/2016.
2 APLICAR MULTA INDIVIDUAL aos senhores Marcus Vinicius Doelinger Assad, Verônica Rodrigues de Jesus e
Orlando Bergamini Júnior pelas irregularidades acima
elencadas respectivas, no valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais), com fundamento no artigo 135, II da Lei Complementar Estadual 621/2012 e art. 389, II do Regimento Interno (Resolução nº 261/2013);
3 DETERMINAR ao atual gestor municipal do Fundo de
Saúde de Anchieta, nos termos do art. 1°, inciso XVI, e
87, inciso VI, da LC n. 621/2012, que:
3.1. INSTAURE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, para
apuração e quantificação do dano, bem como identificação dos responsáveis, a fim de apurar os valores possivelmente pagos a mais em razão de utilização do critério
“menor preço por lote” para a contratação de objeto divisível, a fim de que seja apurado quanto foi pago de sobre preço e seja promovida a restituição ao erário, com
correção monetária, por parte do respectivo responsável, sob pena de incorrer em responsabilidade solidária,
informando, ainda, outros dados exigidos pela Instrução
Normativa TC nº 32/2014, devendo os autos da Tomada
de Contas Especial ser encaminhados a este Tribunal no
prazo de 90 (noventa) dias, na forma do art. 14 da referida IN;
3.2. COMUNIQUE a esta Corte de Contas a Instauração
de Tomada de Contas em tela, no prazo de 15 (quinze)
dias, de acordo com o estabelecido no art. 5º da IN TC
32/2014 e, acaso confirmado o prejuízo, providencie sua

devolução ao erário do município, nos termos dos arts.
152 e ss. do Regimento Interno do Tribunal, devendo observar os prazos constantes da IN nº 32/2014;
4. DAR 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.
II FUNDAMENTOS:
Na esteira do entendimento vertido no voto n. 4718/2018
do eminente relator, pedi vistas dos autos para me inteirar do assunto abordado, em especial, porque vislumbrei que a acusação ora apreciada imputou multa de
R$3.000,00 (três mil reais) ao prefeito, senhor Marcus Vinícius Doelinger Assad, em razão de ter homologado certame que teria por irregular o critério “menor preço por
lote” para a contratação de objeto divisível.
Verifiquei, ainda, que o relator condenou a uma multa de igual valor ao parecerista jurídico, senhor Orlando
Bergamini Júnior e a pregoeira, senhora Verônica Rodrigues de Jesus, em virtude da mesma irregularidade acima apontada.
Importante salientar que o eminente relator discordou
do entendimento técnico e ministerial mantendo a responsabilização e aplicação de multa ao prefeito da época, entretanto, acompanhou a área técnica e ministério
público quanto à aplicação de sanção ao parecerista jurídico e à pregoeira.
Pois bem. Compulsando os autos observei que ao homologar a licitação, contava o chefe daquele executivo local
com um Edital que teria sido elaborado pela pregoeira
(fls. 46/61 – volume V), e todo o seu desdobramento teria sido submetido à análise prévia do parecerista jurídico (fls. 41/43 – volume V), que apontava pela legitimidawww.tce.es.gov.br

de de seus termos.
De fato, sob a ótica da responsabilidade subjetiva, a conduta do prefeito teria sido respaldada por ato de terceiros, o que lhe conferia legalidade do procedimento licitatório a ser posto à sua ratificação e homologação, restando a meu ver caracterizado no caso concreto uma excludente de sua ilicitude.
Sobre esta questão, alinho-me ao entendimento técnico
disposto na ITC 2416/2018, tendo em vista os termos da
defesa apresentada pelo senhor Marcus Vinícius Doelinger Assad, nos quais esclarece:
“Ora, homologar Licitação – conforme afirmam os próprios Auditores – traduz ato inerente a Cargo/Função,
não apontando qualquer participação direta do Chefe do
Executivo nas ações que, supostamente, vieram a causar
alguma lesão ao Erário.
Não há Nexo Causal entre a Conduta do Prefeito e o resultado, dito lesivo, que possa impor ao mesmo uma Culpa que enseje alguma penalidade.
Trata-se de RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA, de caráter
SOLIDÁRIO, uma vez que, juntamente com o Prefeito
Municipal, são citados Servidores que realizaram os procedimentos, ditos pelos Auditores como irregulares.
(...)
Não há como promover qualquer Responsabilidade Solidária ao Prefeito Municipal por atos praticados de forma lícita, por força de seu Cargo, ao Homologar o Pregão, SEM QUE HOUVESSE NO MESMO ERROS GROSSEIROS PASSÍVEIS DE SEREM IDENTIFICADOS PELO HOMEM
COMUM.
Ou entender como correto um Processo em que o Procurador Municipal atesta estar perfeitamente legal, tenSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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do chegado às mãos do Prefeito concluso e considerado como correto pelos responsáveis por seu andamento.
Não cabe a pretensa culpa in vigilando ou in elegendo,
tendo havido o entendimento equivocado da área técnica que a mesma tem caráter absoluto, sendo o Prefeito Municipal solidariamente responsável por eventuais atos irregulares de seus Subordinados imputando-lhe
uma solidariedade em ressarcimento que é totalmente
descabida.
(...)
A conduta do Prefeito, em relação a situações que venham a causar lesão ao Erário, deve ser medida por sua
participação na gestão da avença, isto é, deve haver um
nexo causal entre o seu ato e o resultado que concluiu
por ofensivo ou irregular.
(...)
A Homologação de Pregão – inerente à função do Prefeito – não representa ato de execução da avença ou de
gestão da mesma.
(...)
Não se pode considerar como ato de gestão de determinada avença, ou atividade, os atos funcionais decorrentes do Cargo do Gestor, tais como homologar Pregão
Presencial.”
Assim, considerando a jurisprudência formada no âmbito desta Corte sobre a matéria, afasto a aplicação de
multa ao prefeito.
No que se refere à responsabilização do parecerista jurídico, senhor Orlando Bergamini Júnior, assevero que inobstante sua revelia, não teria o mesmo agido com dolo
ou erro grosseiro ao não apontar a falha denunciada, pe-

los motivos que passo a expor:
Constata-se que o motivo central da denúncia em exame foi a falha contida no edital do pregão presencial n.
01/2016, em razão do objeto licitado estar contemplado
em lotes para serem assim julgados e adjudicados (menor preço por lote).
No entanto, dentre os 36 (trinta e seis) lotes previstos
no Edital, o denunciante somente cita o lote 24, em que
consta um item de detergente multi enzimático em conjunto com mais três itens de papel grau cirúrgico de 10,
de 20 e de 30 centímetros por 100 centímetros (fls. 79 –
volume I), alegando que este lote, em razão de aglutinar
itens díspares, estaria dificultando a aquisição por um só
licitante, e nestas condições, prospecta para todo o certame a inviabilização da competição e a obtenção de menor preço.
Nestas circunstâncias, importa realçar as inovações trazidas em abril de 2018, pela Lei de Introdução às Normas
de Direito Brasileiro (LINDB), regulamentada pelo Decreto-lei 4.657, de 4 de setembro de 1942, em que foram
inseridas fortes alterações introduzidas pela Lei 13.655,
de 25 de abril de 2018, dentre elas a inclusão do art. 28,
a saber:
Art. 28. O agente público responderá pessoalmente por
suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou
erro grosseiro.
Como se vê, o dispositivo passou a condicionar a responsabilização do agente público à prática de ato doloso
ou de ato contaminado por erro grosseiro, restringindo,
com isso, as hipóteses de responsabilização de agentes
públicos por atuação culposa.
Muito embora o projeto de lei tenha tentado explicitar o
www.tce.es.gov.br

significado da expressão “erro grosseiro”, sugerindo sua
definição no §1º do art. 28, tal dispositivo foi vetado, restando ao aplicador do Direito a tarefa de interpretar este conceito que carrega o conteúdo jurídico indeterminado.
É imperioso reconhecer que erro grosseiro é o contrário de erro escusável, sendo, portanto, injustificável por
ofender conhecimentos ou deveres elementares e, mesmo que a lei não tenha dito, advém de uma ação culposa que pode ser decorrente de uma atitude imprudente, negligente ou imperita, e não de um mero equívoco
justificável.
Nesse sentido, é a lição dos professores Floriano de Azevedo Marques Neto e Rafael Véras de Freitas:
[...] O “erro grosseiro”, por sua vez, terá lugar quando
o agente público incorrer em negligência, imprudência
ou imperícia irrecusáveis no exercício de seu mister (por
exemplo, quando expedir um ato administrativo de cassação de uma licença, com base numa legislação revogada). Não se trata de violar a probidade, por divergência
de interpretações com o seu controlador, mas de atuar
com menoscabo e com desídia para com a função pública. (O artigo 28 da nova LINDB: um regime jurídico para
o administrador honesto. Disponível em < https://www.
conjur.com.br/2018-mai-25/opiniao-lindb-regime-juridico-administrador-honesto> Acesso em 25/05/2018)
Esta noção de erro grosseiro está intimamente ligada ao
de culpa grave e, sendo assim, revela que a inovação legislativa está em plena harmonia com o entendimento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, ao
avaliar o elemento subjetivo do ato culposo de improbidade administrativa, tratado no art. 10, da Lei 8.429, de
2 de junho de 1992 (Lei de Improbidade Administrativa),
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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RELATOR: MINISTRO SÉRGIO KUKINA

ra Seção, julgado em 25.8.2010, DJe 27.9.2010), circunstância que restou devidamente comprovada nos autos.
(julgado em 27/2/2018)

AGRAVANTE: M.L.GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS E
OUTROS

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 409.591 PB (2013/0342513-0)

ADVOGADO: SALO DE CARVALHO E OUTRO(S) - RS034749

RELATORA: MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES

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

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

INTERES.: ELMA MARIA ANDRADA LOPES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

ADVOGADO: EDUARDO HEITOR PORTO E OUTRO(S) RS045729

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

EMENTA

INTERES.: JOÃO ANTÔNIO BELIZÁRIO LEME E OUTROS

AGRAVADO: SÍLVIA KÁTIA JERÔNIMO

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

EMENTA

AGRAVADO: MARIA DAS GRAÇAS TORRES DE MEDEIROS

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA A OFICIAIS DE JUSTIÇA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ELEMENTO SUBJETIVO. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS SANÇÕES. PROPORCIONALIDADE DAS PENAS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE.

AGRAVADO: ANTÔNIO MARTINIANO DOS SANTOS

firmou o mesmo pensamento:
AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.615.025 - PE
(2016/0189390-1)
RELATOR: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE: HAMILTON JEFFERSON CORREIA DE ALENCAR BARROS

[...]
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a atuação do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei
8.429/1992, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas
do art. 10. Precedente: EREsp 479.812/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 27/09/2010
(julgado em 8/2/2018)

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.286.783 - RS
(2011/0241410-6)

1. As instâncias ordinárias foram claras em especificar a
existência de todos os elementos necessários à condenação pela prática de ato de improbidade administrativa,
inclusive no que diz respeito ao elemento anímico vetor
da conduta perpetrada pelos agentes condenados.
2. A jurisprudência do STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a atuação do
agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/1992, ou pelo
menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10 (EREsp
479.812/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeiwww.tce.es.gov.br

AGRAVADO: LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

AGRAVADO: ALMIR CLÁUDIO DE FARIAS

ADVOGADO: JOÃO PINTO BARBOSA NETO - PB008916
AGRAVADO: VERTEX CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA
AMBIENTAL LTDA
AGRAVADO: FABRICIO RAMALHO CAVALCANTI
ADVOGADO: CLÁUDIO BASÍLIO DE LIMA E OUTRO(S) PB009313
AGRAVADO: ARCO-ÍRIS CONSTRUTORA LTDA
AGRAVADO: JOSÉ ROBERTO MARCELINO PEREIRA
ADVOGADO: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS SE000000M
INTERES.: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTS. 9º, 10 E 11 DA LEI 8.429/92. IRREGULARISegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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DADES EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. ACÓRDÃO
QUE, EM FACE DOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS, CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
ATO ÍMPROBO E DO ELEMENTO SUBJETIVO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Agravo Regimental aviado contra decisão monocrática
que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73.
II. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de
origem manteve sentença que, por sua vez, julgara improcedente o pedido, em Ação Civil Pública ajuizada pelo agravante, na qual postula, com fundamento nos arts.
9º, 10 e 11 da Lei 8.429/92, a condenação dos ora agravados pela prática de atos de improbidade administrativa, consubstanciados em irregularidades em procedimentos licitatórios, realizados pelo Município de Assunção/PB, para execução de obras custeadas com verbas
oriundas de convênio firmado com o Ministério das Cidades.
III. Em se tratando de improbidade administrativa, é
firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que “a improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ
considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º
e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa
grave, nas do artigo 10” (STJ, AIA 30/AM, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, Documento: 61172580 - EMENTA / ACORDÃO - Site certifica-

do - DJe: 16/11/2017 Página 1 de 2 Superior Tribunal de
Justiça DJe de 28/09/2011). Em igual sentido: STJ, REsp
1.420.979/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/10/2014; REsp 1.273.583/SP,
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
DJe de 02/09/2014; AgRg no AREsp 456.655/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de
31/03/2014. (julgado em 7/11/2017)
Na mesma linha do entendimento do STJ a respeito da
culpa grave, vale também registrar o que preleciona Fábio Medina Osório sobre o elemento subjetivo do ato
culposo de improbidade administrativa. Vejamos:
[...] culpa grave resulta da alta violação dos deveres objetivos de cuidado. Não tratamos, com efeito, de uma falta de observância qualquer dos deveres de uma boa administração, mas de enganos grosseiros, da culpa manifesta e graduada em degraus mais elevados, à luz da
racionalidade que se espera dos agentes públicos e de
padrões objetivos de cuidados. (Teoria da Improbidade
Administrativa, 3ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais,
2013, p. 246-247).
Nota-se, então, que o art. 28 da LINDB está em consonância com entendimento doutrinário e jurisprudencial.
Assim, nos feitos submetidos a esta Corte, se identificada uma situação de excludente da culpabilidade/ilicitude, isto é, que sinalize a baixa reprovabilidade e censurabilidade do ato praticado – como a boa-fé expressada
pela interpretação equivocada, embora plausível –, autorizada estará exclusivamente o afastamento de sanções, pois, neste caso, não se trata da culpa grave ou do
erro grosseiro, requisitos exigidos pela LINDB.
Considerando que na especificação do objeto por lotes,
www.tce.es.gov.br

em sua esmagadora maioria, constavam lotes com itens
compatíveis, até mesmo o referido lote 24 que foi representado não se tem ao certo que foi formado com aglutinação de itens não pertinentes, de forma a dificultar a
oferta e aquisição pelos interessados, nem inviabilizar a
competição e a aquisição mais vantajosa e/ou de menor
preço pelo fundo municipal de saúde de Anchieta.
Neste contexto, portanto, deixo de aplicar multa ao parecerista jurídico, por não encontrar em sua conduta erro grosseiro ou dolo comprovados, quando da análise do
mencionado edital.
No que diz respeito à responsabilização da pregoeira,
apesar de sua revelia e mais uma vez na busca da verdade real, faço uma avaliação da documentação constante
nos autos, no intuito de conferir se houve conduta irregular por ela praticada e eventual nexo causal com a irregularidade apresentada no caso concreto e, ainda, na
linha de entendimento da LINDB, se a mesma teria agido
com dolo ou erro grosseiro.
Compulsando os autos, verifico na defesa do prefeito,
que o mesmo teria afirmado que a confecção do Edital estava a cargo da Gerência de Compras da Secretaria
Municipal de Saúde de Anchieta (fls. 20/24 – volume I),
o que se comprova às fls. 323/335 – volume II, por intermédio do Termo de Referência, que serviu para delinear
o objeto licitado em lotes.
Ademais, há de se ressaltar que os papéis do pregoeiro
e da autoridade superior estão bem delineados na Lei nº
10.520/02. Mencionada legislação define que o pregoeiro é responsável pela fase externa da licitação, pela condução do certame, pelo cumprimento dos prazos da etapa externa, tais como produção de resposta a esclarecimentos e a impugnações a tempo e modo devidos, por
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providências outras que se mostrarem necessárias diante das peculiaridades do certame, como, por exemplo, o
adiamento de uma sessão de julgamento.
No que tange à elaboração do edital, não foi diferente a
solução normativa. A Lei nº 10.520/02 não atribui esta
tarefa ao pregoeiro, deixando a atribuição à autoridade
superior, na etapa interna. Atentos para tal circunstância estiveram os dois decretos regulamentadores do pregão presencial e do pregão eletrônico. Tanto um quanto
outro ato normativo não arrolou (e não poderia arrolar)
dentre as atribuições do pregoeiro a difícil tarefa de elaborar editais.
Ainda sobre este aspecto, “(...), relativamente ao edital,
a competência do pregoeiro é mais de intérprete, na medida em que as suas atribuições pertinentes - ou legais
- são de decisão e resposta a impugnações e esclarecimentos, bem assim de recebimento, exame, exercício de
retratação e decisão de recursos” (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Legislação do Pregão Comum e Eletrônico. 3ª ed. São Paulo: Dialética. pp. 76 a 80). .
Nessa vertente, em que pese a pregoeira ter assinado o
edital ora impugnado, tal fato não conduz a sua responsabilização quanto à elaboração do mencionado edital,
como alegado e comprovado nestes autos.
Deste modo, resta a meu ver não comprovada qualquer
conduta praticada pela pregoeira para a consecução da
irregularidade ora representada, merecendo no caso
concreto também o afastamento da aplicação de sanção
à pregoeira, senhora Verônica Rodrigues de Jesus.
Sobre o entendimento constante do voto do eminente
relator, apresento ainda minha divergência quanto à determinação para instauração de tomada de contas espe-

cial para apuração de possível sobrepreço, com promoção de restituição ao erário, com correção monetária,
por parte do respectivo responsável, sob pena de incorrer em responsabilidade solidária, nos termos da Instrução Normativa TC nº 32/2014, conforme apresentada na
peça técnica conclusiva, no parecer ministerial e no voto do relator.

III. 1 Pela PROCEDÊNCIA da presente Representação,
com base nos artigos 95, II e 99, §2º, da Lei Complementar Estadual 621/2012, tendo em vista o reconhecimento
e a manutenção da seguinte irregularidade:

Sobre este aspecto, verifico que a determinação de instauração de tomada de contas especial carece de que o
dano seja incontroverso, o que não me parece o caso em
questão, já que o indevido uso de critério de julgamento por lotes e não por itens pode comprometer ou não a
competitividade do certame e, por consequência, ensejar a redução ou não dos preços contratados, caracterizando nesta situação um dano presumido, que não enseja a instauração de tomada de contas especial, nos moldes da IN 32/2014.

Base legal: Princípios da eficiência e economicidade –
art. 37, caput e art. 70, caput da CRFB/88; Princípio da
proposta mais vantajosa – art. 3º, caput da Lei 8.666/93;
Artigo 3º, § 1º, I, artigo 15, IV e artigo 23, § 1º da Lei
8.666/93; Súmula 247 do TCU; Cláusulas 13.2 e 13.3 do
Edital do Pregão Presencial nº 01/2016.

Nesta senda, entendo pertinente dispensar a determinação de instauração de tomada de contas especial, como
foi proposta pelo eminente relator.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO:
Pelo exposto, tendo em vista a competência a mim conferida pelo art. 29, V, da Lei Complementar Estadual
621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), em dissonância ao entendimento vertido no voto do relator e, em parcial discordância com a área técnica e órgão ministerial, VOTO,
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à sua consideração.
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
1122/2016, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão
Plenária em:
www.tce.es.gov.br

Utilização do critério “menor preço por lote” para a contratação de objeto divisível (item 3.1 da ITI 868/2017-6
e 2.1 da ITC 2416/2018)

III. 2 AFASTAR A APLICAÇÃO DE SANÇÃO ao senhor Marcus Vinícius Doelinger Assad (prefeito), ante a excludente de ilicitude verificada, na forma da fundamentação
constante no item II;
III.3 AFASTAR A APLICAÇÃO DE SANÇÃO ao senhor Orlando Bergamini Júnior (subprocurador da Prefeitura
Municipal de Anchieta), ante a ausência de erro grosseiro e dolo verificado em sua conduta, conforme fundamentação constante do item II;
III.4 AFASTAR A RESPONSABILIDADE, bem como APLICAÇÃO DE SANÇÃO à senhora Verônica Rodrigues de Jesus (pregoeira), ante a ausência de nexo causal entre sua
conduta e a irregularidade ora representada, conforme
fundamentação constante do item II;
III. 5 Após os trâmites legais, ARQUIVE-SE.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro
1. ACÓRDÃO TC-1521/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
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Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
1122/2016, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão
Colegiada, em:
1.1. Pela PROCEDÊNCIA da presente Representação,
com base nos artigos 95, II e 99, §2º, da Lei Complementar Estadual 621/2012, tendo em vista o reconhecimento
e a manutenção da seguinte irregularidade:
Utilização do critério “menor preço por lote” para a contratação de objeto divisível (item 3.1 da ITI 868/2017-6
e 2.1 da ITC 2416/2018)
Base legal: Princípios da eficiência e economicidade –
art. 37, caput e art. 70, caput da CRFB/88; Princípio da
proposta mais vantajosa – art. 3º, caput da Lei 8.666/93;
Artigo 3º, § 1º, I, artigo 15, IV e artigo 23, § 1º da Lei
8.666/93; Súmula 247 do TCU; Cláusulas 13.2 e 13.3 do
Edital do Pregão Presencial nº 01/2016.
1.2. AFASTAR A APLICAÇÃO DE SANÇÃO ao senhor Marcus Vinícius Doelinger Assad (prefeito), ante a excludente de ilicitude verificada, na forma da fundamentação
constante no item II;
1.3. AFASTAR A APLICAÇÃO DE SANÇÃO ao senhor Orlando Bergamini Júnior (subprocurador da Prefeitura
Municipal de Anchieta), ante a ausência de erro grosseiro e dolo verificado em sua conduta, conforme fundamentação constante do item II;
1.4. AFASTAR A RESPONSABILIDADE, bem como APLICAÇÃO DE SANÇÃO à senhora Verônica Rodrigues de Jesus (pregoeira), ante a ausência de nexo causal entre sua
conduta e a irregularidade ora representada, conforme
fundamentação constante do item II;
1.5. Após os trâmites legais, ARQUIVE-SE.

2. Por maioria, nos termos do voto-vista do conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Parcialmente vencido o relator quanto à aplicação de multa individual no
valor de R$ 3.000,00 para Marcus Vinícius Doelinger Assad, Orlando Bergamini Júnior e Verônica Rodrigues de
Jesus e determinação de instaurar Tomada de Contas Especial.
3. Data da Sessão: 31/10/2018 – 37ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

Lido na sessão do dia: 13/02/2019
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1522/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 01322/2016-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

4. Especificação do quórum:

Exercício: 2012

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

UG: PMG - Prefeitura Municipal de Guaçuí

4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição).

Responsável: VAGNER RODRIGUES PEREIRA

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
www.tce.es.gov.br

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – 2012 – AUTOS APARTADOS – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE MULTA – VIOLAÇÃO ART. 42 DA LRF – MUDANÇA DE POSICIONAMENTO DESTA CORTE DE CONTAS – DEIXAR DE APLICAR
MULTA - CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
O presente processo foi formado para dar cumprimento à decisão do Plenário desta Corte de Contas (Parecer
Prévio 80/2015, TC 3019/2013) objetivando a responsabilização pessoal do ex-Prefeito Municipal de Guaçuí, senhor Vagner Rodrigues Pereira, exercício de 2012, pelo
descumprimento do disposto no art. 5º, Inciso III, da Lei
10.028/00:
Art. 5º Constitui infração administrativa contra as leis de
finanças públicas:
III – deixar de expedir ato determinando limitação de
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empenho e movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidos em lei;
Um dos itens que ensejaram a rejeição das contas nos
autos do processo de prestação de contas anual TC
3019/2013 diz respeito à insuficiência de disponibilidade
financeira para arcar com obrigações de despesas contraídas em final de mandato, previsto no art. 42 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, motivo pelo qual o Plenário decidiu pela aplicação de sanção por multa ao gestor, prevista no art. 5º, inc. III, §§ 1º e 2º da Lei 10.028/00, conforme item 4 do Parecer Prévio 80/2015 (fls. 264 e seg.).
Diante da inconsistência apontada, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial ITI 312/2016 (fls. 278/279), a qual
sugeriu a citação do responsável, para, querendo, apresentar suas alegações de defesa em função da decisão
desta Corte de Contas em aplicar-lhe a multa nos moldes
do art. 5º, §§1º e 2º da Lei 10.028/00, o que foi acolhido
na Decisão Monocrática 601/2016 (fls. 281/282).
Conforme registrado pelo Coordenador do Núcleo de
Controle de Documentos às fls. 292 e pela Secretaria
Geral das Sessões às fls. 293, o senhor Vagner Rodrigues Pereira foi devidamente citado (Termo de Citação
605/2016), tendo o prazo para apresentação de justificativas vencido em 27/10/2016, sem que o mesmo juntasse aos autos qualquer esclarecimento.
Verificado o cumprimento da garantia processual do direito ao contraditório e à ampla defesa no tocante ao
senhor Vagner Rodrigues Pereira, que não compareceu
aos autos no prazo legal, demonstrando inércia processual, decidi pela declaração de sua revelia, com fulcro no
art. 65 da LC 621/2012, c/c art. 361 do RITCEES, na Decisão Monocrática 01774/2016 (fls. 294-295).

Seguiu-se para a área técnica que elaborou a Instrução
Técnica Conclusiva 00142/2017 que propõe pela aplicação de multa ao responsável em razão de infringência ao
art. 42 da LRF.

01774/2016-2, foi declarada a revelia do Sr. Vagner Rodrigues Pereira.

É o relatório.

Insta acrescentar que a Lei Municipal nº 3.582, de 16 de
setembro de 2008, fixou, em seus artigos 1º e 2º, os subsídios do Prefeito e Vice Prefeito, respectivamente, em
R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a legislatura de 2009 a 2012. Desta forma, a
multa de trinta por cento sobre os vencimentos anuais
do prefeito (R$120.000,00) no exercício de 2012 é de
R$36.000,00, equivalentes a 15.936,9605 VRTE.

2 FUNDAMENTAÇÃO

Proposta de encaminhamento

O exame dos autos permite constatar que o feito encontra-se devidamente instruído e saneado, portanto, apto
a um julgamento de mérito, eis que observados todos os
trâmites legais e regimentais.

Tendo em vista a regular citação e declaração de revelia
do responsável, nos moldes do art. 5º, §§1º e 2º da Lei
10.028/00, propomos ao Pleno do TCEES a aplicação de
sanção por multa ao Sr. VAGNER RODRIGUES PEREIRA,
Prefeito de Guaçuí em 2012, no valor de R$ 36.000,00,
equivalentes a 15.936,9605 VRTE, em razão de infringência ao art. 42 da LRF (Parecer Prévio 80/2015, TC
3019/2013).”

O Ministério Público de Contas, na lavra do procurador
Heron Carlos Gomes de Oliveira, manifesta-se em consonância com a área técnica no Parecer 346/2017.
Vieram-me os autos, por remessa, na data de 23 de janeiro de 2017.

Quanto à análise da aplicação de multa, a ITC 00142/2017
assim se manifesta acerca da decisão aposta no item 4
do Parecer Prévio 80/2015:
“Acompanhando propositura contida na Instrução Técnica Inicial 00312/2016-9 o relator decidiu pela CITAÇÃO
do Sr. Vagner Rodrigues Pereira, prefeito em 2012, para apresentar justificativas relativamente à decisão desta Corte de Contas em aplicar-lhe sanção por multa, nos
moldes do art. 5º, §§1º e 2º da Lei 10.028/00, em razão
de infringência ao art. 42 da LRF, tendo em vista comprovada insuficiência de disponibilidades financeiras para arcar com as obrigações de despesas contraídas em final de mandato.
Decorrido o prazo para a apresentação de justificativas,
foi verificado (fls. 292) que nenhuma documentação foi
protocolizada pelo interessado em alusão ao presente
processo. Desta forma, conforme Decisão Monocrática
www.tce.es.gov.br

Assim se manifestou o Ministério Público de Contas, na
lavra do Procurador de Contas Heron Carlos Gomes de
Oliveira, no Parecer 346/2017:
“O Ministério Público de Contas, por meio da 3ª Procuradoria Especial de Contas, no exercício de suas atribuições
institucionais, com fundamento no inciso II do art.55 da
Lei Complementar nº 621/2012 e no inciso II do artigo
3º da Lei Complementar estadual nº 451/2008, manifesta-se em consonância com a proposição da Secretaria de Controle Externo de Contas–SecexContas, constante na Instrução Técnica Conclusiva ITC 142/2017-2
(fl.297/298), cuja proposta de encaminhamento encontra-se abaixo transcrita, no sentido de aplicar multa ao
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senhor Vagner Rodrigues Pereira por não ter atendido
ao Termo de Citação 605/2016 (fl.283), o qual lhe oportunizou apresentar defesa a respeito da infração ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme analisada no Processo TC 3019/2013 (Prestação de Contas
Anual –Governo, 2012):”
Por todo exposto, acompanho a Instrução Técnica Conclusiva 00142/2017 e o Parecer 346/2017 do Ministério
Público de Contas pela aplicação de multa ao Sr. Vagner
Rodrigues Pereira, nos moldes do art. 5º, §§1º e 2º da
Lei 10.028/00, em razão de infringência ao art. 42 da LRF
(Parecer Prévio 80/2015, TC 3019/2013).
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando com o entendimento da área
técnica e do Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos
Gomes de Oliveira, VOTO pela aplicação de multa ao senhor Vagner Rodrigues Pereira no valor de R$36.000,00
(trinta e seis mil reais), nos moldes do art. 5º, §§1º e 2º
da Lei 10.028/2000, em razão de infringência ao art. 42
da LRF, em atendimento ao Parecer Prévio 80/2015.
Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Conselheiro Relator
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de persecução visando dar cumprimento à decisão Plenária – Parecer Prévio 80/2015, proferida nos autos do Processo TC nº
3019/2013, sob a responsabilidade do Sr. Vagner Rodrigues Pereira, exercício de 2012, em razão do pretenso
descumprimento do disposto no artigo 5º, III, §§1º e 2º

da Lei nº 10.028/00.
A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas, emitiu a Instrução Técnica Inicial - ITI nº 00312/2016-9, sugerindo a citação do
Sr. Vagner Rodrigues Pereira para que apresentasse justificativas relativamente à decisão desta Corte de Contas
que lhe aplicou sanção por multa, com fulcro no art. 5º,
§§ 1º e 2º da Lei nº 10.028/00, em razão de infringência
ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, em
decorrência de comprovada insuficiência de disponibilidades financeiras para cobrir as obrigações de despesas
contraídas em final de mandato.
Ocorre que, decorrido o prazo para a apresentação de
justificativas, conforme atestado a fls. 292, nenhuma documentação foi protocolizada pelo responsável, motivo
pelo qual foi declarada a revelia do Sr. Vagner Rodrigues
Pereira, conforme Decisão Monocrática nº 01774/20162.
Instada a se manifestar, a área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas, emitiu a Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 00142/20172, sugerindo a aplicação de multa ao responsável, no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), equivalentes
a 15.936,9605 VRTE, em razão de infringência ao artigo
42 da LRF, conforme decidido nos autos do Processo TC
nº 3019/2013 (Parecer Prévio 80/2015).
O Ministério Público Especial de Contas, por meio do
Procurador, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, mediante o Parecer nº 00346/2017-6, em consonância com a
área técnica, pugnou no mesmo sentido.
Na sequência, o Eminente Relator, Conselheiro Relator
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, proferiu o voto nº
www.tce.es.gov.br

01336/2017-4, corroborando o entendimento da área
técnica e do Parquet de Contas, pela aplicação de multa
ao Sr. Vagner Rodrigues Pereira, no valor de R$ 36.000,00
(trinta e seis mil reais), com fulcro no art. 5º, §§ 1º e 2º
da Lei nº 10.028/00, em razão da infringência ao art. 42,
da LRF, nos termos do Parecer Prévio 80/2015.
Após o pedido de vista, visando formar convicção sobre
o voto proferido pelo eminente Relator dos autos, vem o
feito a este Magistrado de Contas para efeito de deliberação, com vista ao julgamento pelo Colegiado da 1ª Câmara desta Corte de Contas.
É o sucinto relatório.
VOTODEVISTA
Compulsando os autos, verifico que a área técnica se manifestou, através da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº
01774/2016-2, pela aplicação da multa prevista no art.
5º, §§ 1º e 2º da Lei nº 10.028/00, em face da infringência ao artigo 42 da LRF, nos seguintes termos, verbis:
[...]
Proposta de encaminhamento
Tendo em vista a regular citação e declaração de revelia
do responsável, nos moldes do art. 5º, §§1º e 2º da Lei
10.028/00, propomos ao Pleno do TCEES a aplicação de
sanção por multa ao Sr. VAGNER RODRIGUES PEREIRA,
Prefeito de Guaçuí em 2012, no valor de R$ 36.000,00,
equivalentes a 15.936,9605 VRTE, em razão de infringência ao art. 42 da LRF (Parecer Prévio 80/2015, TC
3019/2013). – (g. n.).
O douto representante do Parquet de Contas, por seu
turno, acompanhou in totum a sugestão da área técnica,
conforme Parecer Ministerial nº 00346/2017-6.
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O Eminente Conselheiro Relator, em seu voto, acompanhou a sugestão da área técnica, conforme transcrição,
verbis:
[...]
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando com o entendimento da área
técnica e do Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos
Gomes de Oliveira, VOTO pela aplicação de multa ao senhor Vagner Rodrigues Pereira no valor de R$36.000,00
(trinta e seis mil reais), nos moldes do art. 5º, §§1º e
2º da Lei 10.028/2000, em razão de infringência ao art.
42 da LRF, em atendimento ao Parecer Prévio 80/2015.
– (g. n.).
Cumpre, portanto, a este Relator o enfrentamento do
mérito, referente à pretensão de aplicação de multa ao
responsável, nos termos do art. 5º, §§ 1º e 2º, da Lei nº
10.028/00, à luz do ordenamento jurídico e da jurisprudência aplicáveis.
Segundo o relato técnico, o responsável infringiu o disposto no artigo 42 da LRF, motivo pelo qual esta Corte
de Contas emitiu o Parecer Prévio recomendando a rejeição das contas do Sr. Vagner Rodrigues Pereira, Prefeito Municipal de Guaçuí, no exercício de 2012, com a formação de autos apartados, a fim de responsabilizar o
gestor, nos termos do art. 5º, da Lei nº 10.028/00, conforme se destaca:
[...]
3 – DISPOSITIVO
Face ao exposto, encampando em parte o entendimento
contido na Instrução Técnica Conclusiva 2201/2015 e in-

tegralmente o entendimento contido no parecer do Ministério Público Especial de Contas, com fulcro no artigo
80, inciso III, da Lei Complementar n.º 621/2012 c/c art.
71, inciso II da Constituição Estadual, VOTO:
3.1 - Pela emissão de PARECER PRÉVIO PELA REJEIÇÃO
das contas do senhor Vagner Rodrigues Pereira – Prefeito Municipal de Guaçuí, relativas ao exercício financeiro de 2012.
3.2 – Pela formação de autos apartados, nos termos do
art. 38, inciso II e parágrafo único, 134, inciso III e § 2º
e 281 do RITCEES, com a finalidade de responsabilizar,
pessoalmente, o Prefeito Municipal pelo descumprimento do disposto no art. 5º, inciso III, §§ 1º e 2º, da
Lei 10.028/2000, pelo indício de irregularidade apontado no item 3.2.14.
3.3 - Por que seja expedida determinação ao Poder Executivo do Município de Guaçuí, para que se abstenha de
incluir, em projetos de lei orçamentária, dispositivos que
permitam a abertura de créditos ilimitados, ante a vedação constitucional contida no art. 167, inciso VII, da
Constituição da República.
3.4 - Seja recomendado ao Poder Legislativo do Município de Guaçuí, que atente para projetos de lei orçamentária que contenham dispositivos que permitam a abertura de créditos ilimitados, ante a vedação constitucional
contida no art. 167, inciso VII, da Constituição da República à semelhança do conteúdo do art. 6º da sua Lei Orçamentária Anual, do Exercício de 2012 (Lei 3864/2011).
3.5 - Seja determinado à 4ª Secretaria de Controle Externo para que no exame da Prestação de Contas do exercício de 2014, verifique o cumprimento do item 3.3 e observe a Resolução CFC 1132/2008 ao realizar ajustes conwww.tce.es.gov.br

tábeis. – (g. n.).
O gestor não apresentou as justificativas em relação ao
Termo de Citação nº 605/2016, vencido o seu prazo de
resposta, em 27/10/2016, motivo pelo qual o Eminente
Relator, por meio da Decisão Monocrática nº 01774/2016
(fls. 294 e 295), declarou a revelia do responsável.
Desse modo, o Eminente Relator proferiu seu voto pela aplicação de multa, no valor de R$ 36.000,00 (trinta e
seis mil reais), com fundamento no artigo 5º, inciso III,
parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 10.028/00, em razão da infringência ao artigo 42, da LRF, nos termos que apurado
na prestação de contas relativas ao exercício de 2012.
Ocorre que, a multa prevista no artigo 5º, da Lei nº
10.028/00, por ser norma sancionatória, deve ser interpretada de forma literal, em respeito ao princípio constitucional da legalidade, motivo pelo qual merece leitura atenta, verbis:
[...]
Art. 5o Constitui infração administrativa contra as leis de
finanças públicas:
[...]
III – deixar de expedir ato determinando limitação de
empenho e movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidos em lei;
[...]
§ 1o A infração prevista neste artigo é punida com multa
de trinta por cento dos vencimentos anuais do agente
que lhe der causa, sendo o pagamento da multa de sua
responsabilidade pessoal.
§ 2o A infração a que se refere este artigo será processada e julgada pelo Tribunal de Contas a que competir
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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a fiscalização contábil, financeira e orçamentária da pessoa jurídica de direito público envolvida. – (g. n.).
Ocorre que a infração imputada, conforme descrita pelo próprio dispositivo legal, refere-se ao caso de deixar
o gestor de expedir ato determinando limitação de empenho, situação completamente diversa da tratada pelo artigo 42 da LRF, que se refere à contração de obrigação sem deixar disponibilidade de caixa suficiente para
seu pagamento no final do mandado do gestor.
Nesse sentido, vale destacar que os casos de limitação
de empenho são previamente definidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, com respaldo constitucional,
verbis:
[...]
Art. 4º A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2º do art. 165 da Constituição e:
I - disporá também sobre:
a) equilíbrio entre receitas e despesas;
b) critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas na alínea b do inciso II deste
artigo, no art. 9o e no inciso II do § 1o do art. 31;
[...]
Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre, que A REALIZAÇÃO DA RECEITA PODERÁ NÃO COMPORTAR O
CUMPRIMENTO DAS METAS DE RESULTADO PRIMÁRIO
OU NOMINAL ESTABELECIDAS NO ANEXO DE METAS
FISCAIS, os Poderes e o Ministério Público promoverão,
por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta
dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de
diretrizes orçamentárias.

[...]

Constituição, conforme o § 3º do art. 32;

Art. 31. Se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término
dos três subsequentes, reduzindo o excedente em pelo
menos 25% (vinte e cinco por cento) no primeiro.

II - das projeções atuariais dos regimes de previdência
social, geral e próprio dos servidores públicos;

§ 1o Enquanto perdurar o excesso, o ente que nele houver incorrido:
I - estará proibido de realizar operação de crédito interna ou externa, inclusive por antecipação de receita, ressalvado o refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária;
II - obterá resultado primário necessário à recondução
da dívida ao limite, promovendo, entre outras medidas,
limitação de empenho, na forma do art. 9º.
[...]
Art. 53. Acompanharão o Relatório Resumido demonstrativos relativos a:
I - apuração da receita corrente líquida, na forma definida no inciso IV do art. 2º, sua evolução, assim como
a previsão de seu desempenho até o final do exercício;
II - receitas e despesas previdenciárias a que se refere o
inciso IV do art. 50;
III - resultados nominal e primário;
IV - despesas com juros, na forma do inciso II do art. 4º;
V - Restos a Pagar, detalhando, por Poder e órgão referido no art. 20, os valores inscritos, os pagamentos realizados e o montante a pagar.
§ 1º O relatório referente ao último bimestre do exercício será acompanhado também de demonstrativos:
I - do atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da
www.tce.es.gov.br

III - da variação patrimonial, evidenciando a alienação de
ativos e a aplicação dos recursos dela decorrentes.
§ 2º Quando for o caso, serão apresentadas justificativas:
I - da limitação de empenho;
II - da frustração de receitas, especificando as medidas
de combate à sonegação e à evasão fiscal, adotadas e a
adotar, e as ações de fiscalização e cobrança.
[...]
Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas
Assembleias Legislativas, na hipótese dos Estados e Municípios, enquanto perdurar a situação:
I - serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos arts. 23, 31 e 70;
II - serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no art. 9º. – (g.
n.).
Ademais, as sanções aplicáveis por infringência ao artigo
42, da LRF, são estritamente prescritas no artigo 359-C,
do Decreto-Lei nº 2.848/1940, acrescido pelo artigo 2º,
da Lei nº 10.028/00, possuindo natureza penal, portanto, escapando do campo de competência desta Corte de
Contas, verbis:
[...]
ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO NO ÚLTIMO ANO DO MANDATO OU LEGISLATURA
Art. 359-c. Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação nos dois últimos quadrimestres do último ano do
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro ou, caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa: Pena
– reclusão, de um a quatro anos. (g. n.)
Por fim, cumpre lembrar que no campo sancionatório,
seja ele penal ou administrativo, prevalece o princípio
da legalidade estrita, a qual refuta a possibilidade de
aplicação extensiva ou analógica, a fim de criar sanção
que não esteja definida em lei, conforme entendimento
sedimentado na jurisprudência pátria, verbis:
[...]
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 8º, INCISO I, DA LEI Nº 7.853/89. OCORRÊNCIA. ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE NO DIREITO PENAL. RECUSA, SUSPENSÃO, PROCRASTINAÇÃO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DA INSCRIÇÃO DE PESSOA
PORTADORA DE DEFICIÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE
ENSINO. INOCORRÊNCIA. NÃO ACEITAÇÃO PELO PROFESSOR DE ALUNO DEFICIENTE EM SUA SALA DE AULA. CONDUTA ATÍPICA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À
INSCRIÇÃO DA VÍTIMA. CRIME PRÓPRIO. NÃO DESCRIÇÃO DE QUE A RECORRENTE TENHA QUALIFICAÇÃO PARA PRATICÁ-LO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. A analogia, a qual consiste em aplicar a uma hipótese não prevista em lei disposição legal relativa a um caso semelhante, é terminantemente proibida em direito penal, o qual ‘deve estrita observância ao princípio
da legalidade. Se o legislador não previu dada conduta
como criminosa, é porque esta se mostra irrelevante na
esfera penal, não podendo, portanto, ser abrangida por
meio da analogia.

[...]
3. Recurso especial a que se dá provimento, para restabelecer a decisão de 1º grau, que rejeitou a denúncia, ante o reconhecimento da atipicidade da conduta.
(REsp 1022478/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe
09/11/2011) – (g. n.).
Portanto, não decorre do art. 5º, inciso III, §§ 1º e 2º, da
Lei nº 10.028/00, 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, por entender que o dispositivo indicado não serve como fundamento para aplicação da sanção administrativa, por violação ao descumprimento do art. 42
da LRF.
Assim sendo, deixo de cominar a multa por ausência de
amparo legal, restando juridicamente impossível o cumprimento de tal determinação, em razão da formação de
autos apartados, tal qual proferida no Parecer Prévio nº
80/2015.
Desse modo, divirjo da área técnica, do Parquet de Contas do Eminente Relator e considero juridicamente impossível a aplicação de multa, com fundamento no art.
5º, inciso III, §§ 1º e 2º, da Lei nº 10.028/00, por descumprimento do artigo 42 da LRF, razão pela qual deve
ser extinto o presente processo com resolução de mérito, restando configurado situação de atipicidade da conduta, por ausência de subsunção à norma indicada.
Por todo o exposto, divergindo da área técnica e do Emiwww.tce.es.gov.br

nente Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, VOTO no sentido de que o Colegiado da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas DEIXE DE APLICAR A MULTA PECUNIÁRIA sugerida pelo corpo técnico,
em face das razões antes expendidas, em decorrência da
atipicidade da conduta.
VOTO, por fim, no sentido de que sejam promovidas
as comunicações devidas, ao interessado e ao Ministério Público Especial de Contas, e, em não havendo expediente recursal, sejam os presentes autos arquivados.
É como voto.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Conselheiro Relator em Substituição
VOTO COMPLEMENTAR DO EXMO. SR. CONSELHEIRO
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
O presente processo foi formado para dar cumprimento à decisão do Plenário desta Corte de Contas (Parecer
Prévio 80/2015, TC 3019/2013) objetivando a responsabilização pessoal do ex-Prefeito Municipal de Guaçuí, senhor Vagner Rodrigues Pereira, pelo descumprimento do
disposto no art. 5º, Inciso III, da Lei 10.028/00 no exercício financeiro de 2012:
Art. 5º Constitui infração administrativa contra as leis de
finanças públicas:
III – deixar de expedir ato determinando limitação de
empenho e movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidos em lei;
Um dos itens que ensejaram a rejeição das contas nos
autos do processo de Prestação de Contas Anual TC
3019/2013 diz respeito à insuficiência de disponibilidaSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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de financeira para arcar com obrigações de despesas
contraídas em final de mandato, previsto no art. 42 da
Lei de Responsabilidade Fiscal, motivo pelo qual o Plenário, à época, decidiu pela aplicação de sanção por multa ao gestor, prevista no art. 5º, inc. III, §§ 1º e 2º da Lei
10.028/00, conforme item 4 do Parecer Prévio 80/2015
(fls. 264 e seg.).

O Ministério Público de Contas, na lavra do procurador
Heron Carlos Gomes de Oliveira, manifesta-se em consonância com a área técnica no Parecer 346/2017 (fls.
302-303).

Diante da inconsistência apontada, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial ITI 312/2016 (fls. 278/279), a qual
sugeriu a citação do responsável, para, querendo, apresentar suas alegações de defesa em função da decisão
plenária desta Corte de Contas em aplicar-lhe a multa nos moldes do art. 5º, §§1º e 2º da Lei 10.028/00, o
que foi acolhido na Decisão Monocrática 601/2016 (fls.
281/282).

O processo integrou a pauta da 6ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara no dia 03 de março de 2017, quando
foi concedida vista ao Conselheiro em substituição Marco Antônio da Silva.

Conforme registrado pelo Coordenador do Núcleo de
Controle de Documentos às fls. 292 e pela Secretaria
Geral das Sessões às fls. 293, o senhor Vagner Rodrigues Pereira foi devidamente citado (Termo de Citação
605/2016), tendo o prazo para apresentação de justificativas vencido em 27/10/2016, sem que o mesmo juntasse aos autos qualquer esclarecimento.
Verificado o cumprimento da garantia processual do direito ao contraditório e à ampla defesa no tocante ao
senhor Vagner Rodrigues Pereira, que não compareceu
aos autos no prazo legal, demonstrando inércia processual, decidi pela declaração de sua revelia, com fulcro no
art. 65 da LC 621/2012, c/c art. 361 do RITCEES, na Decisão Monocrática 01774/2016 (fls. 294-295).
Seguiram os autos para a área técnica que elaborou a
Instrução Técnica Conclusiva 00142/2017 (297-298) onde propõe a aplicação de multa ao responsável em razão
de infringência ao art. 42 da LRF.

Seguiu-se o Voto 1336/2017 (fls. 307-310) onde acompanho a proposição da área técnica e do Ministério Público de Contas.

O Voto Vista 00008/2017 proferido (fls. 312-319) diverge da área técnica, do MPEC e do Relator, e conclui nos
seguintes termos:
“[...]
Portanto, não decorre do art. 5º, inciso III, §§ 1º e 2º, da
Lei nº 10.028/00, 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, por entender que o dispositivo indicado não serve como fundamento para aplicação da sanção administrativa, por violação ao descumprimento do art. 42
da LRF.
Assim sendo, deixo de cominar a multa por ausência de
amparo legal, restando juridicamente impossível o cumprimento de tal determinação, em razão da formação de
autos apartados, tal qual proferida no Parecer Prévio nº
80/2015.
Desse modo, divirjo da área técnica, do Parquet de Conwww.tce.es.gov.br

tas do Eminente Relator e considero juridicamente impossível a aplicação de multa, com fundamento no art.
5º, inciso III, §§ 1º e 2º, da Lei nº 10.028/00, por descumprimento do artigo 42 da LRF, razão pela qual deve
ser extinto o presente processo com resolução de mérito, restando configurado situação de atipicidade da conduta, por ausência de subsunção à norma indicada.
Por todo o exposto, divergindo da área técnica e do Eminente Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, VOTO no sentido de que o Colegiado da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas DEIXE DE APLICAR A MULTA PECUNIÁRIA sugerida pelo corpo técnico,
em face das razões antes expendidas, em decorrência da
atipicidade da conduta.
VOTO, por fim, no sentido de que sejam promovidas
as comunicações devidas, ao interessado e ao Ministério Público Especial de Contas, e, em não havendo expediente recursal, sejam os presentes autos arquivados.
É como voto.
Vitória, 05 de abril de 2017.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Conselheiro Relator em Substituição”
O Ministério Público de Contas emitiu o Parecer
1817/2017 (fls.322), da lavra do Procurador de Contas
Heron Carlos onde ratifica e reitera os termos do Parecer
Ministerial 346/2017.
Na 12ª sessão ordinária realizada na data de 26 de abril
de 2017, a Primeira Câmara deste Tribunal de Contas decidiu por sobrestar os presentes autos até o julgamento
do processo TC 1313/2016 que trata do mesmo tema, na
forma da Decisão 01522/2017 (fls. 325-331).
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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O processo TC 1313/2016 foi julgado na data de 28 de junho de 2017, na forma do Acórdão 792/2017, publicado
em 14/08/2017 onde decidiu-se pela aplicação da multa
nos moldes do art. 5º, III, §§1º e 2º da lei 10.028/00 por
infringência ao art. 42 da LRF cujo dispositivo transcrevo:
“[...]
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador de Contas
Luis Henrique Anastácio da Silva, VOTO pela aplicação de
sanção por multa ao senhor Asterval Antônio Altoé, Prefeito de Governador Lindenberg no exercício de 2012, no
valor de 16.692,49 VRTE, com fulcro no art. 5º, III, §§ 1º
e 2º da Lei 10.028/00, em razão da aplicação em Despesas com Pessoal do Poder Executivo em percentual superior ao limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, apuração de Déficit Orçamentário e Financeiro
evidenciando desequilíbrio das contas públicas e insuficiência de disponibilidades financeiras para arcar com as
obrigações de despesa contraídas em final de mandato
(Parecer Prévio 79/2015, TC 3348/2013).
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC1313/2016, ACORDAM os Srs. conselheiros da Primeira
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte e oito de junho de
dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
1. Aplicar multa no valor de 16.692,49 VRTE ao senhor
ASTERVAL ANTÔNIO ALTOÉ, com fulcro no art. 5º, III, §§

1º e 2º da Lei 10.028/00, em razão da aplicação em Despesas com Pessoal do Poder Executivo em percentual superior ao limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, apuração de Déficit Orçamentário e Financeiro
evidenciando desequilíbrio das contas públicas e insuficiência de disponibilidades financeiras para arcar com as
obrigações de despesa contraídas em final de mandato
(Parecer Prévio 79/2015, TC 3348/2013);
2. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
[...]”
Composição Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento os senhores conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, e o senhor conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o senhor procurador especial de contas Heron Carlos Gomes de Oliveira,
em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 28 de junho de 2017.
No entanto, o senhor Asterval Antônio Altoé interpôs
Recurso de Reconsideração (Processo TC 7059/2017)
em face do Acórdão TC 00792/2017 – 1ª Camara supramencionado. Na 19ª Sessão Ordinária do Plenário, em
19/06/2018, foi realizado o julgamento do recurso, cujo
resultado foi pelo conhecimento e seu provimento total reformulando-se os termos do v. Acórdão atacado,
vencidos o conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, que votou pela negativa de provimento, acompanhando a área técnica e o Ministério Público Especial de
Contas, e o conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que o acompanhou – Acórdão TC 1117/2018 lido na
sessão do dia 28/08/2018.
www.tce.es.gov.br

Julgado o Recurso de Reconsideração (processo TC
7059/2017), entendo presentes as condições para a retomada da apreciação destes autos.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
O exame dos autos permite constatar que o feito encontra-se devidamente instruído e saneado, portanto, apto
a um julgamento de mérito, eis que observados todos os
trâmites legais e regimentais.
Quanto à análise da aplicação de multa, a ITC 00142/2017
assim se manifesta acerca da decisão aposta no item 4
do Parecer Prévio 80/2015:
“Acompanhando propositura contida na Instrução Técnica Inicial 00312/2016-9 o relator decidiu pela CITAÇÃO
do Sr. Vagner Rodrigues Pereira, prefeito em 2012, para apresentar justificativas relativamente à decisão desta Corte de Contas em aplicar-lhe sanção por multa, nos
moldes do art. 5º, §§1º e 2º da Lei 10.028/00, em razão
de infringência ao art. 42 da LRF, tendo em vista comprovada insuficiência de disponibilidades financeiras para arcar com as obrigações de despesas contraídas em final de mandato.
Decorrido o prazo para a apresentação de justificativas,
foi verificado (fls. 292) que nenhuma documentação foi
protocolizada pelo interessado em alusão ao presente
processo. Desta forma, conforme Decisão Monocrática
01774/2016-2, foi declarada a revelia do Sr. Vagner Rodrigues Pereira.
Insta acrescentar que a Lei Municipal nº 3.582, de 16 de
setembro de 2008, fixou, em seus artigos 1º e 2º, os subsídios do Prefeito e Vice Prefeito, respectivamente, em
R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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ais), para a legislatura de 2009 a 2012. Desta forma, a
multa de trinta por cento sobre os vencimentos anuais
do prefeito (R$120.000,00) no exercício de 2012 é de
R$36.000,00, equivalentes a 15.936,9605 VRTE.
Proposta de encaminhamento
Tendo em vista a regular citação e declaração de revelia
do responsável, nos moldes do art. 5º, §§1º e 2º da Lei
10.028/00, propomos ao Pleno do TCEES a aplicação de
sanção por multa ao Sr. VAGNER RODRIGUES PEREIRA,
Prefeito de Guaçuí em 2012, no valor de R$ 36.000,00,
equivalentes a 15.936,9605 VRTE, em razão de infringência ao art. 42 da LRF (Parecer Prévio 80/2015, TC
3019/2013).”
O Ministério Público de Contas, na lavra do Procurador
de Contas Heron Carlos Gomes de Oliveira, no Parecer
346/2017 assim dispôs:
“O Ministério Público de Contas, por meio da 3ª Procuradoria Especial de Contas, no exercício de suas atribuições
institucionais, com fundamento no inciso II do art.55 da
Lei Complementar nº 621/2012 e no inciso II do artigo
3º da Lei Complementar estadual nº 451/2008, manifesta-se em consonância com a proposição da Secretaria de Controle Externo de Contas–SecexContas, constante na Instrução Técnica Conclusiva ITC 142/2017-2
(fl.297/298), cuja proposta de encaminhamento encontra-se abaixo transcrita, no sentido de aplicar multa ao
senhor Vagner Rodrigues Pereira por não ter atendido
ao Termo de Citação 605/2016 (fl.283), o qual lhe oportunizou apresentar defesa a respeito da infração ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme analisada no Processo TC 3019/2013 (Prestação de Contas
Anual –Governo, 2012):”

Com o retorno desses autos, complemento a análise já
proferida no Voto 1336/2017, reafirmando o entendimento antes desposado, no sentido de entender correta
a aplicação da sanção, e portanto, o cabimento da cominação de multa ao gestor que cometeu a infração administrativa contra leis de finanças públicas, com amparo
na Lei 10.028/2000, tal como já entendido por esse colegiado (decisão unânime), no Acórdão TC 792/2017 –
PRIMEIRA CÂMARA).
Não obstante novo posicionamento do Tribunal no Recurso de Reconsideração (Processo TC 7059/2017) em
face do Acórdão TC nº 00792/2017 – PRIMEIRA CAMARA, interposto pelo senhor Asterval Antonio Altoé, Prefeito Municipal de Governador Lindenberg (Processo TC
7059/2017)., cujo ACÓRDÃO TC 1117/2018 – PLENÁRIO
transcrevo abaixo:

ro em substituição Marco Antonio da Silva. Vencidos o
conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, que
votou pela negativa de provimento, acompanhando a
área técnica e o Ministério Público Especial de Contas, e
o conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que o
acompanhou.
O art. 5º da Lei n° 10.028/00, propõe quanto a aplicação da multa visando coibir a prática de condutas atentatórias aos preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal,
verbis:
Art.5º Constitui infração administrativa contra as leis de
finanças públicas:
I - deixar de divulgar ou de enviar ao Poder Legislativo
e ao Tribunal de Contas o relatório de gestão fiscal, nos
prazos e condições estabelecidos em lei;

ACÓRDÃO:

II - propor lei de diretrizes orçamentárias anual que não
contenha as metas fiscais na forma da lei;

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:

III- deixar de expedir ato determinando limitação de
empenho e movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidas em lei (negrito nosso)

1.1. CONHECER do presente recurso de reconsideração,
interposto pelo Sr. Asterval Antonio Altoé, Prefeito Municipal de Governador Lindenberg, no exercício de 2012,
em face do Acórdão TC nº 00792/2017 – 1ª Câmara, para no mérito, DAR-LHE TOTAL PROVIMENTO, pelas razões antes expendidas, reformulando-se os termos do v.
Acórdão atacado, a fim de excluir a multa aplicada ao
gestor em referência;
1.2. ARQUIVAR os presentes autos após trânsito em julgado.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator, conselheiwww.tce.es.gov.br

IV - deixar de ordenar ou de promover, na forma e nos
prazos da lei, a execução de medida para redução do
montante da despesa total com pessoal que houver excedido a repartição por Poder do limite máximo.
§ 1º A infração prevista neste artigo é punida com multa
de trinta por cento dos vencimentos anuais do agente
que lhe der causa, sendo o pagamento da multa de sua
responsabilidade pessoal. (negritou-se).
§ 2º A infração a que se refere este artigo será processada e julgada pelo Tribunal de Contas a que competir a fiscalização contábil, financeira e orçamentária da pessoa
jurídica de direito público envolvida.
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Meu posicionamento adere plenamente ao que está estabelecido na Decisão Normativa TC 001/2018, de 29 de
maio de 2018, que dispõe sobre a fixação e ratificação
de critérios e orientações sobre a fiscalização das disposições do art.42 da LC 101/2001 e ao disposto no Ato Recomendatório 001, de 20 de junho de 2018 do Ministério Público de Contas. Também está em conformidade
com as Orientações editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional (MCASP e MDF) a qual não sofreu qualquer
mudança de entendimento sobre a aplicação do art.42.
Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, tendo em conta a fundamentação até aqui expendida, corroborando integralmente o entendimento da área técnica na Instrução Técnica
Conclusiva 00142/2017 e do Ministério Público de Contas nos Pareceres 346/2017 e 1817/2017, pela aplicação
de multa ao Sr. Vagner Rodrigues Pereira, nos moldes do
art. 5º, III, §§1º e 2º da Lei 10.028/00, em razão de infringência ao art. 42 da LRF (Parecer Prévio 80/2015, TC
3019/2013), 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 da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, por:
Multar o senhor Vagner Rodrigues Pereira no valor de
R$ 52.155,30 (cinquenta e dois mil, cento e cinquenta
e cinco reais e trinta centavos) equivalente a 15.936,96
VRTE (quinze mil, novecentos e trinta e seis VRTE e noventa e seis centésimos), nos moldes do art. 5º, III, §§1º
e 2º da Lei 10.028/2000, em razão de infringência ao art.
42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, em atendimento ao

Parecer Prévio 80/2015.

voto apresentado.

Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.

É o sucinto relatório.

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

COMPLEMENTODEVOTODEVISTA

Relator

Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual, da
Prefeitura Municipal de Guaçuí, relativa ao exercício de
2012, em comento, necessária é a análise dos atos e fatos, em face da documentação que lhe deu suporte, bem
como do voto complementar do Eminente Relator e da
posição adotada por este Egrégio Tribunal de Contas, no
que se refere ao artigo 42, da Lei Complementar Federal
nº 101/2000.

VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO
MARCO ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de persecução, visando
dar cumprimento à Decisão Plenária – Parecer Prévio nº 80/2015, proferida nos autos do Processo TC nº
3019/2013, objetivando a responsabilização pessoal do
Ex-Prefeito de Guaçuí, Sr. Vagner Rodrigues Pereira, no
exercício de 2012, em razão do pretenso descumprimento do disposto no art. 5º, III, §§ 1º e 2º da Lei 10.028/00.
Ocorre que, após prolação de Voto de Vista nº
00008/2017-2 deste Conselheiro em Substituição à
época, bem como do Parecer de Vista nº 01817/20175, do douto representante do Parquet de Contas, houve sobrestamento do feito, conforme Decisão TC nº
01522/2017-8, no sentido de que o Colegiado pacificasse a matéria, atinente ao artigo 42, da Lei Complementar
Federal nº 101/2000.
Na sequência dos atos e fatos, o Eminente Conselheiro Relator, Dr. Sebastião Carlos Ranna de Macedo, nos
termos do Voto Complementar nº 05265/2018-3, posicionou-se pela aplicação de multa ao Sr. Vagner Rodrigues Pereira, no valor 15.936,96 VRTE’s, equivalentes a
R$ 36.000,00, em razão de infringência ao art. 42 da Lei
de Responsabilidade Fiscal, com o consequente arquivamento dos autos após o trânsito em julgado.
Assim, após a pacificação da matéria por esta Corte de
Contas, apresento complemento de voto de vista, a fim
de demonstrar alinhamento aos termos do completo de
www.tce.es.gov.br

DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS – VOTO JÁ PROLATADO:
Da análise dos autos, verifico que no Voto de Vista
00008/2017-2 antes prolatado, votei nos seguintes termos, verbis:
[...]
Portanto, não decorre do art. 5º, inciso III, §§ 1º e 2º, da
Lei nº 10.028/00, 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, por entender que o dispositivo indicado não serve como fundamento para aplicação da sanção administrativa, por violação ao descumprimento do art. 42
da LRF.
Assim sendo, deixo de cominar a multa por ausência de
amparo legal, restando juridicamente impossível o cumprimento de tal determinação, em razão da formação de
autos apartados, tal qual proferida no Parecer Prévio nº
80/2015.
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Desse modo, divirjo da área técnica, do Parquet de Contas do Eminente Relator e considero juridicamente impossível a aplicação de multa, com fundamento no art.
5º, inciso III, §§ 1º e 2º, da Lei nº 10.028/00, por descumprimento do artigo 42 da LRF, razão pela qual deve
ser extinto o presente processo com resolução de mérito, restando configurado situação de atipicidade da conduta, por ausência de subsunção à norma indicada.

346/2017-6, acostado às fls. 302/303, devolvendo o feito para prosseguimento.

Por todo o exposto, divergindo da área técnica e do Eminente Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, VOTO no sentido de que o Colegiado da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas DEIXE DE APLICAR A MULTA PECUNIÁRIA sugerida pelo corpo técnico,
em face das razões antes expendidas, em decorrência da
atipicidade da conduta.

HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA

VOTO, por fim, no sentido de que sejam promovidas
as comunicações devidas, ao interessado e ao Ministério Público Especial de Contas, e, em não havendo expediente recursal, sejam os presentes autos arquivados.
É como voto.
Vitória, 05 de abril de 2017.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Conselheiro Relator em Substituição
Na sequência, o douto representante do Parquet de Contas, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, nos termos do
Parecer nº 01817/2017-5, assim se manifestou, litteris:
[...]
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, no uso
de suas atribuições institucionais, após vista dos autos,
ratifica e reitera os termos do Parecer Ministerial nº.

Por derradeiro, com fulcro no inc. III do art. 41 da Lei
8.625/93, bem como no parágrafo único do art. 53 da Lei
Complementar nº 621/12, reserva-se o direito de manifestar-se oralmente em sessão de julgamento, em defesa da ordem jurídica.
Vitória, 19 de abril de 2017.
Procurador Especial de Contas – g.n.
Ressalta-se que o Eminente Conselheiro Relator, Dr. Sebastião Carlos Ranna de Macedo, nos termos do Voto
Complementar nº 05265/2018-3, assim se posicionou,
verbis:
[...]
Meu posicionamento adere plenamente ao que está estabelecido na Decisão Normativa TC 001/2018, de 29 de
maio de 2018, que dispõe sobre a fixação e ratificação
de critérios e orientações sobre a fiscalização das disposições do art.42 da LC 101/2001 e ao disposto no Ato Recomendatório 001, de 20 de junho de 2018 do Ministério Público de Contas. Também está em conformidade
com as Orientações editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional (MCASP e MDF) a qual não sofreu qualquer
mudança de entendimento sobre a aplicação do art.42.
Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, tendo em conta a fundamentação até aqui expendida, corroborando integralmente o entendimento da área técnica na Instrução Técnica
Conclusiva 00142/2017 e do Ministério Público de Contas nos Pareceres 346/2017 e 1817/2017, pela aplicação
de multa ao Sr. Vagner Rodrigues Pereira, nos moldes do
www.tce.es.gov.br

art. 5º, III, §§1º e 2º da Lei 10.028/00, em razão de infringência ao art. 42 da LRF (Parecer Prévio 80/2015, TC
3019/2013), VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
ACORDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante
as razões expostas pelo relator, por:
Multar o senhor Vagner Rodrigues Pereira no valor de
R$ 52.155,30 (cinquenta e dois mil, cento e cinquenta
e cinco reais e trinta centavos) equivalente a 15.936,96
VRTE (quinze mil, novecentos e trinta e seis VRTE e noventa e seis centésimos), nos moldes do art. 5º, III, §§
1º e 2º da Lei 10.028/2000, em razão de infringência
ao art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, em atendimento ao Parecer Prévio 80/2015.
Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado. – g.n.
Desse modo, passo a análise do mérito da irregularidade, referente à matéria que foi sobrestada, no sentido
de que o Colegiado a pacificasse, relativamente ao artigo
42, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, conforme Decisão TC nº 01522/2017-8,
2. DO MÉRITO:
2.1. INSUFICIÊNCIA DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS OBRIGAÇÕES DE DESPESAS
CONTRAÍDAS EM FINAL DE MANDATO (ITEM 3.2.14 DA
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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ITC 2201/2015, 6.3.5.1 DO RTC E 2.20 DA ICC 42/2015 –
PROCESSO 3019/2013):
Base legal: Artigo 42 da Lei Complementar 101/2000.
Ressalte-se, quanto a este item, o art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000 estabelece que é vedado ao titular
do poder ou órgão, nos dois últimos quadrimestres do
seu mandato, contrair obrigação de despesa que não
possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que
tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem
que haja suficiente disponibilidade de caixa para este
efeito.
Sobre o assunto, cabe ressaltar que este Conselheiro
em Substituição, quando da análise do Processo TC nº
4003/2013, suscitou questionamento acerca do prejuízo à segurança jurídica, ao exercício do contraditório e
da ampla defesa, de maneira que, em havendo impossibilidade material da análise do item, deve ser considerada prejudicada a análise e considerar o item regular com ressalva.

que os atos praticados pelo poder público sejam lícitos
e, nessa qualidade, serão mantidos e respeitados pela
própria Administração e por terceiros. – g.n.
In casu, porém, não há como se fixar um período para
adaptação, já que a entrada em vigor da nova interpretação conferida pela Corte de Contas à forma de aferição
do art. 42, da Lei Complementar Federal nº 101/2000 se
deu, exatamente, no último ano dos mandatos, impedindo assim a adequação dos gestores à nova sistemática.
Muito embora se tenha observada inconsistência de insuficiência de caixa, é de se recordar que o novo marco
interpretativo, conforme aventado no complemento de
voto do Eminente Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, se deu quando já iniciado o período de vedação previsto no dispositivo legal, o que inviabilizava o seu atendimento sem o risco da imputação de sanções por sua
violação.

A respeito do tema, segurança jurídica, leciona a Prof.ª
Maria Sylvia Zanella di Pietro, verbis:

Assim, ainda que o próprio art. 42, da Lei Complementar
Federal nº 101/2000, faça previsão das vedações impostas e das obrigações a serem observadas em caso de sua
incidência, assim como a 4ª Edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) e do Manual
de Demonstrativos Fiscais (MDF), editados pela Secretaria do Tesouro Nacional tenham sido considerados como
fonte para a elaboração da Nota Técnica nº 001/2013,
é de se constatar que o Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo – TCEES mantinha uma sistemática específica de aferição do referido artigo o que, de certa
forma, conferia aos jurisdicionados segurança jurídica
e confiança no sentido de que o exame das contas seguiria este padrão.

Na realidade, o princípio da proteção à confiança leva
em conta a boa-fé do cidadão, que acredita e espera

Portanto, a alteração dos parâmetros interpretativos
previstos na Nota Técnica nº 001/2013 promoveu pro-

Naquela oportunidade, inclusive, este Conselheiro em
Substituição ressaltou que ao mudar o critério de metodologia para fins de verificação do art. 42, da LRF, resultou em uma aplicação retroativa de metodologia muito mais criteriosa e rigorosa da que a área técnica vinha adotando em exercícios anteriores, de forma a violar flagrantemente os princípios constitucionais da segurança jurídica, bem como pelo exercício do princípio
do contraditório e da ampla defesa.

www.tce.es.gov.br

funda alteração na metodologia de aferição do art. 42,
da Lei Complementar Federal nº 101/2000, impedindo
que os gestores públicos se adaptassem às novas diretrizes.
Por estas razões, entendo que deveria ser considerada
prejudicada a análise da irregularidade “obrigação de
despesas contraída nos dois últimos quadrimestres do
mandato sem disponibilidade financeira suficiente para o seu pagamento”, por impossibilidade material de
se promover sua análise, diante das alterações interpretativas promovidas e da falta de informações necessárias
para sua aferição, considerando, ainda, a Decisão Normativa 001/2018, aprovada por esta Corte de Contas,
que sugere a inviabilidade de reabertura da instrução
processual destes autos, embora já se tenha finalizado
o julgamento, conforme Parecer Prévio TC 080/2015.
Desse modo, divirjo da área técnica, do Parquet de Contas do Eminente Relator e considero juridicamente impossível a aplicação de multa, com fundamento no art.
5º, inciso III, §§ 1º e 2º, da Lei nº 10.028/00, por descumprimento do artigo 42 da LRF, razão pela qual deve
ser extinto o presente processo com resolução de mérito, restando configurado situação de atipicidade da conduta, por ausência de subsunção à norma indicada, bem
como por ter sido revisto o entendimento quanto à violação do art. 42 da LRF.
3. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, divergindo parcialmente do posicionamento da área técnica, do Ministério Público Especial de
Contas e do Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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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 da Primeira Câmara, ante
as razões expostas pelo relator, em:
1. DEIXAR DE APLICAR A MULTA PECUNIÁRIA ao Sr. Vagner Rodrigues Pereira, sugerida pelo corpo técnico, em
face das razões antes expendidas, em decorrência da atipicidade da conduta, bem como por ter sido mudado o
entendimento quanto à violação do art. 42 da LRF, relativamente à irregularidade indicada no item 2.1 desta
decisão, considerando que a metodologia utilizada pela área técnica não fornece elementos suficientes para
formação da convicção quanto a ocorrência da irregularidade, havendo impossibilidade material de se promover referida análise, consoante posição firmada pelo Colegiado, de forma a conferir a correta interpretação ao
disposto no artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000;
2. DAR ciência aos interessados, ARQUIVANDO-SE os
presentes autos após o respectivo trânsito em julgado.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
NOTAS TAQUIGRÁFICAS DE DISCUSSÃO DA 37ª SESSÃO
ORDINÁRIA DA PRIMEIRA CÂMARA:
O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO – Mantenho o meu entendimento a despeito
da decisão do Colegiado na forma já explicitada aqui. Sei
que o tema é espinhoso, é complexo, não há consenso
nesta Corte com relação ao exercício de 2012. 2016, parece-me que não há mais esse tipo de conflito. Mas peço
as devidas vênias para manter meu entendimento. Em
discussão.
O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA

SILVA – Senhor presidente, estou vinculado ao processo, já tinha voto de mérito exarado na ocasião. V. exa até
fez menção ao número do voto, 008/2017. Na ocasião
eu já havia me manifestado pela impossibilidade jurídica de cominação de multa nos termos do art. 5º, inciso
III, §§ 1º e 2º, da Lei 10.028. E após a prolação desse voto, avancei pela possibilidade – é muita coisa e de longa
data – de apenamento não com base na Lei 10.028, mas
com base no art. 389 do Regimento Interno. E aí o conselheiro Chamoun, à época, creio eu, se não me falha a
memória, fez ponderações que os valores poderiam, inclusive, ficar próximos daqueles que seriam se a cominação fosse com base na Lei 10.028. A questão outra, trazida por V. exa, é que houve provimento ao recurso interposto pelo gestor no que diz respeito à violação ao art.
42. Não é isso?
O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO – Não a esse gestor. Há outro gestor em outro
processo, mas que... este processo, como vários outros,
que diziam respeito ao art. 42 ficaram sobrestados. Então, a este processo especificamente não houve.
O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA
SILVA – É porque a questão aqui que gostaria – a longa
data decorrida, isso dificulta a posição – de saber é se
houve o afastamento da... Ou se transitou em julgado o
processo que ensejou a busca, a persecução da cominação de multa neste processo.
O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO – Neste processo, houve.
O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA
SILVA – Então, aquele processo transitou em julgado?
O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
www.tce.es.gov.br

MACEDO – Sim. Ficou sobrestado por conta da discussão
em outro processo.
O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA
SILVA – Porque agora não tenho dúvida de que entendemos pela impossibilidade de aplicação, já que o processo, se não tem violação do 42, não há porque, obviamente, cominar multa. Essa é uma dificuldade. Então,
de qualquer maneira, vinha votando pela posição de que
não viola o art. 5º da Lei 10.028. Que se houvesse cominado a multa, essa multa seria pelo art. 389 do Regimento Interno. E como houve, estou até fazendo considerações aqui... Estou vendo aqui falando do art. 42, de como seria a violação ao art. 42. Como não há violação ao
art. 42, por conta daquela impossibilidade material de
análise do art. 42, vou ficar com o primeiro voto já trazido. Apesar de ter decorrido longa data, senão teria que
rever toda a situação, no sentido de que não havia possibilidade de cominação de multa com base no art. 5º,
da Lei 10.028, trazendo um adendo que poderia sê-lo,
sim, tão somente com base no art. 389 do Regimento Interno, que são as regras lá da nossa Lei Complementar,
também. Mas ficando com a questão de deixar de aplicar
multa, porque ficamos com aquela posição do Processo
4303, que ainda estão pendentes os embargos, no sentido de impossibilidade jurídica da análise. Por essas razões, vou manter aquela posição com esse adendo trazido aqui.
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN – Só para ir direto ao ponto. A Primeira Câmara decidia de uma forma, pela aplicação plena do art.
42 e infringência por maioria. A Segunda Câmara decidia
diferente da Primeira Câmara. Levamos o assunto ao Plenário no Processo paradigma 4003/2013. Com base nesSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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te processo, paralisamos todos os demais, com o objetivo de unificar ou de pacificar o entendimento por maioria. À época, o conselheiro João Luiz compunha o Colegiado maior, o Plenário. E por 4 votos a 3 prevaleceu a
tese do conselheiro Marco Antonio. Estou dizendo isso, por quê? Porque, embora haja razão no parecer do
Ministério Público em face, ainda, do recurso interposto pelo próprio Ministério Público no 4003, o fato do assunto específico, art. 42... porque no 4003 outras irregularidades foram tratadas também, tanto é que o parecer
prévio foi pela rejeição, excluindo das irregularidades o
art. 42. Mudou a composição do Plenário. O conselheiro Rodrigo Coelho já teve oportunidade de se pronunciar
em relação à tese, restrita ao exercício de 2012. Com base nisso, dando uma última explicação da minha mudança de posição, em que pé estamos? V. exa mantém a sua
posição. Qual é a diferença de V. exa para a minha? Por
conta de forma original decidimos de forma conjunta,
então estou aderindo à maioria, mesmo reconhecendo
algumas razões no parecer do Ministério Público. Por outro lado, não posso deixar de reconhecer, também, que o
Plenário usou um processo paradigma, sobrestou todos
os demais, decidiu em cima do processo paradigma para
depois - deixando claro a posição de maioria -, os demais
processos, na Primeira Câmara e na Segunda Câmara, ficarem livres para a decisão. Então, só para explicar por
uma última vez, pedindo a compreensão de V. exa, vou
acompanhar o voto do conselheiro Marco Antonio por
conta dessas explicações.
O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO – Agradeço a colaboração de V.exas. Neste processo, de fato, já tinha o voto-vista do conselheiro Marco
Antonio. Mas, desde o início, tenho externado o meu en-

tendimento. E continuo reafirmando que não houve nenhuma alteração em relação ao art. 42 desde 2011. Então, 2011 não houve mudança. 2012 não houve mudança. 2011 e 2012 os prefeitos foram amplamente treinados. Então não havia nenhum tipo de razão para julgar
diferente agora, opinar diferente agora seria um contrassenso de minha parte. Entendo a posição de V. exa, respeito, mas não concordo. É da essência, é da dialética do
direito. Mas entendo que tem razões aí, de fato, que me
impedem de julgar diferente. Além de razões de direito.
Não há nenhum impedimento fático para análise, para
verificar se houve descumprimento em relação à infringência ao art. 42. Não há esse impedimento fático de se
analisar isso. Tanto que a área técnica trouxe. Para verificar se houve infringência não tem que dizer que infringiu valores exatos, basta demonstrar que utilizou mais
do que a disponibilidade financeira. Isso está demonstrado, cabalmente, em cada um dos processos que a área
técnica trouxe nas diligências que o Plenário determinou. Então, se está demonstrada a infringência em cada um deles, o argumento que o Plenário se baseou, para mim, ele se esvaziou. Por isso que insisto em manter
o meu entendimento aqui. Lógico, respeitando posicionamento diferente. Com aquiescência de todos, gostaria
que as notas taquigráficas desta discussão fossem juntadas aos autos para que fique muito claro que não estou, em momento algum, deixando de dar cumprimento
ao entendimento do Plenário. Estou simplesmente mantendo o meu entendimento esposado, desde 2011, com
relação ao tema. E que entendo que não houve nenhuma mudança fática nem jurídica nesse período que justifique qualquer tipo de afastamento do que a STN entendia, entende até hoje, e que o próprio provimento do Triwww.tce.es.gov.br

bunal de Contas entende hoje, que está sendo aplicado
para 2016. Então, só para finalizar.
O SR. PROCURADOR HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA – Só uma observação. Dizer que a posição do Ministério Público se coaduna com a posição de V.exa. Realmente, como V. exa trouxe, temos questões de ordem jurídica que nos amparam. Temos a Lei de Responsabilidade
Fiscal, a Lei 10.028, os Manuais da STN e temos questões
fáticas. Ou seja, no Processo 4003/2013, o que houve foi
uma negativa de jurisdição. Ou seja, o Tribunal deliberou
pela impossibilidade material de análise ao art. 42 naquelas contas. Ou seja, uma negativa de jurisdição. Temos o princípio da inafastabilidade da jurisdição. O que
jamais poderia ter ocorrido. Então, não tem como aceitar, não tem como aderir a esse posicionamento. Por isso
que o Ministério Público de Contas se manteve firme no
posicionamento que está relatado aqui nos nossos pareceres, conselheiro.
O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA
SILVA – Senhor presidente, estamos em uma dialética
aqui. A interpretação, obviamente um órgão colegiado
nunca será uníssono. É normal, é comum. Acho que é
até salutar para o bom emprego do direito, digamos assim. Somos operadores do direito. Estamos aqui no dia a
dia. Acho que dizer se houve negativa ou não de prestação jurisdicional, isso será avaliado no recurso que, aliás,
está pendente de apreciação. O que há, neste momento,
é um Colegiado decidindo da maneira A ou B. E fizemos.
Eu fiz, o conselheiro Chamoun, obviamente, inteligente que é, fez suas ponderações e já se colocou também.
Não estou nem questionando a maneira como V. exa se
coloca. Até porque ainda pendentes os embargos de declaração. Existe razão, mais do que fática e jurídica, para
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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V. exa se posicionar dessa maneira. Coisa que vamos avaliar depois. Inclusive tem uma situação, só para citar como exemplo, que V. exa trouxe, até em matéria de processo de pessoal, que é o § 2º do art. 40, aquela questão
do cálculo da média. V. exa deve se recordar bem. E nesse processo específico, eu vinha sendo voto vencedor de
maneira reiterada no sentido do momento de fixação da
média. E V. exa compôs com o Colegiado e foi feita uma
decisão administrativa no sentido de normatizar que a
maneira a ser feita seria aquela da Secretaria do Tesouro
Nacional. A partir daquele momento deixei, registrei em
meus votos, a partir do momento em que havia um ato
normativo, passei a registrar em meus votos que aquele
não era o meu entendimento, mas que, dada a decisão
do Colegiado, eu seguiria, doravante, aquele Colegiado
até para que haja segurança jurídica. Então, vai chegar
um momento – até porque esses processos vão acabar –
que a segurança jurídica vai se instaurar, de uma maneira ou de outra. Então, acho que... Não estou aqui questionando com ‘A’ pensa, como ‘B’ pensa. O Colegiado,
em sua maioria, pensa de uma maneira. E eu, também,
como disse antes, respeito a posição daqueles que pensam de maneira diversa. Só para registrar, porque V. exa
vai trazer ao processo as manifestações, queria deixar a
posição registrada.
O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO – Proclamando o resultado, no Processo TC01322/2016-1 fui vencido. O voto vencedor é do conselheiro Marco Antonio. (final)
1. ACÓRDÃO TC-1522/2018 – 1ª CÂMARA:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante

as razões expostas pelo relator, em:
1.1 DEIXAR DE APLICAR A MULTA PECUNIÁRIA ao Sr.
Vagner Rodrigues Pereira, sugerida pelo corpo técnico,
em face das razões antes expendidas, em decorrência da
atipicidade da conduta, bem como por ter sido mudado
o entendimento quanto à violação do art. 42 da LRF, relativamente à irregularidade indicada no item 2.1 desta
decisão, considerando que a metodologia utilizada pela área técnica não fornece elementos suficientes para
formação da convicção quanto a ocorrência da irregularidade, havendo impossibilidade material de se promover referida análise, consoante posição firmada pelo Colegiado, de forma a conferir a correta interpretação ao
disposto no artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000;

ANTONIO DA SILVA
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
Lido na sessão do dia: 13/02/2018
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1523/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04194/2016-4
Classificação: Tomada de Contas Especial Instaurada

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

UG: PMA - Prefeitura Municipal de Alegre

2. Por maioria, nos termos do voto-vista do conselheiro substituto Marco Antonio da Silva. Vencido o relator,
conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo que votou pela aplicação de multa.

Responsável: JOSE GUILHERME GONCALVES AGUILAR,
LUIS GUILHERME DUTRA AGUILAR

3. Data da Sessão: 31/10/2018 – 37ª 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. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
www.tce.es.gov.br

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE - EXERCÍCIO DE 2015 – ARQUIVAR
O EXMO. SENHOR CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Tomada de Contas Especial instaurada na Prefeitura Municipal de Alegre, por
meio da Portaria nº 3416/2015, com o intuito de apurar
supostas irregularidades nas prestações de contas da entidade “Lar Espírito Santense da Criança”.
A documentação encaminhada pelo gestor foi levada à
área técnica para análise a qual emitiu a Manifestação
Técnica 298/2016 (fls. 351/355), onde se verificou a neSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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cessidade de notificação do gestor para complementação do Relatório de Tomada de Contas Especial, o que
foi acolhido na Decisão Monocrática 827/2016 (fls.
357/358).
O responsável encaminhou a esta Corte de Contas um
primeiro Relatório Final da TCE, por meio do Ofício
67/2016 – SEMAD/PMA. Em análise dos autos a área
técnica manifestou-se no sentido de que a Tomada de
Contas Especial ainda não havia chegado ao seu objetivo, não estando presentes no relatório o(s) responsável(eis) e a quantificação do dano.
Tendo o senhor José Guilherme Gonçalves Aguilar (Prefeito Municipal) sido devidamente notificado, o Secretário Municipal de Administração, senhor Luis Guilherme
Dutra Aguilar, anexou aos autos nova documentação vista às fls. 443/475.
A partir da análise da documentação encaminhada,
a Secex Denúncias elaborou a Manifestação Técnica
1155/2017 (fls. 479/484), apontando diversos itens que
necessitavam de complementação e/ou esclarecimento
pela Comissão de Tomada de Contas Especial, sugerindo
nova notificação ao gestor municipal para que procedesse às devidas complementações, o que foi acolhido na
Decisão Monocrática 1348/2017 (fls. 486/490).
Tendo vencido o prazo concedido na Decisão Monocrática 1348/2017, foi expedida a Decisão Monocrática 329/2018 (fls. 497/499), pela citação do senhor José
Guilherme Gonçalves Aguilar para que apresentasse justificativas face ao não atendimento à Decisão Monocrática 1348/2017, bem como a notificação do mesmo e do
senhor Luis Guilherme Dutra Aguilar para que, no prazo
de 15 dias, encaminhassem a este Tribunal, nos termos
explicitados na Manifestação Técnica 1155/2017, os do-

cumentos e esclarecimentos relativos à Tomada de Contas Especial instaurada no âmbito da Prefeitura Municipal de Alegre, por meio da Portaria 3416/2015, com o intuito de apurar supostas irregularidades nas prestações
de contas da entidade “Lar Espírito Santense da Criança”,
com potencial de provocar dano ao erário.
Foi concedida prorrogação por mais 60 dias na forma da
Decisão Monocrática 535/2018.
Em resposta, os responsáveis protocolaram documentação (fls. 507/516), na qual sustentam que o não atendimento à decisão desta Corte se deu por motivos alheios
à vontade dos mesmos, solicitando prorrogação do prazo por mais 60 dias que foi concedido por meio da Decisão Monocrática 535/2018, retificada pela Decisão Monocrática 605/2018 de 25 de abril de 2018, nos seguintes termos:
“[...]
Assim, torno sem efeito a Decisão Monocrática
535/2018 às fls. 517-520, publicada no Diário Oficial de
Contas em 11 de abril de 2018 e desta forma, DEFIRO:
PRORROGAR POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, contados
a partir da publicação da presente decisão, o prazo concedido ao Prefeito Municipal de Alegre, senhor José Guilherme Gonçalves Aguilar, e ao senhor Luis Guilherme
Dutra Aguilar, Secretário Municipal de Administração,
para que encaminhassem a este Tribunal, nos termos explicitados na Manifestação Técnica 1155/2017, os documentos e esclarecimentos relativos à Tomada de Contas
Especial instaurada no âmbito da Prefeitura Municipal
de Alegre, por meio da Portaria 3416/2015, com o intuito de apurar supostas irregularidades nas prestações de
contas da entidade “Lar Espírito Santense da Criança”,
www.tce.es.gov.br

com potencial de provocar dano ao erário, alertando-os quanto às consequências do descumprimento desta Decisão, em especial quanto às penalidades dispostas no art. 135 e § 1º da Lei Complementar nº 621/2012,
em especial, a pena de imputação de multa prevista no
art. 389, VIII e IX da Resolução TC 261/2013 e artigo 135,
VIII e IX, e §1º da Lei Complementar 621/2012, sem prejuízo das demais sanções cabíveis e da responsabilidade solidária.
[...]”
Os citados fizeram juntar aos autos documentos vistos
às peças 79 a 84 dos autos, na data de 03 de julho de
2018, analisados pela área técnica na Manifestação Técnica 673/2018 onde propõe o arquivamento dos autos.
Na mesma esteira o Ministério Público de Contas no Parecer 4881/2018 da lavra do Procurador de Contas Luciano Vieira.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, verifico que o feito se encontra
devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Por conseguinte, ratifico o posicionamento da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, para tomar como
razão de decidir a fundamentação exarada na Manifestação Técnica 673/2018, seguintes termos:
“[...]
3 – DA NOVA DOCUMENTAÇÃO ENCAMINHADA
Em 3 de julho de 2018 foi carreado aos presentes autos
farta documentação em relação à prestação de contas
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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de recursos concedidos pelo Município de Alegre ao “Lar
Espírito Santense da Criança”.
Encaminhou-se Relatório Final da Comissão de Tomada de Contas Especial, Portaria de nomeação e comprovante de publicação, Projeto Técnico, Plano de Trabalho
e convênio firmado entre as partes, ofício da vigilância
sanitária, cópia parcial de inquérito civil e cópia integral
de procedimento administrativo instaurado no Ministério Público Estadual, cópia de decisão de arquivamento
de inquérito no MPES, cópia de decisão de arquivamento de TAC, cópia da prestação de contas apresentada pelo LESC à Prefeitura e o relatório da unidade central de
controle interno.
4 - ANÁLISE
Conforme consta da peça complementar 10900/2018
(processo eletrônico), Relatório da Comissão Especial, os
questionamentos efetuados anteriormente por esta Corte de Contas foram justificados e acompanhado de farta
documentação relacionada com as mesmas.
É de se registrar que quando do encaminhamento da peça original a esta Corte de Contas ainda em 2016, há informação de que idêntico expediente estaria sendo ofertado também ao Ministério Público Estadual.
Da apuração realizada constatou-se prejuízo ao erário de
R$ 2.518,33 em relação a pagamento em duplicidade ao
funcionário S.A.C..
O referido dano foi recolhido, com correções, por meio de
TAC 03/2017 firmado em razão do inquérito civil instaurado no Parquet estadual, tudo consubstanciado em procedimento administrativo do MPES nº 2017.0016.247482 e que foi confirmado pela Procuradoria Geral de Justiça. (Peça complementar nº 10901/2018 – Processo Ele-

trônico)
De acordo com a Instrução Normativa TC 32/2014, art. 9º
está dispensado o encaminhamento de tomada de contas especial cujo valor for igual ou inferior a 20.000 VRTE, o que atualizando em 2018 representa R$ 65.254,00.
Em relação a este mesmo comando, por meio de prejulgado nº 018 esta Corte de Contas disciplinou ainda mais
a questão.
Assim, uma vez que restou comprovado que a Administração Municipal, contando também com procedimentos investigatórios do Ministério Público Estadual elidiu
o dano ao erário constatado, e ainda que se desta forma
não o fosse, o valor alcançado encontrar-se-ia abaixo do
valor de alçada estipulado para envio e tramitação nesta Corte de Contas, conclui-se que não há os pressupostos necessários para o prosseguimento do feito, sugerindo-se, portanto, o arquivamento dos presentes autos na
forma do art. 10 da IN 32/2014 c/c art. 330 da Res. TC
261/2013.
5- DA CONCLUSÃO
Tendo em vista que o dano ao erário apurado na presente tomada de contas encontra-se abaixo do valor de alçada definido por esta Corte de Contas por intermédio
da IN 32/2014 e esclarecimentos adotados no Prejulgado TC 018 de 2017, bem como, a necessária recomposição ao erário foi efetivada no âmbito da administração
municipal de Alegre, os presentes autos devem ser arquivados na forma do art. 10 da IN 32/2014 c/c art. 330
da Res. TC 261/2013.
6 – DA PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante ao exposto, submete-se à consideração superior a
seguinte proposta de encaminhamento:
www.tce.es.gov.br

seja reconhecida a ocorrência de resolução da questão
no âmbito da administração municipal de Alegre.
Na forma definida pelo artigo 330 da Res. TC 261/2013
c/c art. 10 da IN 32/2014, sejam arquivados os presentes autos.
Seja dado ciência ao jurisdicionado da decisão adotada.
[...]”
O Ministério Público de Contas assim se manifestou no
Parecer 4881/2018:
“[...]
Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pela
Prefeitura de Alegre, objetivando apurar irregularidades
na prestação de contas das subvenções recebidas pelo
Lar Espírito Santense da Criança - LESC.
Denota-se da Manifestação Técnica 673/2018-1 a sugestão de arquivamento deste feito, haja vista que o valor
do dano apurado é inferior ao estabelecido no art. 9º da
IN TC n. 32/2014.
Com efeito, o valor do dano apontado no relatório elaborado pela comissão de tomada de contas é de R$
2.518,33, ou seja, inferior ao de alçada (20.000 VRTE),
sendo dispensada a remessa da TCE ao Tribunal de Contas, sem prejuízo da adoção das medidas estabelecidas
no ato regimental supracitado.
Ademais, denota-se que os valores já foram recolhidos
por meio de TAC firmado junto ao Ministério Público Estadual, conforme relatado pela unidade técnica, como
segue:
Conforme consta da peça complementar 10900/2018
(processo eletrônico), Relatório da Comissão Especial, os
questionamentos efetuados anteriormente por esta CorSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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te de Contas foram justificados e acompanhado de farta
documentação relacionada com as mesmas.

tido de que o Colegiado aprove a seguinte deliberação
que submeto a sua consideração.

É de se registrar que quando do encaminhamento da peça original a esta Corte de Contas ainda em 2016, há informação de que idêntico expediente estaria sendo ofertado também ao Ministério Público Estadual.

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

Da apuração realizada constatou-se prejuízo ao erário de
R$ 2.518,33 em relação a pagamento em duplicidade ao
funcionário S.A.C.
O referido dano foi recolhido, com correções, por meio de
TAC 03/2017 firmado em razão do inquérito civil instaurado no Parquet estadual, tudo consubstanciado em procedimento administrativo do MPES nº 2017.0016.247482 e que foi confirmado pela Procuradoria Geral de Justiça. (Peça complementar nº 10901/2018 – Processo Eletrônico)
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas pelo
ARQUIVAMENTO do processo, nos termos do art. 330,
inciso IV do RITCEES [1].
Reserva-se, ainda, este Parquet ao direito de manifestar-se oralmente em sessão de julgamento, na forma do inciso III [2] do art. 41 da Lei n. 8.625/93, bem como no parágrafo único[3] do art. 53 da LC n. 621/12.
Vitória, 3 de outubro de 2018.
LUCIANO VIEIRA
Procurador-Geral
Ministério Público de Contas.”
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo a fundamentação da área técnica na Manifestação Técnica 673/2018, e manifestação
do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sen-

LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Relator
ACÓRDÃO TC- 1525/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

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, em ARQUIVAR os autos, ante o preconizado no art. 330, IV, da
Resolução TC 261/2013, tendo em vista o reconhecimento da resolução da questão no âmbito da administração
municipal de Alegre.

Processo: 07522/2016-6

2. Unânime.

Responsável: ROBERTO FORTUNATO FIORIN

3. Data da Sessão: 31/10/2018 – 37ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2015 –

4. Especificação do quórum:

EXPANDIDA SUL – JULGAR CONTAS IRREGULARES –

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

MULTA - DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR

4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.

NA DE MACEDO

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

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: CIM EXPANDIDA SUL - Consórcio Público Região Expandida Sul
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

CONSÓRCIO PÚBLICO REGIÃO EXPANDIDA SUL – CIM

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RAN1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual do Consórcio Público da Região Expandida Sul –
CIM EXPANDIDA SUL, referente ao exercício de 2015, sob
a responsabilidade do senhor Roberto Fortunato Fiorin.
A análise técnica formalizada no Relatório Técnico
467/2017 (fls. 06-22) registrou indicativos de irregularidades indicados na tabela abaixo, que foram apontados
na Instrução Técnica Inicial 795/2017 (fls. 24-25), com
sugestão de citação do senhor Roberto Fortunato Fiorin
para apresentação de justificativas.
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Responsável

Itens
Subitens
Roberto Fortunato 3.2.1
Fiorin

3.4.1

3.4.2

3.5.3.1

3.5.4.1

3.6

Achados
Ausência de recolhimento das contribuições
previdenciárias retidas
de servidores e terceiro
Divergência apurada entre os registros contábeis de
bens móveis e o inventário de bens
móveis
Não comprovação
dos saldos contábeis de bens em
almoxarifado mediante envio do inventário físico (INVALM)
Valores repassados
ao Consórcio não
correspondem às
despesas assumidas em contrato de
rateio
Não conformidade entre os valores pagos pelos entes consorciados e
os valores registrados como recebidos pelo consórcio
público
Ausência de Divulgação de acesso ao
público dos documentos e demonstrativos

Devidamente citado (na forma da DECM 1164/2017), o

responsável anexou aos autos suas justificativas (Protocolo n. 14065/2017-9).
Foram os autos encaminhados a área técnica que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 2312/2018, opinando pela irregularidade das contas anuais apresentadas.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira (Parecer do Ministério Público de
Contas 3784/2018).
2 FUNDAMENTAÇÃO
Examinando 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 2312/2018, abaixo transcrita:
“[...]
2 ANÁLISE DE JUSTIFICATIVAS E DOCUMENTOS APRESENTADO AO TERMO DE CITAÇÃO 1249/2017-2
2.1 Ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias retidas de servidores e terceiros (ITEM 3.2.1
DO RTC 467/2017-1).
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 467/2017-1,
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 contriwww.tce.es.gov.br

buições previdenciárias ao INSS apresentam indícios de
falta de recolhimento, causando prejuízo à arrecadação
das referidas contribuições à autarquia federal, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 06: Contribuições previdenciárias
Regime de
previdência
Regime
Geral de
Previdência Social

Saldo an- Inscrições Baixas e Saldo (D)
t e r i o r (B)
canc.(C)
-2014 (A)
998,5
13.592,82 10.942,22 3.649,19

(D)/(B)

26,84%

Fonte: DEMDFL - Processo TC 7515/2016 - Prestação de
Contas Anual/2015.
Os valores não pagos, no decorrer do exercício, representam 26,84% 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
14065/2017-9)

APRESENTADAS

(PROTOCOLO

N.

Diante dessa inconsistência foi apresentada a seguinte
argumentação:
(FIGURA)
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.
Dando suporte a essa argumentação foram apresentados os comprovantes de pagamentos das compeSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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tências 12 e 13/2015, em 12/01 e 31/08/2016, respectivamente, acompanhados das Guias de Previdência Social – GPS correspondentes, bem como cópia de “Discriminação do(s) Débito(s) a
Parcelar – DIPAR”, relativo à inclusão das competências
07 e 08/2015 em Parcelamento Simplificado Previdenciária – INTERNET.

Tabela 7: Saldos patrimoniais de bens móveis e imóveis
Em R$ 1,00

Com isso, ficaram comprovados recolhimentos no total
de R$ 3.146,24 (924,80 + 996,80 + 1.224,64), no exercício subsequente.

Fonte: BALEXO - Processo TC 7522/2016 - Prestação de
Contas Anual/2015.

Tabela 7-A: Saldos patrimoniais de bens móveis Em R$
1,00

[...]

Quanto ao saldo de R$ 502,95 (3.649,19 - 3.146,24), embora atribuído a diferenças apuradas entre valores retidos a maior e a menor, não ficou evidenciada sua regularização.

Com base na Tabela 07, o saldo patrimonial dos bens
móveis, conforme apresentado no Balanço Patrimonial,
apresenta divergência significativa em relação ao valor
apurado no inventário de bens móveis.

Descrição da Balanço Patri- Inventário
conta
monial
Bens móveis 87.826,74
87.826,74

Ainda assim, após ajustes, verifica-se que o percentual
dos valores não pagos, referentes às contribuições retidas dos servidores e terceiros vinculados ao RGPS, caiu
para 3,70% em relação aos devidos e inscritos.
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 Divergência apurada entre os registros contábeis de
bens móveis e o inventário de bens móveis. (ITEM 3.4.1
DO RTC 467/2017-1).

Descrição da
conta
Bens móveis
Bens almoxarifado
Bens Imóveis

Balanço Patri- Inventário
monial
87.826,74
69.555,26
20.688,25
-

Diferença

-

-

-

18.271,48
20.688,25

Diante disso, segue novo confronto entre registros físicos e contábeis relativos aos Bens Patrimoniais Móveis
do Consórcio:

Dessa forma, sugere-se a citação do gestor responsável
para apresentação de justificativas quanto ao necessário
saneamento das distorções levantadas.
JUSTIFICATIVAS
14065/2017-9)

APRESENTADAS

(PROTOCOLO

N.

Diante dessa inconsistência foi apresentada a seguinte
argumentação:
(FIGURA)
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS

Base legal: Art. 37 da Constituição Federal/1988; art. 96
da Lei Federal 4.320/1964; art. 82 da Lei Complementar
Estadual 621/2012; art. 5º da Resolução TC 273/2014;
art. 4º da Instrução Normativa 28/2013.

Conforme transcrito, o justificante afirma que a diferença inicialmente observada corresponde a bens patrimoniais móveis que, embora classificados como inservíveis,
ainda não tiverem os respectivos processos de baixa finalizados e, portanto, deveriam constar do Inventário
Anual.

De acordo com o item 3.4.1 Relatório Técnico Contábil
RTC 467/2017-1,

Em função disso foi reapresentado, às páginas 37/54 da
“Peca+Complementar+6728-2017-1”, o Inventário Anuwww.tce.es.gov.br

al de Bens Patrimoniais Móveis acompanhado de relação analítica evidenciando a composição do saldo de
R$ 18.71,48, relativo aos bens classificados como inservíveis no exercício de 2014.

Diferença
0,00

Fonte: [Processo TC 7.522/2016 - Prestação de Contas
Anual/2014]
Portanto, uma vez que, diante das informações apresentadas, foi esclarecida a inconsistência inicialmente observada, sugere-se que seja afastado o indício de irregularidade.
2.3 Não comprovação dos saldos contábeis de bens em
almoxarifado mediante envio do inventário físico (INVALM). (ITEM 3.4.2 DO RTC 467/2017-1).
Base legal: Artigo 4º c/c §4º artigo 3º da IN TCEES nº
28/2013 e artigos 94 e 96 da Lei Federal nº 4.320/1964.
De acordo com o item 3.4.2 Relatório Técnico Contábil
RTC 467/2017-1,
Tabela 7: Saldos patrimoniais de bens móveis e imóveis
Em R$ 1,00
Descrição da
conta
Bens móveis
Bens almoxarifado
Bens Imóveis

Balanço Patri- Inventário
monial
87.826,74
69.555,26
20.688,25
-

Diferença

-

-

-

Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Fonte: BALEXO - Processo TC 7522/2016 - Prestação de
Contas Anual/2015.
[...]
Não foi encaminhado o arquivo de inventário de bens
móveis (INVMOV) impossibilitando o confronto com o
valor registrado no Balanço Patrimonial de R$ 20.688,25.
Assim, faz-se necessário que o gestor responsável seja
citado a encaminhar o respectivo inventário, detalhando
os valores constantes na Tabela 07 que tem como fonte os montantes registrados na contabilidade, e caso haja divergência, encaminhe justificativas e documentos
comprovando os ajustes realizados.
JUSTIFICATIVAS
14065/2017-9)

APRESENTADAS

(PROTOCOLO

N.

Diante dessa inconsistência foi apresentada a seguinte
argumentação:
(FIGURA)
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Conforme transcrição, o citado afirma que o saldo final
exibido em 31/12/2015, relativo a bens em almoxarifado, decorre da ausência de registro das baixas pelo consumo ocorridas no período analisado.
Nesse sentido, segue afirmando que o Consórcio não
mantém estoque, tendo todas as aquisições sido destinadas ao consumo imediato.
De fato, em consulta ao Balancete de Verificação (arquivo 09-12-BALVER) verificam-se entradas de almoxarifado no total de R$ 20.688,25, sem qualquer registro de
saída:

cação do exercício seguinte (Processo TC n. 05180/2017-2, PCA do CIM EXPANDIDA SUL – Exercício de 2016), observam-se registros de baixas no total de R$ 32.607,12, correspondendo ao somatório das incorporações do período, no total
de R$ 11.918,87, juntamente com o saldo inicial transportado, no montante de R$ 20.688,25, não restando saldo de
bens em almoxarifado em 31/12/2016:
(FIGURA)
Portanto, uma vez que, diante das informações apresentadas, foi esclarecida a inconsistência inicialmente observada,
sugere-se que seja afastado o indício de irregularidade.
2.4 Valores repassados ao consórcio não correspondem às despesas assumidas em contrato de rateio. (ITI 795/20171 C/C ITEM 3.5.3.1 DO RTC 467/2017-1).
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 467/2017-1,
Conforme se observa da tabela 10, os valores repassados ao CIM Expandida Sul não correspondem ao contrato de rateio, ficando aquém, quanto aos municípios de Alfredo Chaves, Anchieta, Guarapari, Iconha, Marataízes, Piúma e Rio
Novo do Sul, conforme a seguir:
Tabela 11: Despesa executada pelos entes versus contratada Em R$ 1,00
Ente
Alfredo Chaves
Anchieta
Guarapari
Iconha
Marataízes
Piúma
Rio Novo do Sul
Totais

Contrato de
Rateio
1.300.000,00
4.105.000,00
2.400.000,00
480.000,00
800.000,00
2.040.000,00
180.000,00
11.305.000,00

Despesa Executada
Empenhada
Liquidada
1.089.583,30
1.089.583,30
4.105.000,00
4.105.000,00
1.886.027,76
1.886.027,76
384.000,00
384.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
2.480.700,00
2.259.805,03
199.556,00
117.306,71
11.144.867,06 10.841.722,80

Paga
1.089.583,30
3.080.888,03
1.886.027,76
316.000,00
1.000.000,00
2.259.805,03
97.750,21
9.730.054,33

Contratado e Não pago
210.416,70
1.024.111,97
513.972,24
164.000,00
-200.000,00
-219.805,03
82.249,79
1.574.945,67

Fonte: Processo TC 7.522/2016 - Prestação de Contas Anual/2015 – BALEXO dos entes consorciados e contratos de rateio do exercício de 2015.
O não repasse dos valores contratados representa descumprimento das obrigações operacionais e financeiras assumidas pelo ente consorciado junto ao CIM Expandida Sul, conforme estabelecido na Cláusula 2ª, II, “f” dos respectivos
Contratos de Rateio.

(FIGURA)

Dessa forma, sugere-se a citação do Presidente do CIM Expandida Sul para justificar se, trazendo aos autos as medidas
tomadas em face do descumprimento do contrato de rateio, acompanhada de documentação de suporte.

Somando-se a isso, em consulta ao Balancete de Verifi-

JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS (PROTOCOLO N. 14065/2017-9)
www.tce.es.gov.br
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Diante da inconsistência apontada, o defendente apresentou a seguinte argumentação:

(FIGURA)

(FIGURA)

Em que pese o cenário ilustrado pelo defendente, não
há espaço para informalidade na administração pública.
Tendo sido a vontade das partes manifestada no contrato de rateio, estas ficaram vinculadas àquilo que contrataram. Havendo fato superveniente impeditivo do seu
cumprimento, caberia a formalização de termo aditivo
para repactuação.

ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Tendo
sido
apontados
repasses
de
valores,
feitos
por
municípios
consorciados,
em valores menores que os fixados nos respectivos contratos de rateio, o defendente afirma que os valores constantes da Tabela 11 não expressam a realidade, devendo ser considerados os valores informados na defesa apresentada
ao item 3.5.4.1.
Nesse contexto, segue novo confronto entre valores pagos e os contratos de rateios relativos ao exercício financeiro de
2015, como base os valores obtidos pela análise do item 2.5 dessa Instrução:
Tabela 11-A: Despesa executada pelos entes versus contratada Em R$ 1,00
Ente
Contrato de
Despesa Executada
Contratado e Não
Empenhada
Liquidada
Paga
Rateio
pago
Alfredo Chaves 1.300.000,00
1.089.583,30 1.089.583,30
1.089.583,30
210.416,70
Anchieta
4.105.000,00
4.105.000,00 4.105.000,00
3.080.888,03
1.024.111,97
Guarapari
2.400.000,00
1.277.412,76 1.277.412,76
941.689,50
1.458.310,50
Iconha
480.000,00
384.000,00
384.000,00
316.000,00
164.000,00
Marataízes
800.000,00
1.000.000,00 1.000.000,00
1.000.000,00
-200.000,00
Piúma
2.040.000,00
2.480.700,00 2.259.805,03
2.259.805,03
-219.805,03
Rio Novo do
180.000,00
177.500,00
101.862,71
83.862,71
96.137,29
Sul
Totais
11.305.000,00
10.514.196,06 10.217.663,80
8.771.828,57
2.533.171,43
Fonte: Processo TC 7.522/2016 - Prestação de Contas Anual/2015 – BALEXO dos entes consorciados e
contratos de rateio do exercício de 2015.

Dito isso, vale reproduzir a cláusula segunda, item II, alínea f, do contrato de rateio n. 001/2015, que estabelece
as obrigações dos municípios contratantes:
(FIGURA)
[...]
(FIGURA)
[...]
(FIGURA)
(Grifo nosso)
Complementando, o responsável segue sua linha de
pensamento com as seguintes afirmações:

De fato, quando não se consideram os valores relativos aos repasses de 2014 pagos em 2015, as diferenças inicialmente detectadas se revelam ainda maiores.

(FIGURA)

Da mesma forma, para que se chegue à realidade dos pagamentos efetuados, é necessário que se incluam os valores
de repasses relativos a 2015 pagos no exercício de 2016:

(FIGURA)

Tabela 11-B

(FIGURA)

Ainda assim, conforme Tabela 11-B, verifica-se que os municípios de Alfredo Chaves, Guarapari, Iconha e Rio Novo do
Sul não transferiram recursos suficientes para honrar o contrato de rateio firmado.

A esse respeito, também vale reproduzir a alínea b, item
I, da mesma cláusula segunda, que estabelece as obrigações do consórcio e cláusula quinta, que trata das penalidades decorrentes do inadimplemento:

A esse respeito, conforme já transcrito, o defendente afirma que o contrato de rateio foi constituído como instrumento de planejamento financeiro de cada consorciado, tratando-se, unicamente, de declaração de intenção em contratar
serviços de saúde junto ao CIM Expandida Sul. Que, embora não esteja expresso no contrato de rateio, seria facultado
ao município repassar apenas valores referentes às despesas efetivamente efetuadas:
www.tce.es.gov.br

[...]
[...]

(FIGURA)
[...]
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(FIGURA)

3.5.4.1 DO RTC 467/2017-1).

[...]

[...]

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

(FIGURA)

(FIGURA)

De acordo com o item 3.5.4.1 Relatório Técnico Contábil
RTC 467/2017-1,

ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS

[...]
(FIGURA)
(FIGURA)
(Grifo nosso)
Portanto, ainda que declare não ter sido negligente, o
citado não demonstra ter tomado as providências cabíveis para garantir a execução do Contrato de Rateio, conforme art. 8º, §§ 3º e 5º da Lei Federal n. 11.107/2005:
Art. 8º Os entes consorciados somente entregarão recursos ao consórcio público mediante contrato de rateio.
[...]
§ 3º Os entes consorciados, isolados ou em conjunto,
bem como o consórcio público, são partes legítimas para exigir o cumprimento das obrigações previstas no contrato de rateio.
[...]
§ 5º Poderá ser excluído do consórcio público, após prévia suspensão, o ente consorciado que não consignar,
em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais, as
dotações suficientes para suportar as despesas assumidas por meio de contrato de rateio.

Tabela 13: Receita Arrecadada versus Despesa Paga Em
R$ 1,00
Consorciado

Receita

Alfredo Chaves
Anchieta
Guarapari
Iconha
Itapemirim
Marataízes
Piúma
Rio Novo do Sul
Totais

dada
1.089.583,30
3.109.878,03
1.276.314,50
400.000,00
4.121.666,66
1.000.000,00
2.869.703,26
138.198,06
14.005.343,81

Arreca- Despesa Paga
1.089.583,30
3.080.888,03
1.886.027,76
316.000,00
4.020.000,00
1.000.000,00
2.259.805,03
97.750,21
13.750.054,33

Diferença
0,00
28.990,00
-609.713,26
84.000,00
101.666,66
0,00
609.898,23
40.447,85
255.289,48

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 Anchieta, Guarapari, Iconha, Itapemirim, Piúma e Rio
Novo do Sul, sem que o total recebido sofresse
alteração:
(FIGURA)

Fonte: Processo 7.522/2016 - Prestação de Contas Anual/2015.
[...]
De acordo com a Tabela 13 acima o consórcio CIM Expandida Sul registrou em sua contabilidade receitas arrecadadas em montante de R$ 14.005.343,81, enquanto os
registros contábeis dos municípios integrantes registraram despesas pagas em montante de R$ 13.750.054,33,
divergente em R$ 255.289,48.

Somando-se a isso, aponta ter a Tabela 13 considerado,
em relação aos municípios de Guarapari e Rio Novo do
Sul, valores relativos às liquidações e não dos pagamentos realizados no período.
Isso pode ser comprovado pela análise dos respectivos
Balancetes de Execução Orçamentária (arquivo BALEXO):
(FIGURA)
Diante dessas informações, segue novo confronto entre
a despesa executada pelos entes e a receita arrecadada
pelo CIM EXPANDIDA SUL:
Tabela 13-A

(Grifo nosso)

Sugere-se assim a citação do gestor responsável para
que apresente justificativas e documentação complementar que entender pertinentes.

Assim, diante de todo o exposto, sugere-se que seja
mantido o presente indicativo de irregularidade.

JUSTIFICATIVAS
14065/2017-9)

2.5 Não conformidade entre os valores pagos pelos entes consorciados e os valores registrados como recebidos pelo consórcio público. (ITI 795/2017-1 C/C ITEM

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

De fato, isso também pode ser comprovado em consulta
às respectivas Prestações de Contas Anuais, como segue:

(FIGURA)

PCA/2015 do Município de Guarapari (Processo TC n.

APRESENTADAS

www.tce.es.gov.br

(PROTOCOLO

N.

Tendo restado, após ajustes, valores arrecadados a maior
em relação aos municípios de Guarapari, Iconha, Itapemirim, Piúma e Rio Novo do Sul, o responsável informa
que se tratam de repasses relativos ao exercício de 2014,
pagos em 2015.

Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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3745/2016-5)

2014:

467/2017-1,

O Balancete de Verificação (arquivo BALVER) evidencia
na conta contábil Consórcios a Pagar, um saldo inicial de
R$ 473.615,00, transportado do exercício financeiro de
2014, cujo pagamento se deu no exercício de 2015:

(FIGURA)

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:

(FIGURA)

(FIGURA)

PCA/2015 do Município de Iconha (Processo TC n.
3757/2016-8)

Já o Demonstrativo dos Restos a Pagar (arquivo 01_RELRAP_21) evidencia um saldo devedor de R$ 14.941,11,
relativo ao exercício de 2014:

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:

(FIGURA)

I - o orçamento do consórcio público;

Portanto, ficam comprovados pagamentos em 2015,
de repasses relativos a 2014, no total de R$ 311.058,89
(436.700,00 - 110.700,00 - 14.941,11), compatíveis com
as informações trazidas nessa fase de justificativas.

II - o contrato de rateio;

PCA/2015 do Município de Rio Novo do Sul (Processo TC
n. 5780/2016-1)

a) Do Relatório de Gestão Fiscal:

O Balancete de Verificação (arquivo BALVER) evidencia
na conta contábil Consórcios a Pagar, um saldo inicial de
R$ 83.999,80, transportado do exercício financeiro de
2014, cujo pagamento se deu no exercício de 2015:
(FIGURA)
[...]
Já o Balancete de Execução da Despesa evidencia que o
saldo a pagar exibido em no encerramento do exercício,
corresponde unicamente a 2015, não havendo sobras de
2014 a pagar:
(FIGURA)
PCA/2015 do Município de Itapemirim (Processo TC n.
5780/2016-1)

Somando-se a isso, o demonstrativo de Restos a Pagar
Cancelados (arquivo 01_RAPCAN_22) evidencia cancelamentos no total de R$ 110.700,00:

O Balancete de Verificação (arquivo BALVER) evidencia
na conta contábil Consórcios a Pagar, um saldo inicial de
R$ 54.335,35, transportado do exercício financeiro de
2014, cujo pagamento se deu no exercício de 2015:

Ill - as demonstrações contábeis previstas nas normas
gerais de direito financeiro e sua regulamentação; e
IV - os seguintes demonstrativos fiscais:
1) Demonstrativo da Despesa com Pessoal;
2) Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa; e
3) Demonstrativo dos Restos a Pagar.
b) Do Relatório Resumido da Execução Orçamentária:

(FIGURA)

1) Balanço Orçamentário;

O Balancete de Verificação (arquivo BALVER) evidencia
na conta contábil Consórcios a Pagar, um saldo inicial de
R$ 291.666,66, transportado do exercício financeiro de
2014, cujo pagamento se deu no exercício de 2015:

Portanto, considerando que, diante das informações
apresentadas, as diferenças inicialmente observadas ficaram esclarecidas, sugere-se que seja afastado o indício de irregularidade.

2) Demonstrativo da Execução das Despesas por Função
e Sub-Função.

(FIGURA)

2.6 Ausência de divulgação de acesso ao público dos documentos e demonstrativos. (ITI 795/2017-1 C/C ITEM
3.6 DO RTC 467/2017-1).

PCA/2015 do Município de Piúma (Processo TC n.
4305/2016-1)
O Balancete de Verificação (arquivo BALVER) evidencia
na conta contábil Consórcios a Pagar, um saldo inicial de
R$ 436.700,00, transportado do exercício financeiro de

Base legal: Artigos 15 e 16 da Portaria STN 72/12 e Lei
Complementar 101/2000.
De acordo com o item 3.6 Relatório Técnico Contábil RTC
www.tce.es.gov.br

Parágrafo único. Os documentos citados no Caput deverão ser disponibilizados na Internet, publicando-se na
imprensa oficial de cada ente da Federação consorciado
a indicação do local em que poderão ser obtidos os textos integrais a qualquer tempo.
Art. 16. Para fins de cumprimento dos incisos II e Ill, do
parágrafo único, do art. 48 da Lei Complementar n° 101,
de 4 de maio de 2000, e sua respectiva regulamentação,
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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o consórcio público:

sentou a seguinte argumentação:

I - adotará sistema de administração financeira e controle que atenda a padrão mínimo de qualidade; e

(FIGURA)

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.

Conforme consta das justificativas transcritas, o defendente afirma que embora o consórcio tenha buscando
implantar, desde o início de 2014, ainda não é possível
a publicação dos documentos listados na Portaria STN
72/12.

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 Expandida Sul 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.cimexpandidasul.com.br/, em que
não se verificou a publicação dos documentos e demonstrativos regularmente previstos.
Assim, propõe-se citar o responsável para que encaminhe documentos comprovando ter cumprido no que
tange à transparência, com as determinações contidas
na Portaria STN 72/2012, vigente à época do encerramento da PCA, e na Lei Complementar 101/00.

ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS

Consultando o endereço eletrônico www.cimexpandidasul.com.br, dos documentos indicados nos incisos I, a IV
do art. 15 da Portaria STN 72/12, verifica-se unicamente informações relativas ao orçamento do exercício de
2015.
Segue em suas considerações, afirmando que o Consórcio faz publicações regularmente no Diário Oficial. Contudo, somente foram apresentadas publicações relacionadas à nomeação da comissão de licitações, licitações
em andamento, bem como informativo sobre a realização da 1ª Conferência Intermunicipal de Saúde da Região Expandida Sul.
Por fim, afirma que a sua contabilidade disponibiliza informações seja a consorciado o cidadão, a qualquer tempo, desde que solicitadas, além de entregar mensalmente relatórios para acompanhamento dos consorciados.

N.

Nesse contexto, em que pesem as alegações apresentadas, fica evidente que o CIM Expandida Sul descumpriu
o que determina a Portaria STN 72/2012 no tocante à divulgação, em meio eletrônico de acesso público, dos documentos nela relacionados.

Diante da inconsistência apontada, o defendente apre-

Assim, diante do exposto, sugere-se que seja mantido o
indício de irregularidade.

JUSTIFICATIVAS
14065/2017-9)

APRESENTADAS

(PROTOCOLO

www.tce.es.gov.br

Sugere-se, ainda, 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.
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual do CONSÓRCIO PÚBLICO REGIÃO EXPANDIDA SUL, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Roberto Fortunato Fiorin.
Conforme exposto, não foram apresentados elementos
suficientes ao afastamento da seguinte irregularidade:
2.4 Valores repassados ao consórcio não correspondem às despesas assumidas em contrato de rateio. (ITI
795/2017-1 C/C ITEM 3.5.3.1 DO RTC 467/2017-1);
2.6 Ausência de divulgação de acesso ao público dos
documentos e demonstrativos. (ITI 795/2017-1 C/C
ITEM 3.6 DO RTC 467/2017-1).
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue IRREGULAR a Prestação
de Contas do CONSÓRCIO PÚBLICO REGIÃO EXPANDIDA SUL, sob a responsabilidade do Sr. Roberto Fortunato Fiorin, 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
2.4 e 2.6 desta instrução.
Sugere-se, ainda, a emissão de determinação ao atual
ordenador de despesas do CIM EXPANDIDA SUL, 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 atendiSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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mento às exigências da Portaria STN 72/12.
Vitória – E.S., 18 de junho de 2018.
[...]”
Assim manifesta-se o Ministério Público de Contas no
Parecer 03784/2018:
“[...]
Salienta-se que é bastante por si mesmo a fundamentação constante da ITC 2312/2018-9 para manutenção dos
apontamentos de irregularidades acima descritos, acerca dos quais, embora sem esgotá-los, tecem-se apenas
argumentos adicionais neste parecer, conforme segue.
1. Restou apurado pela Unidade Técnica no item
3.5.3.1[3] do RT 0467/2017-1 que os consorciados não
repassaram integralmente os valores assumidos no
contrato de rateio, infringindo-se a clausula segunda,
item I, letra “f”, do contrato de rateio 001/2015.
Lei Federal n. 11.107/2005 que institui as diretrizes dos
contratos de consórcios públicos estabelece em seu art.
8º que os entes consorciados apenas entregarão recursos ao consórcio público por meio de contrato de rateio
e, em caso de inadimplemento, determina, como consequência, que o ente consorciado poderá ser este excluído do consórcio público.
O não cumprimento do contrato de rateio, além de ensejar punição para os municípios consorciados, macula também as contas do Consórcio Público, em razão de
grave omissão do seu administrador em adotar medidas
para assegurar o recebimento de receitas indispensáveis
à liquidez do consórcio.
2. Quanto à irregularidade elencada no item 3.6 do RT –
0467/2017-1 (Ausência de divulgação de acesso ao pú-

blico dos documentos e demonstrativos) verifica-se desrespeito ao princípio da publicidade.
Destaca-se, em princípio, a relevância da absoluta transparência nos atos praticados pela Administração Pública,
pois o agente exerce função pública, portanto, um munus público, exigindo-se o dever de publicidade.
Esclarece Pedro Lenza[4], ao transcorrer sobre a publicidade dos atos do poder público, que:
O princípio da publicidade é ínsito ao Estado democrático de direito e está intimamente ligado à perspectiva
de transparência, dever da Administração Pública, direito da sociedade.
Nas palavras do renomado administrativista José dos
Santos Carvalho Filho[5] também fica claro o papel do
princípio da publicidade na administração pública:
Indica que os atos da Administração devem merecer a
mais ampla divulgação possível entre os administrados,
e isso porque constitui fundamento do princípio propiciar-lhes a possibilidade de controlar a legitimidade da
conduta dos agentes administrativos. Só com a transparência dessa conduta é que poderão os indivíduos aquilatar a legalidade ou não dos atos e os graus de eficiência de que se revestem. É para observar esse princípio
que os atos administrativos são publicados em órgãos de
imprensa ou afixados em determinado local das repartições administrativas, ou, ainda, mais modernamente, divulgados por outros mecanismos integrantes da tecnologia da informação, como é o caso da Internet.
O Tribunal Regional Federal da 1ª Região[6] em sua coletânea de jurisprudência, traz vasto conceito do princípio
da publicidade, conforme abaixo transcrito:

Por sua vez, a Lei de Acesso à Informação - 12.527/2011 contemplou a transparência ativa, uma vez que as informações devem ser prestadas de ofício pela administração, e a transparência passiva, pois qualquer interessado
também pode formular sua postulação ao órgão que detém determinada informação.
Nesse sentido, as irregularidades verificadas nesta prestação de contas consubstanciam grave infração à norma legal, uma vez que prejudicam a correta compreensão da posição orçamentária, financeira e patrimonial
do consórcio, consoante art. 84, inciso III, alínea “d”, da
LC n. 621/12.
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas:
1 - seja a prestação de contas do Consórcio Público Região Expandida Sul, exercício de 2015, sob responsabilidade de Roberto Fortunato Fiorin, julgada IRREGULAR, na forma do art. 84, inciso III, alínea “d”, da LC n.
621/2012, aplicando-lhe multa pecuniária, com espeque nos arts. 87, inciso IV, e 135, incisos I e II, do indigitado estatuto legal; e
2 – nos termos do art. 87, inciso VI, da LC n. 621/2012,
sejam expedidas as determinações propostas pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
às fls. 303.
Por fim, com fulcro no inciso III[7] do art. 41 da Lei n.
8.625/93, bem como no parágrafo único[8] 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, 8 de agosto de 2018.
LUCIANO VIEIRA
Procurador-Geral

[...]
www.tce.es.gov.br
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Ministério Público de Contas”

do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012;

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

1.3 DETERMINAR ao atual gestor, com amparo no artigo
1º, XVI da Lei Complementar Estadual 621/2012:

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 irregularidades constantes dos itens 2.4
e 2.6 da Instrução Técnica Conclusiva 2312/2018, sob a
responsabilidade do senhor Roberto Fortunato Fiorin,
quais sejam:
1.1.1 Valores repassados ao consórcio não correspondem às despesas assumidas em contrato de rateio. (item 3.5.3.1 do RTC 467/2017 e item 2.4 da ITC
2312/2018).

1.3.1 sejam tomadas as providências, com finalidade de
dar ampla divulgação aos documentos relacionados no
artigo 15 da Portaria 274/2016, inclusive no sistema global de redes de computadores interligadas (internet) e
na imprensa oficial de cada ente da Federação consorciado, para dar completo atendimento às exigências da
Portaria STN 72/12.
1.3.2 que sejam tomadas as providências com a finalidade de realizar e informar, em notas explicativas das futuras prestações de contas, as medidas adotadas em função do não repasse do valor acordado entre o Consórcio
e o ente consorciado;
1.4 APLICAR MULTA ao senhor Roberto Fortunato Fiorin no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com base no
artigo 135, I da Lei Complementar 621/2012 e art. 389,
I do RITCEES;
1.5 ARQUIVAR após transito em julgado.

ção 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- 1526/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

2. Unânime.

Processo: 10273/2016-9

Base legal: Cláusula 3ª, II, “g” dos respectivos Contratos
de Rateio; art. 8º, § 3º e art. 10 § único da Lei 11.107/05.

3. Data da Sessão: 31/10/2018 – 37ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

Classificação: Prestação de Contas Bimestral

1.1.2 Ausência de divulgação de acesso ao público
dos documentos e demonstrativos. (item 3.6 do RTC
467/2017 e item 2.6 da ITC 2312/2018).

4. Especificação do quórum:

UG: FMS - Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de
Itapemirim

Base legal: Artigos 15 e 16 da Portaria STN 72/12 e Lei
Complementar 101/2000.

4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.

Responsável: VICTOR GOMES BARBIERI

1.2 JULGAR IRREGULARES as contas do senhor Roberto
Fortunato Fiorin frente ao Consórcio Público Região Expandida Sul no exercício de 2015, na forma do inciso III

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 publica-

OMISSÃO NA REMESSA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
3º BIMESTRE DE 2016 – ARQUIVAR

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

www.tce.es.gov.br

Exercício: 2016

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Procurador: VALDE MOURA DE JESUS JUNIOR
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O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 Relatório
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Bimestral - PCB, do Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, referente ao 3º bimestre de 2016, sob
a responsabilidade do senhor Victor Gomes Barbieri.
Consta dos autos o Relatório de Omissão 454/2016, a
Decisão em Protocolo 622/2016 pela notificação do responsável, o Termo de Notificação 50390/2016 e a Instrução Técnica Inicial 1140/2016 propondo a citação e nova notificação do Sr. Victor Gomes Barbieri para o cumprimento da obrigação de encaminhamento da prestação de contas referente ao 3º bimestre de 2016, acompanhada pela Decisão Monocrática 0040/2017.
O responsável atendeu à citação e protocolou suas justificativas conforme Ofício Externo 11263/2016 e documentação complementar.
Decidiu o Plenário desta Corte por “autorizar, excepcionalmente, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, o recebimento em papel ou outro meio disponível das prestações de contas de unidades gestoras do Município de
Cachoeiro de Itapemirim e dá outras providências”, conforme Decisão Plenária TC 05/2017, como se vê na peça 29 destes autos.
Posteriormente, na data de 19/12/2017, foi prorrogada
excepcionalmente, o prazo para encaminhamento a esta Corte das prestações de contas bimestrais de 2016, e
mensais de 2017, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro
de Itapemirim e do Fundo de Saúde de Cacheiro de Itapemirim, até o dia 31 de março de 2018, conforme Decisão 5072/2017-1 nos autos do processo TC 9206/2017.

Foram os autos encaminhados para a área técnica que
emitiu a Instrução Técnica 157/2018 propondo o arquivamento dos autos haja vista o atendimento das determinações expedidas pela Decisão Monocrática 0040/2017.
O Ministério Público de Contas pronunciou-se por meio
do Parecer 4870/2018-9, subscrito pelo digno Procurador-Geral Heron Carlos Gomes de Oliveira, anui aos argumentos fáticos e jurídicos expostos da Instrução Técnica 157/2018.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito se encontra devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
A área técnica e o Ministério Público Especial de Contas
registram que o responsável anexou aos autos justificativas que comprovam o encaminhamento e a homologação da Prestação de Contas Bimestral referente ao 3º bimestre de 2016 na data de 17 de março de 2018.
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada no Instrução Técnica 157/2018, abaixo transcrita:
“[...]
Expedidos os termos de notificação e citação correspondentes, constatou-se a protocolização de documentos
(Protocolos 18107/2016-8 e 3073/2017-1) nesta Corte
de Contas, devidamente juntados aos autos, contendo
justificativas do ex-Ordenador de Despesa do Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, Sr. VICTOR
GOMES BARBIERI, alusivas à omissão objeto dos autos.
www.tce.es.gov.br

Os argumentos apresentados pelo responsável podem
ser resumidos nos trechos reproduzidos a seguir:
No que tange da atuação dos gestores de saúde desde
o ano de 2013, podemos observar que há um problema
técnico latente quanto a prestação de contas do Fundo
Municipal de Cachoeiro de ltapemirim/ES, pois já herdamos os problemas do Fundo desde aquela gestão, más
no que estava a altura de poder e em toda sua amplitude da Secretaria e do Secretário quanto ao fundo, não é
possível fazer tanto, pois a controladoria do município
que é responsável de recolher as contas e prestar a este
Tribunal, que o Jurisdicionado Victor Gomes Barbieri, estava de mãos atadas e não sabia mais à quem recorrer de
tal circunstância, pois era limitado de poderes, más sempre informava à secretarias e a empresas sobre o problema de prestação de contas, e também da não conformidade deste Tribunal de não prestar contas, sendo
assim sendo “OMISSO”, porém como pode observar em
documentos comprobatórios em anexo, a empresa ÀBACO foi comunicada por não ter dado suporte técnico de
correção adaptativa e de melhorias nos termos do contrato que nele foi estabelecido para dar tal suporte para
as secretarias em tudo que se refere a evolução e atualização e alteração na base de dados, pois sendo este o
maior problema quanto a compatibilidade de arquivos à
serem transmitidos para o tribunal de contas, e também
suas normas.
Há a tentativa e comprovantes de que o então secretário de saúde em exercício transmitiu via sistema CIDADES-WEB, sistema SIOPS (sistema de informações sobre
orçamentos públicos em saúde), porém sobre o SIOPS a
secretaria municipal de saúde tem domínio e tudo nela
foi prestado referente a contas, já quanto a prestação do
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Tribunal de contas já era de competência do controlador
do município de Cachoeira de ltapemirim, o qual fazia a
prestação de todas as secretarias, via sistema ÀBACO e
CIDADES-WEB, pois um auxilia o outro no que se refere a
compatibilidade e transmissão dos mesmos arquivos, e
todas as contas pertinentes a secretaria de saúde foi enviada ao controlador do município, inclusive o prefeito já
foi notificado, tanto por este Tribunal de Contas estadual
quanto pela secretaria Municipal de saúde.
No que maior abrange o problema, segundo as informações que temos e também de contato que temos, é com
a empresa “ ÀBACO” por não auxiliar dentro do prazo
de acordo com o Decreto n. 0 25.913/2016 onde vem a
luz em seu texto “Que as etapas de envio de prestações
de contas ao sistema CIDADES-WEB do TCEES, FICARIAM
A CARGO DA CONTROLADORIA INTERNA DE GOVERNO
- CIG e da Secretaria Municipal de Fazenda, juntamente
com a empresa operador do Sistema “ÀBACO”. Que estreitando esta regra, ou melhor decreto de lei municipal,
a secretaria Municipal de Saúde - SEMUS tem cumprido
seu bom relacionamento com a Prefeitura Municipal de
Cachoeira de ltapemirim/ES e também com este respeitado TRIBUNAL DE CONTAS, pois vale levantar que suas
atribuições contábeis tem sido transparente e que todas
as receitas vinculadas à secretaria se encontram apuradas e lançadas.
Destarte, em que pese esta SEMUS não ser o órgão responsável e competente para o envio das informações via
CIDADESWEB, o problema é que a parametrização dos
arquivos a serem enviados ao CIDADES-WEB, o que não
recai nem poderia sobre esta SEMUS.
Não obstante, de que não resta ao jurisdicionado outra
alternativa o envio de provas via e-mail com a empre-

sa “ÀBACO”, Notificação a Controladoria de Governo Interno e a Secretaria Municipal de Fazenda sobre o problema que já vem sendo herdado de outros secretários
antecessores, o interessado/jurisdicionado tem interesse de supra relevância e de colaboração com este respeitoso Tribunal de Contas, e deseja que seja realizado
e aceito o que está em seu poder, em sua posse como
tais documentos para sua ampla defesa e documentos
a serem juntados nos anais desse processo, pois assim
demonstra interesse e TOTAL COLABORAÇÃO pois municiou os órgãos públicos competentes e responsáveis pelo envio das PCB e PCA ao CIDADES-WEB e de informações contábeis referentes as contas do fundo municipal
de saúde- FMS e, nesse particular demonstrar a esse Colendo Tribunal.
Faz-se necessário mencionar que em 02/05/2017, diante das dificuldades descritas pelos gestores do Executivo Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, relacionadas
à implantação de sistema contábil de gestão pública naquele ente e seus efeitos (negativos) sobre os procedimentos de remessa de prestações de contas ao Controle Externo, o Plenário desta Corte de Contas decidiu (Decisão Plenária TC 05/2017), à unanimidade, em sua 13ª
Sessão Ordinária de 2017:
[...] autorizar, excepcionalmente, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência desta Decisão, 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 apresentada em sessão pelo Conselheiro
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que integra esta Decisão, ressaltando o dever de envio dos dados também
pelo sistema CIDADES-WEB, tão logo seja restabelecido
www.tce.es.gov.br

o sistema orçamentário e contábil do município.
Posteriormente, por ocasião da análise do Processo TC
9206/2017-1 (PM Cachoeiro – Controle Externo/Fiscalização/Acompanhamento), na 45ª Sessão Ordinária do
Plenário (19/12/2017), os Senhores Conselheiros desta
Corte de Contas decidiram (Decisão 5072/2017-1) por:
[...] PRORROGAR, excepcionalmente, o prazo para encaminhamento a esta Corte das prestações de contas bimestrais de 2016, e mensais de 2017, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim e do Fundo de Saúde de Cacheiro de Itapemirim, até o dia 31 de março de
2018, ressaltando o dever de envio dos dados também
pelo sistema CIDADES-WEB.
Em 20/9/2018 os presentes autos retornaram ao Núcleo
de Contabilidade e Economia (NCE) para manifestação
quanto ao atendimento, pelo responsável, das determinações contidas na Decisão Monocrática 40/2017-1.
A partir de nova consulta ao Sistema CidadES efetuada
nesta data (21/9/2018) verifica-se que o jurisdicionado,
em 17/3/2018, efetuou a remessa e homologação (Sistema CidadES) da PCB referente ao 3º bimestre do exercício de 2016 (comprovantes anexos) promovendo, dessa
forma, o saneamento da omissão.
Face ao exposto sugere-se o arquivamento do feito na
forma regimental.
Vitória, 21 de setembro de 2018.
[...]”
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte deliberação que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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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 ARQUIVAR os presentes
autos após o trânsito em julgado, nos termos do artigo
330, inciso IV da Resolução TC 261/2013.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/10/2018 – 37ª 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
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- 1527/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 02520/2017-6
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: PMCI - Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS,
VICTOR DA SILVA COELHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CONTAS DE GESTÃO
- EXERCÍCIO DE 2015 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – REVELIA DO PREFEITO RESPONSÁVEL PELAS CONTAS - JULGAMENTO PELA IRREGULARIDADE DAS CONTAS COM AUSÊNCIA DE EFEITOS
PARA FINS DE INELEGIBILIDADE – MULTA –APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO, 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)
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual (Ordenador) da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, referente ao exercício de 2016, sob
a responsabilidade dos senhores Carlos Roberto Casteglione Dias, Prefeito (ordenador) e Victor da Silva Coelho
(responsável pelo envio da prestação de contas).
Inicialmente foi elaborado o Relatório Técnico 825/2017
www.tce.es.gov.br

(doc. 74), apontando indicativos de irregularidades, que
foram consubstanciados na Instrução Técnica Inicial
1235/2017 (doc. 75), sugerindo a citação dos senhores
Carlos Roberto Casteglione Dias e Victor da Silva Coelho
para apresentação de suas alegações de defesa, como se
demonstra a seguir:
Tabela
Acolhendo a ITI 1235/2017, proferi a Decisão Monocrática 1700/2017 (doc. 77), pela citação dos responsáveis.
Regularmente citados (docs. 78 a 84), apresentaram, o
senhor Vitor da Silva Coelho esclarecimentos (docs. 85,
88, 94), e o senhor Carlos Roberto Casteglione Dias, pedido de prorrogação de prazo (doc.95).
Os autos foram encaminhados ao NCE – Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, que exarou
a Manifestação Técnica 240/2018 (doc. 101), opinando
pelo indeferimento do pedido de prorrogação de prazo.
No mesmo sentido manifestou-se o Ministério Público
de Contas no Parecer 1515/2018, da lavra do Procurador
Luis Henrique Anastácio da Silva (doc. 105).
Assim, os autos foram novamente encaminhados à Área
Técnica para análise, conforme Despacho 21686/2018
(doc. 107).
O NCE elaborou então a Instrução Técnica Conclusiva
1694/2018, opinando pela irregularidade da Prestação
de Contas (doc. 109).
O Ministério Público de Contas, no Parecer 1975/2018,
anuiu à proposta da área técnica, opinando ainda pela
aplicação de multa, determinação e instauração de Tomada de Contas (doc. 115).
Em seguida, o senhor Carlos Roberto Casteglione Dias
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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protocolizou novo pedido de prorrogação de prazo (doc.
115).

vel citado em prestação de contas apresente razões de
justificativa.

Apresentei o Voto 3321/2018 (doc. 117) pelo indeferimento do pedido de prorrogação de prazo e fui acompanhado pelo Plenário na Decisão 1825/2018 (doc. 118).

De acordo com o parágrafo 7º do mesmo artigo, o responsável que não atender à citação será considerado revel pelo Tribunal, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo.

O senhor Carlos Roberto Casteglione Dias protocolizou
novo documento solicitando o retorno dos autos à Área
Técnica para análise dos documentos apresentados pela atual Administração e determinação ao Município que
dê acesso a profissional da contabilidade indicado pelo requerente para fins de correções nos documentos,
a fim de sanear as irregularidades apontadas (Protocolo 07932/2018).
Por meio do Despacho de Arquivamento 5686/2018, publicado no Diário Oficial de Contas no dia 22 de agosto de 2018, indeferi o pleito e a juntada do protocolo
07932/2018 aos autos, e informei que, caso tenha interesse, poderá o requerente realizar sustentação oral na
data de julgamento, podendo, se assim desejar, solicitar
a juntada de documentos novos, conforme art. 328 do
RI.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 Declaração de revelia
Observa-se neste processo que o Senhor Carlos Castiglione, devidamente citado, não apresentou tempestivamente suas justificativas e documentos, embora tenha
requerido por duas vezes prorrogação de prazo, indeferidas com base em manifestações da área técnica e do Ministério Público, fundamentadas no art. 157, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, que estabelece
o prazo de 30 (trinta) dias para que o agente responsá-

pelo responsável as justificativas no sentido de que os
restos a pagar de 2016 foram gerados com inconsistência de dados, não permitindo o processamento da despesa, o que somente foi sanado em meados de março
de 2017.

2.2 Quanto ao mérito

Acresce que o sistema de gestão orçamentária e financeira não implementa integrações necessárias, o que exige grande quantidade de lançamentos manuais, além do
fato de que o município já se encontrava inadimplente
com o Tribunal de Contas em relação à PCA 2015 e prestações de contas bimestrais de 2016.

As irregularidades atribuídas ao Senhor Carlos Roberto
Castiglione Dias, apontadas no Relatório Técnico Contábil e na Instrução Técnica Inicial ITI 1235/2017 são aquelas já elencadas no relatório deste voto.

Destaca também o mau funcionamento dos softwares
adquiridos em 2013, cuja contratação deu origem a denúncia, auditoria e instauração de tomada de contas para apuração de prejuízo da ordem de três milhões.

De acordo com a Instrução Técnica Conclusiva ITC
1694/2018 e conforme consta destes autos, não foram
protocolizados pelo responsável, até o momento, nesta
Corte de Contas, documentos e justificativas que esclareçam ou elidam os indicativos de irregularidades.

Informa ainda a adoção de providências visando à solução das impropriedades, como levantamentos de defeitos, auditoria no contrato, notificações à empresa contratada visando a aplicação de multa, implantação de
novo sistema, etc., e esclarece que o pequeno atraso no
envio já representa um grande esforço por parte da atual administração.

Declaro, portanto, a revelia do Senhor Carlos Castiglione
neste processo, com aplicação do parágrafo único do artigo 114 da Lei Complementar 621/2012, c.c 301, §único
do Regimento Interno.

Neste sentido, o opinamento técnico é pela permanência das irregularidades.
Cabe destacar que as irregularidades apontadas já são
resultado da análise técnica da prestação de contas, de
modo que não é cabível nova análise, eis que não há argumentação de defesa e assim sendo, aplica-se o efeito
da revelia que neste caso é a manutenção das irregularidades apontadas.
Quanto ao descumprimento do prazo de envio da Prestação de Contas (Item 2.1 do RT 825/2017), item atribuído ao Senhor Vitor da Silva Coelho, por infração ao artigo art. 139, Resolução TC 261/2013, foram apresentadas
www.tce.es.gov.br

A ITC 1694/2018 faz a seguinte análise:
De início deve-se frisar que o encaminhamento da prestação de contas anual de 2016 não está atrelada ao da
prestação de contas bimestral, de modo que, mesmo estando pendente de encaminhamento a PCB, houve o encaminhamento da PCA, homologada em atraso no dia
03/05/2017.
Em relação à PCB de 2016 do município, constatou-se
três decisões desta Corte de Contas concedendo prazo para encaminhamento: Decisão 05/2017, Decisão
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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5072/2017 e Decisão 930/2018. Ou seja, até a presente
data o município não encaminhou por completo a PCB
do exercício de 2016. Registre-se ainda que em relação
ao atraso no envio de PCB são adotados processos específicos para tratamento da matéria.
Quanto ao atraso no envio da PCA, exercício de 2016, esta unidade técnica tem considerado e afastado a responsabilidade dos novos gestores que já tenham assumido
a administração pública com o encargo de administrar
o processo de escrituração contábil em atraso, encaminhando-se os últimos bimestres da PCB e a PCA concomitantemente, descumprindo o prazo regulamentar de
envio. O que não é o caso de Cachoeiro de Itapemirim,
conforme já se demonstrou, já que até a presente data
ainda não foi homologado o mês 14 de 2016 da PCB e,
no entanto, a PCA foi entregue em 03/05/2017, havendo
um lapso temporal de mais de um ano.
Entretanto, constata-se que a Decisão Plenária nº 05 de
02/05/2017 concedeu prazo de 120 dias para o envio das
prestações de contas das PCB e da Prestação de Contas
Anual dos exercícios de 2015 e de 2016, contados da data da ciência do interessado.
Pelo exame dos 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 1694/2018 e no Parecer do
Ministério Público de Contas 1975/2017.
Importante ressaltar que o Plenário do STF, em decisão

proferida no RE 848.826, adotou o entendimento de
que, para fins de inelegibilidade (art. 1º, inciso I, alínea
g, da Lei Complementar 64/90, alterado pela Lei Complementar nº 135, 4 de junho de 2010), a apreciação
das contas de gestão dos prefeitos será feita pelas Câmaras Municipais, com auxílio dos Tribunais de Contas
competentes, cujo parecer prévio somente deixará de
prevalecer por 2/3 dos vereadores.
Pois bem.
A ATRICON (Associação dos Membros dos Tribunais de
Contas do Brasil), por meio da Resolução nº 01/2018,
de 13 de agosto de 2018, com base na retro mencionada decisão do STF, apresentou recomendação a todos
os Tribunais de Contas do Brasil nos processos de contas de gestão em que o Prefeito figurar como ordenador de despesa e houver repercussão para fins de inelegibilidade.
Seguindo recomendação da ATRICON, baseada na decisão proferida pelo STF no RE 848.826, o acórdão de
julgamento produzirá todos os efeitos legais, tais como imputação de débito e aplicação de multa, exceto
quanto à aplicação da lei da “ficha limpa”. Após o trânsito em julgado do acórdão, o Tribunal emitirá parecer
prévio que instrumentalizará o julgamento pela Câmara Municipal somente para os fins inelegibilidade (art.
1º, I, g da Lei Complementar nº 64/90, alterado pela Lei
Complementar nº 135, 4 de junho de 2010).
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 Deliberação que submeto à sua consideração, por força da tese
fixada pelo Supremo Tribunal Federal na decisão do Rewww.tce.es.gov.br

curso Extraordinário nº 848.826/DF e com base na Resolução nº 01/2018 da ATRICON.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante
as razões expostas pelo Relator, em:
1.1 Julgar irregulares as contas do senhor Carlos Roberto Casteglioni Dias - Prefeito Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim no exercício de 2016, pela prática de atos
ilegais, apontadas nos itens 3.1.1, 3.1.2, 3.1.7, 3.1.9,
3.1.10, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6,
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9, 3.3.10, 3.3.11, 3.4.1, 3.4.2, 3.6.2.1, da
Instrução Técnica Conclusiva 1694/2018, com amparo
no artigo 84, inciso III, alínea d da Lei Complementar Estadual 621/2012, observando que este julgamento não
produzirá efeitos para os fins de inelegibilidade, nos
termos 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 Carlos Roberto Casteglioni
Dias - Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim,
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:
Item 3.1.1 Divergência entre o Balanço Financeiro e o
Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar não
processados. Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da
Lei 4.320/1964;
Item 3.1.2 Divergência entre o Balanço Financeiro e o
Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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processados. Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da
Lei 4.320/1964;
Item 3.1.7 Divergência entre o Balanço Financeiro e o
Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício anterior da conta Caixa e Equivalentes de Caixa. Base Legal:
artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964;
Item 3.1.9 Divergência 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;
Item 3.1.10 Divergência entre os totais dos saldos devedores e dos saldos credores. Base Legal: artigos 85, 86 e
88 da Lei 4.320/1964;
Item 3.2.1 Divergência entre o saldo contábil das disponibilidades e o saldo bancário evidenciados no Termo de
Verificação das Disponibilidades;
Item 3.2.2 Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens.
Fundamentação legal: arts. 94 a 96 da Lei 4.320/64;
Item 3.3.1 Não realização de ajustes para perda dos créditos inscritos em dívida ativa;
Item 3.3.2 Ausência de avaliação/mensuração de instrumentos financeiros;
Item 3.3.3 Ausência de reconhecimento de investimento
em empresa pública municipal;
Item 3.3.4 Ausência de registro da depreciação dos bens
imóveis;
Item 3.3.5 Ausência de registro da depreciação dos bens
móveis;

ção do almoxarifado de materiais de consumo;
Item 3.3.8 Divergência no saldo inicial e na movimentação do almoxarifado de materiais permanentes;
Item 3.3.9 Realização de despesa sem empenho e sem
cobertura contratual, com inscrição insuficiente de restos a pagar;
Item 3.3.10. Não realização do Aporte ao Regime Próprio
de Previdência do Município;
Item 3.3.11 Ausência de controle das contribuições previdenciárias dos servidores cedidos;
Item 3.4.1 Divergência na liquidação e pagamento da
contribuição patronal e retida dos servidores vinculados
ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Fundamentação legal: art. 40, 149 e 195, inciso I e II, da Constituição Federal;
Item 3.4.2 Divergência na liquidação e pagamento da
contribuição patronal e retida dos servidores vinculados
Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Fundamentação legal: Arts. 40, 149 e 195, inciso I e II da Constituição Federal;
Item 3.6.2.1 Baixo desempenho na cobrança de créditos
inscritos em dívida ativa. Fundamentação legal: arts. 1º,
§ 1º, 12 e 13 da Lei Complementar 101/2000.
1.2 Aplicar multa ao senhor Carlos Roberto Casteglione Dias no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com base no artigo 135, II da Lei Complementar 621/2012 e art.
389, I do RITCEES;

Item 3.3.6 Divergência no resultado no exercício;

1.3 Acolher as justificativas e afastar a irregularidade
atribuída ao Senhor Victor da Silva Coelho, relativa ao
envio com atraso, da prestação de contas anual.

Item 3.3.7 Divergências no saldo inicial e na movimenta-

1.4 Determinar ao atual Controlador-Geral do Município
www.tce.es.gov.br

de Cachoeiro de Itapemirim, conforme requerimento do
Ministério Público de Contas, que:
1.4.1. instaure Tomada de Contas Especial, para apuração e quantificação do dano, bem como identificação
dos responsáveis, a fim de apurar a totalidade dos encargos financeiros incidentes sobre o recolhimento em
atraso das parcelas devidas referentes às contribuições
previdenciárias, e o ressarcimento aos cofres públicos,
com fulcro no artigo 83, §1º, da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), sob pena de incorrer em responsabilidade solidária, informando, ainda, outros dados exigidos pela Instrução Normativa TC
nº 32/2014, devendo os autos da Tomada de Contas Especial ser encaminhados a este Tribunal no prazo de 90
(noventa) dias, na forma do art. 14 da referida IN;
1.4.2. Comunique a esta Corte de Contas a Instauração
de Tomada de Contas em tela, no prazo de 15 (quinze)
dias, de acordo com o estabelecido no art. 5º da IN TC
32/2014 e, acaso confirmado o prejuízo, providencie sua
devolução ao erário do município, nos termos dos arts.
152 e ss. do Regimento Interno do Tribunal, devendo observar os prazos constantes da IN nº 32/2014;
1.5 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 desaprovação das contas pela Câmara Municipal, para fins de inelegibilidade, nos termos do art. 1º, I,
g da Lei Complementar nº 64/90 (alterado pela Lei Complementar nº 135, 4 de junho de 2010);
1.6 Encaminhar os autos ao Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas, nos termos do art. 461 do Regimento Interno, a fim de que seja remetida aos órgãos compeSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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tentes a documentação necessária para a realização da
cobrança, caso não comprovado o recolhimento do débito e da multa imputados no prazo previsto no art. 454,
I do Regimento Interno.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/10/2018 – 37ª 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.
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

acolhido na Decisão Monocrática 1987/2018.
ACÓRDÃO TC- 1528/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05564/2017-4
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: Fundo Municipal de Saúde de Sooretama
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsáveis: ALEXANDRE MARIM VIEIRA, MARINALVA
BROEDEL MACHADO DE ALMEIDA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOORETAMA – EXERCÍCIO
DE 2016 – JULGAR IRREGULAR – DIVERGÊNCIAS ENTRE
OS VALORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO E REGISTROS CONTÁBEIS – MULTA – DETERMINAÇÃO – RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
VOTO DO RELATOR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual do Fundo Municipal de Saúde de Sooretama, relativa ao exercício de 2016, sob a responsabilidade dos senhores Alexandre Marim Vieira e Marinalva Broedel Machado de Almeida.
A área técnica realizou a análise da Prestação de Contas e anexos por meio do Relatório Técnico Contábil
1082/2017, no qual constatou indícios de irregularidades apontados na Instrução Técnica Inicial 1550/2017,
com propositura de citação dos responsáveis, o que foi
www.tce.es.gov.br

Regularmente citados, os responsáveis manifestaram-se
nos autos que foram encaminhados a área técnica que
elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 2329/2018,
opinando pela irregularidade das contas com aplicação
de multa, em razão da manutenção da inconsistência
relativa a divergências entre os valores de contribuição
previdenciária patronal apurada na folha de pagamento
e registros contábeis
Tal entendimento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer
do Ministério Público de Contas 3508/2018).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva 2329/2018 e no Parecer do
Ministério Público de Contas 3508/2018, abaixo transcritas:
- Instrução Técnica Conclusiva 2329/2018
“[...]
2 INDICATIVO DE IRREGULARIDADE
Nos termos do referido RTC, foram apontados na conclusão o seguinte achado de irregularidade:
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo chamaSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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mento do responsável para apresentação de justificativas quanto aos achados detectados, conforme propostas
de encaminhamento sugeridas a seguir:
Descrição do achado
3.3.1 Cancelamento indevido de restos a pagar;
3.4.1.1 Divergências entre os valores de contribuição previdenciária
do servidor apurada na folha de pagamento e registros
contábeis;
3.4.1.2 Divergências entre os valores de contribuição
previdenciária patronal apurada na
folha de pagamento e registros contábeis.

Responsável

Proposta de encaminhamento
Alexandre Marim Citação
Vieira/Marinalva
Broedel Machado
de Almeida
Alexandre Marim Citação
Vieira/Marinalva
Broedel Machado
de Almeida

Alexandre Marim Citação
Vieira/Marinalva
Broedel Machado
de Almeida

2.1 Cancelamento indevido de restos a pagar (item
3.3.1 do RTC)
Base legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
De acordo com Relatório Técnico Contábil, identificou-se indício de irregularidade quanto ao cancelamento de
restos a pagar, baseado no Parecer Conclusivo Controle
Interno da unidade gestora, como segue-se:
Conforme relatou a Controladoria Geral no Relatório
de Controle Interno – RELUCI, o gestor cancelou indevidamente restos a pagar processados no valor de R$
148.025,61, baseado no Decreto Municipal nº 56/2016.
Além do cancelamento indevido de restos a pagar não

processados no valor de R$ 932.621,48, conforme Decreto Municipal nº 55 de 26 de dezembro de 2016.
Dessa forma, sugere-se a citação do gestor responsável
para apresentação de justificativas quanto ao necessário
saneamento das distorções levantadas.
Em defesa, os responsáveis argumentaram:
Vale esclarecer que o valor cancelado de restos a pagar processados do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE foi
de apenas R$ 25.008,67 (vinte e cinco mil, oito reais e
sessenta e sete centavos), conforme Art. 2º do Decreto
Municipal n° . 056/2016 (ANEXO I) e o valor cancelado
de restos a pagar não processados foi de R$ 298.878,48
(duzentos e noventa e oito mil, oitocentos e setenta e
oito reais e quarenta e oito centavos), conforme Art. 2º
do Decreto Municipal n°. 055/2016 (ANEXO II). Portando
a diferença constante dos valores a presentados no RELUC! descritos no parágrafo anterior são restos a pagar
processados e não processados da UG Prefeitura Municipal de Sooretama-ES, devendo ser retirados deste questionamento.
1 - Quanto aos cancelamentos de restos a pagar processados de R$ 25.008,67 realizados no final do exercício de
2016 foram devidamente justificados no próprio Decreto
n°. 056/2016, conforme discriminado no Art. 3º:
Art. 3°. As Despesas canceladas citadas nos artigos 3º
e 4°, processados são anulados decorrentes da prescrição de 05 (cinco) anos, conforme regras do Decreto n° .
20.910/32 e Decreto Lei n° . 4.597 / 92, e/ou por originarem ser de empenhos estimativas, não havendo comprovação suficiente que caracterize a efetiva realização
da despesa e/ou por duplicidade de liquidação, devendo, tão- somente, serem formalizadas as suas baixas lewww.tce.es.gov.br

gais no passivo do balanço patrimonial , assim como suas contas de controle de Restos a Pagar no exercício de
2016 .”
Como se vê, no Art. 2º do referido Decreto foram cancelados restos a pagar processados inscritos no exercício
de 2010 e 2011 justificando-se tendo em vista a prescrição de 05 (cinco) anos.
Houve também cancelamentos que ainda não estavam
prescritos, porém procurou-se no final do exercício de
2016 realizar um levantamento minucioso, realizando
análise dos processos administrativos, inclusive com ligações telefônicas aos fornecedores destas despesas, a
fim de identificar se realmente estes valores eram devidos. Que no final desta análise, identificou-se que essas
despesas não eram devidas, sendo que algumas teve
duplicidade de liquidação e outras não identificou-se a
comprovação suficiente que
caracterize a efetiva realização da despesa.
Neste cenário, nenhum fornecedor ficou no prejuízo,
tendo em vista que os valores cancelados não eram devidos, cumprindo plenamente os princípios de probidade e boa-fé (Lei n°. 10406/2002, art. 422).
Por fim, a fim de manter a realid. ade das informações
contábeis, foram realizadas a baixas legais no passivo
controle de Restos a Pagar.
2 - No que se refere aos cancelamentos de restos a pagar não processados no valor de R$ 298.878,48 realizados no final do exercício de 2016 foram devidamente justificados no próprio Decreto nº. 055/2016, conforme discriminado no Art. 3º:
Art.3°. Os créditos cancelados citados nos artigos 1° e 20,
não processados e não liquidados, são anulados tendo
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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em vista que não serão utilizados no exercício de 2017 e/
ou por finalização do prazo dos contratos, devendo, tão-somente, serem formalizadas as suas baixas legais no
passivo do balanço patrimonial, assim como suas contas de controle de Restos a Pagar no exercício de 2016 .
Foi solicitado no final do exercício de 2016 a Equipe de
Transição do Governo eleito para indicar quais contratos e empenhos necessitariam para iniciar o exercício de
2017. Através desta indicação, tomou se as devidas providências no sentido de cancelar os saldos de contratos
e seus respectivos saldos de restos a pagar não processados que não seriam utilizados no exercício de 2017.
Além foi realizado um levantamento com avaliação criteriosa para cancelamentos dos restos a pagar não processados, levando em consideração os contratos vencidos, tendo cuidado rigoroso para não lesar o fornecedor de boa-fé.
De acordo com o RTC, o relatório (RELUCI), apontou irregularidades no cancelamento de restos a pagar no valor
total de R$1.080647,09, sendo o valor de R$148.025,61
de restos a pagar processados e o valor de R$932.621,48
de restos a pagar não processados.
A defesa alegou em sua justificativa, que o valor trata-se
de “...restos a pagar processados e não processados da
UG Prefeitura Municipal de Sooretama-ES.
A justificativa foi acompanhada dos decretos municipal
55 e 56/2016 que apresentaram os valores correspondentes a esta unidade gestora. A seguir Decreto Municipal 56/2016, onde estabelece art.2°:
(FIGURA)
Fonte: processo 5564/2016,
483/2018 (sistema e-tcees)

defesa/justificativa

De acordo com o Decreto Municipal 56/2016, foram canceladas despesas de exercícios anteriores inscritos em
restos a pagar processados no valor de R$25.008,67, referente ao Fundo Municipal de Saúde do Município de
Sooretama. O valor de R$148.025,61 apresentado no
Parecer de Controle interno (RELUCI) tratava-se da soma dos valores de cancelamentos restos a pagar processados da Prefeitura (R$125.016,94) e Fundo de Saúde
(R$25.008,67).

restos a pagar processados e R$298.878,48 de restos a
pagar não processados, cujos valores foram estabelecidos pelos Decretos municipais 55 e 56/2016.

Quanto ao cancelamento de Restos a Pagar Não Processados, foi apresentado Decreto Municipal 55/2016, onde estabelece o art.2°:

Base legal: Art. 85, 87, 102 e 103 da Lei 4.320/64 e artigo
15, I c/c 22, I e II da Lei Federal nº 8212/1991

(FIGURA)
Fonte: processo 5564/2016,
483/2018 (sistema e-tcees)

defesa/justificativa

De acordo com o Decreto Municipal 55/2016, foram canceladas despesas de exercícios anteriores inscritos em
restos a pagar processados no valor de R$298.878,48,
referente ao Fundo Municipal de Saúde do Município
de Sooretama. O valor de R$932.621,48 apresentado no
Parecer de Controle interno (RELUCI) tratava-se da soma dos valores de cancelamentos restos a pagar processados da Prefeitura (R$633.743,00) e Fundo de Saúde
(R$298.878,48).
Dessa forma, os valores constantes no Relatório do Parecer de Controle Interno, tratavam-se do somatório de
cancelamento de restos a pagar da prefeitura municipal
e do fundo municipal de saúde.
A justificativa da defesa pode ser confirmada, quando
conferido o Demonstrativo de Dívida Flutuante (DEMDFL.pdf), onde apresenta o valor total de cancelamento
de R$323.887,15, referente a soma de R$25.008,67 de
www.tce.es.gov.br

Diante do exposto, os responsáveis lograram êxito na
justificativa e documentos apresentados, sugerindo-se o
afastamento desta irregularidade.
2.2 Divergências entre os valores de contribuição previdenciária do servidor apurada na folha de pagamento e
registros contábeis (item 3.4.1.1 do RTC)

De acordo do Relatório Técnico Contábil, foi constatado
indício de irregularidade, sendo os responsáveis citados
a esclarecer o fato a seguir:
Nas tabelas a seguir, demonstram-se os valores empenhados, liquidados e pagos, a título de obrigações previdenciárias (contribuição patronal) devidas pela unidade gestora, bem como os valores retidos dos servidores
e recolhidos para os fundos de previdência, na forma da
legislação de referência:
Tabela 16: Contribuições Previdenciárias – Servidor Em
R$ 1,00
Regime de Inscrições

Baixas

Folha

Previdência

(B)

Pagamento do

do

-

(C)
0,00

(B/Cx100)
-

Regime -

de % Registra- % Recolhi(A/CX100)
-

Próprio de
Previdência
Social
Regime Ge- 330.705,94 270.632,69 326.605,00 101,25

82,86

ral de Previdência Social
Totais

330.705,94 270.632,69 326.605,00 101,25

82,86

Fonte: Processo TC 05564/2017-4 - Prestação de Contas
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Anual/2016
[]
Em relação às contribuições previdenciárias do RGPS
(parte do servidor), observa-se, das tabelas acima, que
os valores inscritos e recolhidos pela unidade gestora, no decorrer do exercício em análise, representaram
101,25% e 82,86%, respectivamente, dos valores devidos, sendo considerados como passíveis de justificativas,
para fins de análise das contas.
Dessa forma, sugere-se a citação do gestor responsável
para apresentação de justificativas quanto ao necessário
saneamento das distorções levantadas.
Alegaram os responsáveis:
Os Técnicos constataram no demonstrativo da Dívida
Flutuante que houve uma inscrição de contribuições previdenciárias do RGPS (parte do servidor) no valor de R$
330.705 ,94 e o resumo anual da folha de pagamento
consta somente R$326 .605,00. Entendendo que a inscrição foi maior que o valor recolhido dos servidores no
valo r de R$ 4.100,94 e que o Fundo Municipal de Saúde do Município de Sooretama-ES recolheu somente
82,86% do valor inscrito em contribuições previdenciárias do RGPS (parte do servidor).
A diferença inscrita a maior constante na dívida flutuante comparada com o resumo anual da folha de pagamento refere-se menos de 2% (R$ 4.100,94) do valor retido
dos servidores no exercício de 2016, tornando irrelevantes para efeito de análise de contas. Além disso fica inviável de identificar o equívoco aconteceu na inscrição
contábil desta flutuante ou se o resumo anual da folha
de pagamento enviado na prestação de contas pela administração atual está correto.

Quanto ao recolhimento de somente 82,86% do valor recolhido dos servidores, justifica-se, tendo em vista que a
diferença trata-se de inscrições da competência de Dezembro de 2016 que podem ser recolhidos até o dia 20
do mês seguinte (janeiro/2017) no qual a baixa deverá acontecer naquela data ou na data que foi realizado
o pagamento.
Vale esclarecer que o valor retido dos servidores no mês
de dezembro/2016 ficou devidamente depositado nas
contas bancárias do Fundo Municipal de Saúde para quitação deste consignado, conforme saldo do fluxo de caixa apurado no final de dezembro de 2016, com saldo de
R$ 1.076.635,12, suficiente para quitar essa consignação
no exercício seguinte.
Diante do indício de irregularidade apontada no Relatório Técnico Contábil, alegam os responsáveis que o valor de R$4.100,00 corresponde a diferença entre o valor da inscrição de contribuições previdenciárias do servidor (valores liquidados) no valor de R$330.705 ,94 e o
resumo da folha de pagamento no valor R$326 .605,00 e
que representa menos 2% da folha, inferior a 10% do limite de tolerância.
Analisando as baixas com o valor da folha de pagamento, fato não justificado, verificou que a diferença entre as
baixas (valores pagos)no valor de R$270.632,69 e o valor
da folha de pagamento de R$ 326.605,94.correspondeu
ao valor de R$55.972,31, equivalente a 17,13% do valor
da folha de pagamento.
Também justificou a diferença explicando que as inscrições da competência de dezembro de 2016 podem ser
recolhidas até dia 20 do mês seguinte (janeiro 2017). Assim, verificando o arquivo do Demonstrativo de Contribuições Previdenciárias do servidor (DEMCSE.pdf) encawww.tce.es.gov.br

minhado na PCA/2016, constataram-se os seguintes valores liquidados em 21/12/2016 a serem pagos no exercício seguinte:
(FIGURA)
Fonte: Processo TC 05564/2017-4 - Prestação de Contas
Anual/2016
De acordo com o DEMCSE, os valores liquidados de competência de dezembro de 2016 a serem pagos no exercício seguinte totalizaram R$22.140,47. Portanto, se considerar a extração do valor liquidado de R$22.140,47
do valor de R$55.972,31[diferença citada entre os valores de baixas (valores pagos) e folha de pagamento (R$270.632,69 e R$326.605,94)], o resultado será
R$33.831,84 e, por conseguinte, considerando que nesse valor poderá ser extraído o valor de 13°, o percentual
de tolerância ficará abaixo de 10%, conforme Nota Técnica 03/2016.
Diante do exposto, sugere-se a afastamento desta irregularidade.
2.3 Divergências entre os valores de contribuição previdenciária patronal apurada na folha de pagamento e registros contábeis (item 3.4.1.2 do RTC)
Base legal: Art. 85, 87, 102 e 103 da Lei 4.320/64 e artigo
15, I c/c 22, I e II da Lei Federal nº 8212/1991
De acordo do Relatório Técnico Contábil, foi constatado
indício de irregularidade, sendo os responsáveis citados
a esclarecer o fato a seguir:
Nas tabelas a seguir, demonstram-se os valores empenhados, liquidados e pagos, a título de obrigações previdenciárias (contribuição patronal) devidas pela unidade gestora, bem como os valores retidos dos servidores
e recolhidos para os fundos de previdência, na forma da
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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legislação de referência:
Tabela 15 Contribuições Previdenciárias – Unidade Gestora Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 05564/2017-4 - Prestação de Contas
Anual/2016
No que tange às contribuições previdenciárias do RGPS
(parte patronal), verifica-se, das tabelas acima, que os
valores liquidados e pagos pela unidade gestora, no decorrer do exercício em análise, representaram 68,40%
e 66,84%, respectivamente, dos valores devidos, sendo
considerados como passíveis de justificativas, para fins
de análise das contas.
Dessa forma, sugere-se a citação do gestor responsável
para apresentação de justificativas quanto ao necessário
saneamento das distorções levantadas.
Argumentaram os responsáveis:
Constatou-se ainda que as contribuições previdenciárias do RGPS (parte patronal) foram liquidadas somente
R$ 615.938,11 e o resumo anual da folha de pagamento
consta R$ 900.434,23, chegando ao percentual de 68,40
do valor registrado no balancete da despesa.
Percebe-se que o Fundo Municipal de Saúde do Município de Sooretama-ES deixou de quitar R$ 284.496, 12 referente a parte patronal das contribuições previdências
e que os mesmos foram reconhecidos no Demonstrativo
da Dívida Fundada, devido ao parcelamento que o Chefe do Poder Executivo realizou no final do exercício de
2016, conforme justificativas abaixo:
Em consulta aos Demonstrativos Contábeis dos exercícios de 2013 e 2014, assim como solicitações de informações junto ao Setor Contábil da Prefeitura Municipal
de Sooretama-ES, levantou-se que nossa gestão já te-

ria herdado de administrações anteriores (2008-2012),
um parcelamento Instituto Nacional de Seguridade Social no valor de R$1.375.650,56 e que no início do exercício de 2014 houve a necessidade de inscrição de R$
639.393,54, referente despesas com a previdência social
de exercícios anteriores (2008-2012).
O Município de Sooretama-ES veio mantendo os pagamentos das contribuições sociais em dia. Somente a partir de agosto de 2016, devido a crise econômica, a finança municipal viveu momentos dramáticos. Por conta da
queda da atividade econômica, as receitas caíram bruscamente, especialmente as transferidas pelo Fundo de
Participação dos Municípios, administrado pelo Governo
Federal, e vinculado à arrecadação do Imposto de Renda (IR) e do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). As despesas, ao contrário, têm evoluído, seja pelo aumento de
demanda por serviços públicos em razão do efeito da crise sobre as famílias, seja pelas inúmeras despesas criadas por via judicial.
No final das contas, seja pela queda de receitas, seja pelo aumento de despesas “obrigatórias”, o orçamento do
Município de Sooretama-ES estava inviabilizado. Houve
receita de menos para despesas de mais - e justamente
no último ano de mandato de prefeito.
Os esforços realizados para quitar os parcelamentos citados anteriormente, no qual pode-se perceber nos Demonstrativos da Dívida Fundado que estavam sendo pagos regularmente, as finanças do Município não conseguiam mais quitar determinadas despesas, dando preferências para os pagamentos das despesas de cunho prioritário.
www.tce.es.gov.br

Todos estão cientes dos momentos de crise vividos em
2015 e 2016. Essa informação pode ser devidamente relembrada nos diversos noticiários publicados na época.
O próprio TCEES em matéria publicada na página eletrônica http ://g1 .globo .com/ espirito -santo/ noticia/2016/06/ crise-afeta-61-dasprefeituras- do-es-aponta-tribunal-de-contas.html em 13/06/2016 as 12: 13 horas, levantou que várias prefeituras do Estado estavam
passando por momentos delicados Essa crise econômica não foi diferente para vários Municípios em nível Nacional, conforme matéria publicada na página eletrônica http: //agencia brasil. ebc. com.br/economia/noticia/2017-08/quase-86-dosm u n ici pios-estao -em-situacao-fisca/-d ificil-ou-critica-diz Consoante a crise econômica e os parcelamentos herdados de exercícios anteriores, ficou impossível arcar com os compromissos junto ao INSS a partir de agosto de 2016.
Neste cenário a fim de manter o equilíbrio das contas
públicas, sem prejudicar a prestação de serviços públicos essenciais, o Município de Sooretama, no uso do poder discricionário, tomou-se providências no sentido de
parcelar junto ao INSS as contribuições previdenciárias
referente aos meses de Agosto a Novembro de 2016, em
60 (sessenta) parcelas mensais, tornando esse pagamento possível de ser quitado pelo Município, assim como o
Gestor anterior já tinha herdado em sua gestão parcelamento com o INSS e conseguiu quitar durante os quatros
anos que esteve à frente do Poder Executivo.
Vale ressaltar, que a regularidade fiscal é requisito legal obrigatório para que os Municípios possam receber
as transferências dos recursos do Fundo de Participação
dos Estados e dos Municípios (FPEM), celebrar acordos,
contratos, convênios ou ajustes, bem como para receSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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ber empréstimos, financiamentos, avais e subvenções
em geral de órgãos ou entidades da administração direta
e indireta da União. Tornando esse motivo um dos principais para a decisão do Gestor em parcelar os débitos
com o INSS, tendo em vista que o município não tinha recursos para quitar esses débitos e manter os serviços essenciais do Município.

PCA/2016 da PM Sooretama, a confirmação do registro
de parcelamento de INSS no DEMDIF, entretanto, não é
possível identificar a parcela paga/n° quantidade de parcelas negociadas, nem tão pouco, quais unidades gestoras municipais se referem. Entretanto, vale ressaltar, que
a unidade gestora do Fundo deve registrar a parte que
lhe cabe em seus demonstrativos contábeis.

Alegam os responsáveis que a divergência dos valores
entre contribuições previdenciárias e registros contábeis, se deve a ausência de pagamento das contribuições
previdenciárias junto ao INSS.

No processo em análise, não constam as documentações
que o Prefeito do município tomou providencias junto
ao INSS para parcelamento dos débitos, entretanto, a
DEMDIF da Prefeitura Municipal (Processo 5187/2016 e
3829/2016) apresenta registro de parcelamento sem a
identificação do valor da parcela do INSS que caberia a
esta unidade gestora e seu respectivo período.

Informa que as contribuições previdenciárias/patronal
não pagas foram reconhecidas no Demonstrativo da Dívida Fundada da Prefeitura, uma vez que o Chefe do Poder Executivo possui autorização de requer junto ao Ministério da Fazenda, na Secretaria da Receita Federal, o
pedido de parcelamento de débitos (DEPAR) junto ao
INSS.

Portanto, os responsáveis reconheceram que não houve recolhimento do valor da totalidade das obrigações
previdenciárias devidas no exercício de 2016, restando
o valor de R$ 284.496,12, referente a diferença entre folha (R$900.434,23) e o valor liquidado (R$615.938,11) a
ser pago. O parcelamento realizado pela Prefeitura Municipal de Sooretama não exime a instituição de suas responsabilidades pelo não repasse das contribuições previdenciárias no exercício de 2016.

Em consulta ao sistema cidades web TCEES, pode ser
constatado que no arquivo do Demonstrativo da Dívida
Fundada referente à prestação de contas anual do exercício de 2015, existe o registro de INSS parcelado, sendo que o processo desta unidade foi registrado sob o
n°3829/2016 no sistema e-tcees. Também foi consultado no sistema e-tcees, Processo TC5187/2017 – Prefeitura Municipal de Sooretama, que trata da prestação de
contas anual do exercício de 2016 sob análise, onde pode ser constatado o registro de INSS parcelado no Demonstrativo de Dívida Fundada (DEMDIF) as seguintes
informações:

Diante do exposto, sugere-se a manutenção da irregularidade, sugerindo determinar ao atual gestor, caso confirme dano ou prejuízo, adotar medidas administrativas
necessárias a fim de responsabilizar e ressarcir ao erário
o montante despendido com juros e multas pelo pagamento em atraso de contribuições previdenciárias, nos
termos da IN TC nº 32/2014

(FIGURA)

3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Constatou-se no processo 5187/2016, referente à

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
www.tce.es.gov.br

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOORETAMA, exercício de 2016, formalizada de acordo com a Resolução TC
261/13 e alterações posteriores, sob a responsabilidade
do Sr. ALEXANDRE MARIM VIEIRA E MARINALVA BROEDEL MACHADO DE ALMEIDA.
Conforme exposto, não foram apresentados elementos
suficientes ao afastamento das seguintes irregularidades:
2.3 Divergências entre os valores de contribuição previdenciária patronal apurada na folha de pagamento e registros contábeis (item 3.4.1.2 do RTC)
Base legal: Art. 85, 87, 102 e 103 da Lei 4.320/64 e artigo
15, I c/c 22, I e II da Lei Federal nº 8212/1991
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se pelo julgamento IRREGULARES da prestação de Contas do Sr. ALEXANDRE MARIM VIEIRA E MARINALVA BROEDEL MACHADO DE ALMEIDA, no exercício de 2016, conforme dispõe o art. 84,
inciso III, alínea “d”, da Lei Complementar 621/2012 c/c
art.163, do Regimento Interno do TCEES, aprovado pela
Resolução 261/2013.
Sugere-se ainda:
A aplicação da multa prevista no artigo 135, I da Lei Complementar 621/2012;
determinar, caso confirme dano ou prejuízo, adotar medidas administrativas necessárias a fim de responsabilizar e ressarcir ao erário o montante despendido com juros e multas pelo pagamento em atraso de contribuições
previdenciárias, nos termos da IN TC nº 32/2014
recomendar ao atual gestor para encaminhar nas futuras prestações de contas, em nota explicativa, o acompanhamento dos pagamentos das parcelas das contribuiSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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ções previdenciárias, especificando o período a que se
refere.
À Consideração superior
Vitória, 20 de junho de 2018.
[...]”
- Parecer do Ministério Público de Contas 3508/2018
Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que a Instrução Técnica Conclusiva é consentânea com o posicionamento do Ministério Público de Contas, motivo pelo
qual, independentemente de transcrição, passa a fazer
parte integrante deste pelos fundamentos de fato e de
direito ali deduzidos.
Afinal, as irregularidades que maculam a prestação de
contas em análise consubstanciam grave infração à norma constitucional, legal ou regulamentar de natureza
contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, devendo esse Tribunal de Contas, inexoravelmente, julgar irregular a prestação de contas, nos termos do art. 84, inciso III, “d”, da LC n. 621/12.
Ora, o sistema previdenciário fundamenta-se no princípio do equilíbrio financeiro e atuarial – insculpido no
caput do art. 201 da Constituição Federal –, que reflete
a existência de reservas monetárias ou de investimentos,
numerário ou aplicações suficientes para o adimplemento dos compromissos atuais e futuros previstos.
Por sua vez, o artigo 1º, inciso I, da Lei Federal 9.717/98
exige que a avaliação atuarial defina a organização e revisão do plano de custeio e benefícios, devendo ser contabilizada, a fim de garantir o equilíbrio financeiro e atuarial, evitando que o ente federativo seja submetido a
risco fiscal diante da possibilidade de comprometimento futuro das finanças públicas.

Assim, o gestor responsável deve ser rigoroso na perseguição da sustentabilidade desse regime previdenciário, o que só pode ser alcançado com o regular e tempestivo registro contábil da provisão matemática previdenciária e com o regular e tempestivo recolhimento
das contribuições previdenciárias, sob pena de se criar
uma falsa percepção da realidade para a elaboração das
medidas necessárias à correção de desvios do sistema, o
que causa prejuízos financeiros.
Tal alerta pode ser encontrado em trecho de trabalho
publicado para a Coleção Previdência Social, Série Estudos; v.34, de autoria de Narlon Gutierre Nogueira, intitulado “O equilíbrio financeiro e autuarial dos RPPS: de
princípio constitucional a política pública de Estado”, p.
187, a seguir transcrito:
[...] quando o equilíbrio financeiro e atuarial foi estabelecido de forma explícita como princípio constitucional
para a organização dos RPPS, no final de 1998, estes, em
sua maioria, já existiam e se encontravam diante de uma
situação de desequilíbrio estrutural crônico. Assim sendo, “construir” o equilíbrio não foi apenas uma diretriz
inovadora a ser observada pelos RPPS que viessem a ser
instituídos, mas tarefa muito mais complexa, que implica
“desconstruir” modelos e estruturas erroneamente consolidados há anos ou décadas.
As consequências desse desequilíbrio ainda não se fazem sentir de forma tão aguda no presente, especialmente para muitos Municípios cujos RPPS, embora apresentem déficit atuarial, mantêm superávits financeiros e
possuem recursos acumulados suficientes para o pagamento dos benefícios por alguns anos. No caso da União,
dos Estados e dos Municípios com RPPS mais antigos,
além do desequilíbrio atuarial há o desequilíbrio finanwww.tce.es.gov.br

ceiro, que requer aportes mensais para sua cobertura,
porém este se apresenta em valores que podem ser suportados pelos recursos orçamentários dos Tesouros nacional, estaduais e municipais.
Porém, se mantida a postura atual dos entes federativos, que não tratam com a devida importância o equilíbrio financeiro e atuarial de seus RPPS e resistem à adoção de medidas para o equacionamento do déficit atuarial, essa situação irá se agravar no futuro, com prejuízo
para sua própria capacidade administrativa.
O desequilíbrio nas contas públicas, ocasionado pelo
crescimento contínuo das despesas com pessoal, poderá comprometer a capacidade de efetivação das políticas
de interesse dos cidadãos, tais como: saúde, educação,
segurança e moradia, e conduzirá à necessidade imperiosa de severas reformas previdenciárias que ameaçarão o direito dos servidores públicos. (g.n.)
Nesse contexto, o responsável ao praticar as irregularidades constatadas fomentou a ocorrência de autênticos
“rombos” nas contas do Instituto de Previdência, incitando prejuízo nítido à administração pública.
Portanto, conquanto a posteriori sejam sanadas as irregularidades, tal hipótese de maneira alguma elide ou
atenua a conduta do gestor, pois os prejuízos já foram
causados.
Destaca-se: os fatos referem-se as irregularidades de natureza grave, que causam prejuízo financeiro ao Instituto de Previdência, em razão da não adoção de medidas econômicas necessárias para correção dos desvios
do sistema.
Nessa linha, o Tribunal de Contas Catarinense, no processo nº 02/03501551, Acórdão n. 1765/08, julgou irSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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regulares as contas de gestão de Prefeito, nos termos
adiante reproduzidos:

zesseis, à unanimidade, nos termos do voto do relator,
conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:

5. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.

6.1. JULGAR IRREGULARES, COM IMPUTAÇÃO DE DÉBITO, (…) E CONDENAR OS RESPONSÁVEIS A SEGUIR DISCRIMINADOS AO PAGAMENTO DE DÉBITOS DE SUA RESPONSABILIDADE, fixando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias,
a contar da publicação deste Acórdão no Diário Oficial
Eletrônico desta Corte de Contas, para comprovar, perante este Tribunal, O RECOLHIMENTO DO VALOR DO DÉBITO AOS COFRES DO MUNICÍPIO, ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DOS JUROS LEGAIS (…) calculados a partir da data da ocorrência do fato gerador do
débito (…).

1. Julgar irregular a Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de São Mateus, sob a responsabilidade do senhor Amadeu Boroto, referente ao exercício de
2013, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “d” e
“e” da Lei Complementar 621/2012, pelo cometimento
da irregularidade apontada no Relatório Técnico Contábil RTC 213/2015, qual seja, ausência de recolhimento
de valores retidos de servidores e terceiros, indicando
apropriação indevida de recursos financeiros (Base Normativa: artigos 35, 85, 92, 101 e 105 da Lei Federal nº.
4.320/1964; artigos 865 e 868, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR) de 1999, alterado pelo inciso I, alínea “d”, do artigo 70 da Lei 11.196/2005; artigos 37 e
158, inciso I, da Constituição da República Federativa do
Brasil e artigo 30 da Lei nº. 8.212/1991);

Vistos, relatados e discutidos nos autos do Processo TC2674/2014, ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia onze de novembro de dois
mil e quinze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:

2. Aplicar multa individual no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) ao senhor Amadeu Boroto, com amparo no artigo 135, inciso II da Lei Complementar 621/2012;

Base legal: Lei Federal 8.212/91, art. 30, inc. I, alíneas “a” e “b” e art. 37 da Constituição da República, Lei
4.320/64.
2. Aplicar multa ao responsável, Sr. Aurecil Gonçalves
Muruci, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizáveis na forma do art. 138 c/c art. 135, §3º, ambos da
LC 621/2012, dosada na forma do artigo 389, incisos II e
III, da Resolução TC 261/2013, por se tratar de pretensão
punitiva em virtude da irregularidade mantida;

ACÓRDÃO TC-939/2016 - PLENÁRIO

3. Formar autos apartados, nos termos dos art. 38, parágrafo único, e art. 281 do Regimento Interno, mediante a juntada de cópias do RTC, ITI, ICC, ITC e do Acórdão,
para quantificação do dano causado ao erário em razão
das despesas indevidas com juros e multas decorrentes do atraso no recolhimento das parcelas do débito
junto à Previdência Social, mediante Tomada de Contas Especial;

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC3051/2014, ACORDAM os srs. conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia quatro de outubro de dois mil e de-

4. Determinar à atual gestão da Prefeitura Municipal de
São Mateus para que recolha tempestivamente os valores relativos a contribuições previdenciárias retidas de
seus servidores e terceiros;

3.1. Instaure Tomada de Contas Especial, para apuração
e quantificação do dano, bem como identificação dos
responsáveis, a fim de apurar a totalidade dos encargos
financeiros incidentes sobre o recolhimento em atraso

6.1.2. De responsabilidade do Sr. EDGAR SCHNEIDER, ex-Prefeito Municipal de Meleiro, CPF nº 029.201.079-68
m as seguintes quantias:
6.1.2.1. R$25.483,76 (VINTE E CINCO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DECORRENTES DE ATRASO NO REPASSE DE VALORES
AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA,
em descumprimento ao previsto no art. 4º e no § 1º do
art. 12 da Lei (federal) n. 4.320/64 (item III-B.1.1 do Relatório DMU)
Aliás, esse é o entendimento pacífico dessa Corte. São
inúmeros os julgados desse Tribunal nesse sentido, ex
vi:

www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC-1753/2015 - PRIMEIRA CÂMARA

1. Julgar irregulares as contas do Fundo Municipal de
Saúde de Divino de São Lourenço, sob a responsabilidade do Sr. Aurecil Gonçalves Muruci, relativas ao exercício
de 2013, nos termos do inciso III, do art. 84, incisos “c”
e “d” da Lei Complementar 621/2012, tendo em vista a
manutenção da seguinte irregularidade:
Ausência do recolhimento das parcelas devidas ao INSS
e ao FGTS relacionadas a parcelamentos firmados (Item
II.I da ICC 201/2015).

3. Determinar ao atual Controlador-Geral do Município
de Divino de São Lourenço que:

Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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das parcelas devidas ao INSS e ao FGTS relacionadas ao
parcelamento firmado e o ressarcimento aos cofres públicos (item III.I da ICC 201/2015), com fulcro no artigo
83, §1º5, da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei
Orgânica do TCEES), sob pena de incorrer em responsabilidade solidária, informando, ainda, outros dados exigidos pela Instrução Normativa TC nº 32/2014, devendo os autos da Tomada de Contas Especial ser encaminhados a este Tribunal no prazo de 90 (noventa) dias,
na forma do art. 14 da IN TC 32/2014;
3.2. Comunique a esta Corte de Contas a Instauração
de Tomada de Contas em tela, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o estabelecido no art. 5º da IN
TC 32/20146 e, acaso confirmado o prejuízo, providencie sua devolução ao erário do município, nos termos
dos arts. 152 e seguintes do Regimento Interno do Tribunal, devendo observar os prazos constantes da IN nº
32/2014.
4. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
ACÓRDÃO TC-1755/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
Vistos, relatados e discutidos nos autos do Processo TC3146/2014, ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia onze de novembro de dois
mil e quinze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Julgar irregulares as contas da Prefeitura de Divino de
São Lourenço, sob a responsabilidade do Sr. Miguel Lourenço da Costa, no exercício de suas funções administrativas, relativas ao exercício de 2013, nos termos do inciso III, do art. 84, incisos “c” e “d” da Lei Complementar

621/2012, tendo em vista a manutenção da seguinte irregularidade:
“Ausência do recolhimento das parcelas devidas ao INSS
e ao FGTS relacionadas a parcelamentos firmados (Item
II.I da ICC 202/2015).”
Base legal: Lei Federal 8.212/91, art. 30, inc. I, alíneas “a” e “b” e art. 37 da Constituição da República, Lei
4.320/64.
2. Aplicar multa ao responsável, Sr. Miguel Lourenço da
Costa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizáveis na forma do art. 138 c/c art. 135, §3º, ambos da
Lei Complementar 621/2012, dosada na forma do artigo 389, incisos II e III, do Regimento Interno, por se tratar de pretensão punitiva em virtude da irregularidade
mantida;
3. Determinar ao atual Controlador-Geral do Município
de Divino de São Lourenço que:
3.1. Instaure Tomada de Contas Especial, para apuração
e quantificação do dano, bem como identificação dos
responsáveis, a fim de apurar a totalidade dos encargos
financeiros incidentes sobre o recolhimento em atraso
das parcelas devidas ao INSS e ao FGTS relacionadas ao
parcelamento firmado e o ressarcimento aos cofres públicos (item III.I da ICC 201/2015), com fulcro no artigo
83, §1º , da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei
Orgânica do TCEES), sob pena de incorrer em responsabilidade solidária, informando, ainda, outros dados exigidos pela Instrução Normativa TC nº 32/2014, devendo os
autos da Tomada de Contas Especial ser encaminhados a
este Tribunal no prazo de 90 (noventa) dias, na forma do
art. 14 da IN TC 32/2014;
3.2. Comunique a esta Corte de Contas a Instauração
www.tce.es.gov.br

de Tomada de Contas em tela, no prazo de 15 (quinze)
dias, de acordo com o estabelecido no art. 5º da IN TC
32/2014 e, acaso confirmado o prejuízo, providencie sua
devolução ao erário do município, nos termos dos arts.
152 e ss. do Regimento Interno do Tribunal, devendo observar os prazos constantes da IN nº 32/2014;
4. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Como se verifica nas decisões colacionadas, quando não
há quantificação do dano ao erário causado pelo atraso
no recolhimento, gera-se o dever de formação de autos
apartados ou de adoção de providências administrativas
cabíveis pela unidade gestora, ambos objetivando identificar os responsáveis e reaver para os cofres públicos os
encargos derivados do não pagamento tempestivo das
referidas contribuições.
Isto posto, o Ministério Público de Contas anui à proposta da área técnica contida na ITC 02329/2018-4, sem
prejuízo da expedição da determinação e da recomendação sugeridas, bem como pela aplicação de multa aos
responsáveis.
Requer, outrossim:
1. determinar ao atual Controlador-Geral do Município
de Sooretama que:
1.1 instaure Tomada de Contas Especial, para apuração
e quantificação do dano, bem como identificação dos
responsáveis, a fim de apurar a totalidade dos encargos
financeiros incidentes sobre o recolhimento em atraso
das parcelas devidas referentes às contribuições previdenciárias, e o ressarcimento aos cofres públicos, com
fulcro no artigo 83, §1º, da Lei Complementar Estadual
621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), sob pena de incorSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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rer em responsabilidade solidária, informando, ainda,
outros dados exigidos pela Instrução Normativa TC nº
32/2014, devendo os autos da Tomada de Contas Especial ser encaminhados a este Tribunal no prazo de 90
(noventa) dias, na forma do art. 14 da referida IN;
1.2. comunique a esta Corte de Contas a Instauração
de Tomada de Contas em tela, no prazo de 15 (quinze)
dias, de acordo com o estabelecido no art. 5º da IN TC
32/2014 e, acaso confirmado o prejuízo, providencie sua
devolução ao erário do município, nos termos dos arts.
152 e ss. do Regimento Interno do Tribunal, devendo observar os prazos constantes da IN nº 32/2014;
Vitória, 24 de julho de 2018
LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador de Contas
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte deliberação que submeto a sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

No Relatório Técnico 01082/2017-6 (evento 52) a área
técnica apontou indícios de irregularidades, originando a
Instrução Técnica Inicial - ITI 01550/2017-1 (evento 53)
para a citação dos responsáveis.
Em atenção aos Termos de Citação 02512/2017-6 (evento 56) e 02513/2017-1 (evento 57), os gestores encaminharam os documentos e justificativas (evento 62), as
quais foram devidamente analisadas pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, que
elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 02329/2018-4
(evento 66), concluindo nos seguintes termos:
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOORETAMA, exercício de 2016, formalizada de acordo com a Resolução TC
261/13 e alterações posteriores, sob a responsabilidade
do Sr. ALEXANDRE MARIM VIEIRA E MARINALVA BROEDEL MACHADO DE ALMEIDA.
Conforme exposto, não foram apresentados elementos
suficientes ao afastamento das seguintes irregularidades:

VOTO VISTA

2.3 Divergências entre os valores de contribuição previdenciária patronal apurada na folha de pagamento e registros contábeis (item 3.4.1.2 do RTC)

O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:

Base legal: Art. 85, 87, 102 e 103 da Lei 4.320/64 e artigo
15, I c/c 22, I e II da Lei Federal nº 8212/1991

I RELATÓRIO:

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se pelo julgamento IRREGULARES da prestação de Contas do Sr. ALEXANDRE MARIM VIEIRA E MARINALVA BROEDEL MACHADO DE ALMEIDA, no exercício de 2016, conforme dispõe o art. 84,
inciso III, alínea “d”, da Lei Complementar 621/2012 c/c

Relator

Trata-se da Prestação de Contas do Fundo Municipal de
Saúde de Sooretama, relativa ao exercício de 2016, cuja
gestão esteve sob a responsabilidade do senhor Alexandre Marin Vieira e a senhora Marinalva Broedel Machado de Almeida

www.tce.es.gov.br

art.163, do Regimento Interno do TCEES, aprovado pela
Resolução 261/2013.
Sugere-se ainda:
A aplicação da multa prevista no artigo 135, I da Lei Complementar 621/2012;
determinar, caso confirme dano ou prejuízo, adotar medidas administrativas necessárias a fim de responsabilizar e ressarcir ao erário o montante despendido com juros e multas pelo pagamento em atraso de contribuições
previdenciárias, nos termos da IN TC nº 32/2014
recomendar ao atual gestor para encaminhar nas futuras prestações de contas, em nota explicativa, o acompanhamento dos pagamentos das parcelas das contribuições previdenciárias, especificando o período a que se
refere.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de
Contas para manifestação, o procurador Luís Henrique
Anastácio da Silva elaborou o parecer PPJC 03508/20181 (evento 77) 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.
Acompanho a área técnica quanto ao afastamento das
irregularidades constantes nos itens 2.1 e 2.2 da Instrução Técnica Conclusiva 02329/2018-4, a seguir transcritas:
2.1 Cancelamento indevido de restos a pagar (item
3.3.1 do RTC)
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Base legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
De acordo com Relatório Técnico Contábil, identificou-se indício de irregularidade quanto ao cancelamento de
restos a pagar, baseado no Parecer Conclusivo Controle
Interno da unidade gestora, como segue-se:
Conforme relatou a Controladoria Geral no Relatório
de Controle Interno – RELUCI, o gestor cancelou indevidamente restos a pagar processados no valor de R$
148.025,61, baseado no Decreto Municipal nº 56/2016.
Além do cancelamento indevido de restos a pagar não
processados no valor de R$ 932.621,48, conforme Decreto Municipal nº 55 de 26 de dezembro de 2016.
Dessa forma, sugere-se a citação do gestor responsável
para apresentação de justificativas quanto ao necessário
saneamento das distorções levantadas.
Em defesa, os responsáveis argumentaram:
Vale esclarecer que o valor cancelado de restos a pagar processados do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE foi
de apenas R$ 25.008,67 (vinte e cinco mil, oito reais e
sessenta e sete centavos), conforme Art. 2º do Decreto
Municipal n° . 056/2016 (ANEXO I) e o valor cancelado
de restos a pagar não processados foi de R$ 298.878,48
(duzentos e noventa e oito mil, oitocentos e setenta e
oito reais e quarenta e oito centavos), conforme Art. 2º
do Decreto Municipal n°. 055/2016 (ANEXO II). Portando
a diferença constante dos valores a presentados no RELUC! descritos no parágrafo anterior são restos a pagar
processados e não processados da UG Prefeitura Municipal de Sooretama-ES, devendo ser retirados deste questionamento.
1 - Quanto aos cancelamentos de restos a pagar processados de R$ 25.008,67 realizados no final do exercício de

2016 foram devidamente justificados no próprio Decreto
n°. 056/2016, conforme discriminado no Art. 3º:
Art. 3°. As Despesas canceladas citadas nos artigos 3º
e 4°, processados são anulados decorrentes da prescrição de 05 (cinco) anos, conforme regras do Decreto n° .
20.910/32 e Decreto Lei n° . 4.597 / 92, e/ou por originarem ser de empenhos estimativas, não havendo comprovação suficiente que caracterize a efetiva realização
da despesa e/ou por duplicidade de liquidação, devendo, tão- somente, serem formalizadas as suas baixas legais no passivo do balanço patrimonial , assim como suas contas de controle de Restos a Pagar no exercício de
2016 .”
Como se vê, no Art. 2º do referido Decreto foram cancelados restos a pagar processados inscritos no exercício
de 2010 e 2011 justificando-se tendo em vista a prescrição de 05 (cinco) anos.
Houve também cancelamentos que ainda não estavam
prescritos, porém procurou-se no final do exercício de
2016 realizar um levantamento minucioso, realizando
análise dos processos administrativos, inclusive com ligações telefônicas aos fornecedores destas despesas, a
fim de identificar se realmente estes valores eram devidos. Que no final desta análise, identificou-se que essas
despesas não eram devidas, sendo que algumas teve
duplicidade de liquidação e outras não identificou-se a
comprovação suficiente que
caracterize a efetiva realização da despesa.
Neste cenário, nenhum fornecedor ficou no prejuízo,
tendo em vista que os valores cancelados não eram devidos, cumprindo plenamente os princípios de probidade e boa-fé (Lei n°. 10406/2002, art. 422).
www.tce.es.gov.br

Por fim, a fim de manter a realid. ade das informações
contábeis, foram realizadas a baixas legais no passivo
controle de Restos a Pagar.
2 - No que se refere aos cancelamentos de restos a pagar não processados no valor de R$ 298.878,48 realizados no final do exercício de 2016 foram devidamente justificados no próprio Decreto nº. 055/2016, conforme discriminado no Art. 3º:
Art.3°. Os créditos cancelados citados nos artigos 1° e 20,
não processados e não liquidados, são anulados tendo
em vista que não serão utilizados no exercício de 2017 e/
ou por finalização do prazo dos contratos, devendo, tão-somente, serem formalizadas as suas baixas legais no
passivo do balanço patrimonial, assim como suas contas de controle de Restos a Pagar no exercício de 2016 .
Foi solicitado no final do exercício de 2016 a Equipe de
Transição do Governo eleito para indicar quais contratos e empenhos necessitariam para iniciar o exercício de
2017. Através desta indicação, tomou se as devidas providências no sentido de cancelar os saldos de contratos
e seus respectivos saldos de restos a pagar não processados que não seriam utilizados no exercício de 2017.
Além foi realizado um levantamento com avaliação criteriosa para cancelamentos dos restos a pagar não processados, levando em consideração os contratos vencidos, tendo cuidado rigoroso para não lesar o fornecedor de boa-fé.
De acordo com o RTC, o relatório (RELUCI), apontou irregularidades no cancelamento de restos a pagar no valor
total de R$1.080647,09, sendo o valor de R$148.025,61
de restos a pagar processados e o valor de R$932.621,48
de restos a pagar não processados.
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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A defesa alegou em sua justificativa, que o valor trata-se
de “...restos a pagar processados e não processados da
UG Prefeitura Municipal de Sooretama-ES.
A justificativa foi acompanhada dos decretos municipal
55 e 56/2016 que apresentaram os valores correspondentes a esta unidade gestora. A seguir Decreto Municipal 56/2016, onde estabelece art.2°:
(FIGURA)
Fonte: processo 5564/2016,
483/2018 (sistema e-tcees)

defesa/justificativa

De acordo com o Decreto Municipal 56/2016, foram canceladas despesas de exercícios anteriores inscritos em
restos a pagar processados no valor de R$25.008,67, referente ao Fundo Municipal de Saúde do Município de
Sooretama. O valor de R$148.025,61 apresentado no
Parecer de Controle interno (RELUCI) tratava-se da soma dos valores de cancelamentos restos a pagar processados da Prefeitura (R$125.016,94) e Fundo de Saúde
(R$25.008,67).
Quanto ao cancelamento de Restos a Pagar Não Processados, foi apresentado Decreto Municipal 55/2016, onde estabelece o art.2°:
(FIGURA)
Fonte: processo 5564/2016,
483/2018 (sistema e-tcees)

defesa/justificativa

De acordo com o Decreto Municipal 55/2016, foram canceladas despesas de exercícios anteriores inscritos em
restos a pagar processados no valor de R$298.878,48,
referente ao Fundo Municipal de Saúde do Município
de Sooretama. O valor de R$932.621,48 apresentado no
Parecer de Controle interno (RELUCI) tratava-se da soma dos valores de cancelamentos restos a pagar proces-

sados da Prefeitura (R$633.743,00) e Fundo de Saúde
(R$298.878,48).

Regime de Inscrições

Baixas

Folha

Previdência

(B)

Pagamento do

do

Dessa forma, os valores constantes no Relatório do Parecer de Controle Interno, tratavam-se do somatório de
cancelamento de restos a pagar da prefeitura municipal
e do fundo municipal de saúde.

Regime -

-

(C)
0,00

(B/Cx100)
-

A justificativa da defesa pode ser confirmada, quando
conferido o Demonstrativo de Dívida Flutuante (DEMDFL.pdf), onde apresenta o valor total de cancelamento
de R$323.887,15, referente a soma de R$25.008,67 de
restos a pagar processados e R$298.878,48 de restos a
pagar não processados, cujos valores foram estabelecidos pelos Decretos municipais 55 e 56/2016.

ral de Pre-

Diante do exposto, os responsáveis lograram êxito na
justificativa e documentos apresentados, sugerindo-se o
afastamento desta irregularidade.
2.2 Divergências entre os valores de contribuição previdenciária do servidor apurada na folha de pagamento e
registros contábeis (item 3.4.1.1 do RTC)
Base legal: Art. 85, 87, 102 e 103 da Lei 4.320/64 e artigo
15, I c/c 22, I e II da Lei Federal nº 8212/1991
De acordo do Relatório Técnico Contábil, foi constatado
indício de irregularidade, sendo os responsáveis citados
a esclarecer o fato a seguir:
Nas tabelas a seguir, demonstram-se os valores empenhados, liquidados e pagos, a título de obrigações previdenciárias (contribuição patronal) devidas pela unidade gestora, bem como os valores retidos dos servidores
e recolhidos para os fundos de previdência, na forma da
legislação de referência:
Tabela 16: Contribuições Previdenciárias – Servidor Em
R$ 1,00
www.tce.es.gov.br

de % Registra- % Recolhi(A/CX100)
-

Próprio de
Previdência
Social
Regime Ge- 330.705,94 270.632,69 326.605,00 101,25

82,86

vidência Social
Totais

330.705,94 270.632,69 326.605,00 101,25

82,86

Fonte: Processo TC 05564/2017-4 - Prestação de Contas
Anual/2016
[]
Em relação às contribuições previdenciárias do RGPS
(parte do servidor), observa-se, das tabelas acima, que
os valores inscritos e recolhidos pela unidade gestora, no decorrer do exercício em análise, representaram
101,25% e 82,86%, respectivamente, dos valores devidos, sendo considerados como passíveis de justificativas,
para fins de análise das contas.
Dessa forma, sugere-se a citação do gestor responsável
para apresentação de justificativas quanto ao necessário
saneamento das distorções levantadas.
Alegaram os responsáveis:
Os Técnicos constataram no demonstrativo da Dívida
Flutuante que houve uma inscrição de contribuições previdenciárias do RGPS (parte do servidor) no valor de R$
330.705 ,94 e o resumo anual da folha de pagamento
consta somente R$326 .605,00. Entendendo que a inscrição foi maior que o valor recolhido dos servidores no
valo r de R$ 4.100,94 e que o Fundo Municipal de Saúde do Município de Sooretama-ES recolheu somente
82,86% do valor inscrito em contribuições previdenciáSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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rias do RGPS (parte do servidor).
A diferença inscrita a maior constante na dívida flutuante comparada com o resumo anual da folha de pagamento refere-se menos de 2% (R$ 4.100,94) do valor retido
dos servidores no exercício de 2016, tornando irrelevantes para efeito de análise de contas. Além disso fica inviável de identificar o equívoco aconteceu na inscrição
contábil desta flutuante ou se o resumo anual da folha
de pagamento enviado na prestação de contas pela administração atual está correto.
Quanto ao recolhimento de somente 82,86% do valor recolhido dos servidores, justifica-se, tendo em vista que a
diferença trata-se de inscrições da competência de Dezembro de 2016 que podem ser recolhidos até o dia 20
do mês seguinte (janeiro/2017) no qual a baixa deverá acontecer naquela data ou na data que foi realizado
o pagamento.
Vale esclarecer que o valor retido dos servidores no mês
de dezembro/2016 ficou devidamente depositado nas
contas bancárias do Fundo Municipal de Saúde para quitação deste consignado, conforme saldo do fluxo de caixa apurado no final de dezembro de 2016, com saldo de
R$ 1.076.635,12, suficiente para quitar essa consignação
no exercício seguinte.
Diante do indício de irregularidade apontada no Relatório Técnico Contábil, alegam os responsáveis que o valor de R$4.100,00 corresponde a diferença entre o valor da inscrição de contribuições previdenciárias do servidor (valores liquidados) no valor de R$330.705 ,94 e o
resumo da folha de pagamento no valor R$326 .605,00 e
que representa menos 2% da folha, inferior a 10% do limite de tolerância.

Analisando as baixas com o valor da folha de pagamento, fato não justificado, verificou que a diferença entre as
baixas (valores pagos)no valor de R$270.632,69 e o valor
da folha de pagamento de R$ 326.605,94.correspondeu
ao valor de R$55.972,31, equivalente a 17,13% do valor
da folha de pagamento.
Também justificou a diferença explicando que as inscrições da competência de dezembro de 2016 podem ser
recolhidas até dia 20 do mês seguinte (janeiro 2017). Assim, verificando o arquivo do Demonstrativo de Contribuições Previdenciárias do servidor (DEMCSE.pdf) encaminhado na PCA/2016, constataram-se os seguintes valores liquidados em 21/12/2016 a serem pagos no exercício seguinte:
(FIGURA)
Fonte: Processo TC 05564/2017-4 - Prestação de Contas
Anual/2016
De acordo com o DEMCSE, os valores liquidados de competência de dezembro de 2016 a serem pagos no exercício seguinte totalizaram R$22.140,47. Portanto, se considerar a extração do valor liquidado de R$22.140,47
do valor de R$55.972,31[diferença citada entre os valores de baixas (valores pagos) e folha de pagamento (R$270.632,69 e R$326.605,94)], o resultado será
R$33.831,84 e, por conseguinte, considerando que nesse valor poderá ser extraído o valor de 13°, o percentual
de tolerância ficará abaixo de 10%, conforme Nota Técnica 03/2016.

II.1 Divergências entre os valores de contribuição previdenciária patronal apurada na folha de pagamento e registros contábeis (item 3.4.1.2 do RTC)
Base legal: Art. 85, 87, 102 e 103 da Lei 4.320/64 e artigo
15, I c/c 22, I e II da Lei Federal nº 8212/1991
Em linhas gerais, o indicativo de irregularidades sob análise diz respeito à divergência entre o recolhimento das
contribuições previdenciárias do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e a apurada na folha de pagamento.
Em sede de justificativas, o defendente alegou, em síntese, que a partir do mês de agosto de 2016 deixou de recolher as contribuições previdenciárias devido à queda
de arrecadação decorrente da crise econômica.
Continuou informando que para não prejudicar o equilíbrio das contas públicas e a prestação de serviços públicos essenciais, tomou a iniciativa de realizar o parcelamento das contribuições patronais junto ao INSS.
A área técnica rejeitou as alegações da defesa, pois mesmo identificando no Demonstrativo da Dívida Fundada
da Prefeitura – Anexo XVII do exercício de 2016 os parcelamentos junto ao INSS, não exime a instituição de suas
responsabilidades pelo repasse das contribuições previdenciárias no exercício de 2016.
Pois bem.

Diante do exposto, sugere-se a afastamento desta irregularidade.

Verifiquei, conforme análise da área técnica, que o município realizou parcelamento junto ao INSS referente
às contribuições previdenciárias, demonstrado nos Demonstrativos da Dívida Fundada – anexo XVII dos exercícios de 2015 e 2016 (Processo TC 5187/2017 – Prefeitura
Municipal de Sooretama).

Quanto à irregularidade remanescente, passo a expor as
razões que formaram meu convencimento.

Quanto à queda de arrecadação decorrente da crise
econômica, verifiquei não procederem as alegações da

www.tce.es.gov.br
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defesa, pois houve excesso de arrecadação das receitas correntes, exercícios de 2015/2016, nos valores de
R$ 1.678.479,01 e R$ 2.318.040,66, respectivamente
(Balanços Orçamentários – Processos TC 3829/2016 e
5187/2017 – Prefeitura Municipal de Sooretama).
Logo, não há de se falar em excludente de ilicitude decorrente de crise econômica, pois ao contrário do que
alegou o gestor, houve incremento na arrecadação, permitindo a correta execução do orçamento, sem prejuízo
do equilíbrio das contas públicas e da prestação de serviços públicos essenciais.
Neste sentido, conforme caso concreto, a Lei nº 13.655,
de 25 de abril de 2018 (Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro – LINDB), em seu artigo 28, afirma que
o agente público responderá pessoalmente quando agir
com dolo ou erro grosseiro.
Diante dos fatos expostos, acompanho o entendimento
da área técnica e mantenho a irregularidade, juntamente com as determinações e recomendações.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, acompanhando do 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
1. ACÓRDÃO TC-1528/2018
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas, por:

1.1- MANTER a seguinte irregularidade, apontada no
item 2.3 da Instrução Técnica Conclusiva 2329/2018, sob
a responsabilidade dos senhores Alexandre Marim Vieira
e Marinalva Broedel Machado de Almeida:
1.1.1- Divergências entre os valores de contribuição
previdenciária patronal apurada na folha de pagamento e registros contábeis (item 2.3 da ITC 2329/2018 e
item 3.4.1.2 do RTC 1082/2017)
Base legal: Art. 85, 87, 102 e 103 da Lei 4.320/64 e artigo
15, I c/c 22, I e II da Lei Federal nº 8212/1991
1.2- JULGAR IRREGULARES as contas dos senhores Alexandre Marim Vieira e Marinalva Broedel Machado de
Almeida à frente do Fundo Municipal de Saúde de Sooretama no exercício de 2016, pela prática de ato ilegal,
presentificado no item 1.1 acima discriminado, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c” e “d” da Lei Complementar Estadual 621/2012, condenando-os à multa pecuniária individual de R$ 3.000,00 (três mil reais),
com amparo no artigo 87, inciso IV c/c artigo 88 e artigo
135, inciso I da Lei Complementar 621/2012;
1.3- DETERMINAR ao atual gestor do Fundo Municipal
de Saúde de Sooretama:
1.3.1- que efetue o recolhimento das obrigações devidas
da parte patronal ao RGPS, mesmo que relativas a exercícios anteriores, visando regularizar a situação da entidade, na forma dos artigos 40, 149, § 1°, e 195, I e II, da
Constituição Federal;
1.3.2- instaure Tomada de Contas Especial, para apuração e quantificação do dano, bem como identificação
dos responsáveis, a fim de apurar a totalidade dos encargos financeiros incidentes sobre o recolhimento em
atraso das parcelas devidas referentes às contribuições
www.tce.es.gov.br

previdenciárias, e o ressarcimento aos cofres públicos,
com fulcro no artigo 83, §1º, da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), sob pena de
incorrer em responsabilidade solidária, informando, ainda, outros dados exigidos pela Instrução Normativa TC
nº 32/2014, devendo os autos da Tomada de Contas Especial ser encaminhados a este Tribunal no prazo de 90
(noventa) dias, na forma do art. 14 da referida IN;
1.3.3- comunique a esta Corte de Contas a Instauração
de Tomada de Contas em tela, no prazo de 15 (quinze)
dias, de acordo com o estabelecido no art. 5º da IN TC
32/2014 e, acaso confirmado o prejuízo, providencie sua
devolução ao erário do município, nos termos dos arts.
152 e ss. do Regimento Interno do Tribunal, devendo observar os prazos constantes da IN nº 32/2014;
1.4- RECOMENDAR ao atual gestor para encaminhar
nas futuras prestações de contas, em nota explicativa,
o acompanhamento dos pagamentos das parcelas das
contribuições previdenciárias, especificando o período a
que se refere;
1.5- ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Nos termos do voto-vista do conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, encampado pelo relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo .
3. Data da Sessão: 31/10/2018 – 37ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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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- 1529/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 08525/2017-1
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
UG: PMP - Prefeitura Municipal de Pinheiros
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: ARNOBIO PINHEIRO SILVA
Denunciante: JUCIX NASCIMENTO MENDONCA
DENÚNCIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS –
JULGAR IMPROCEDENTE – RECOMENDAÇÃO – DAR CIÊNCIA À DENUNCIANTE – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Denúncia encaminhada por cidadã em face da Prefeitura Municipal de Pinhei-

ros, informando a existência de indícios de superfaturamento e irregularidade na licitação do transporte escolar municipal.
Inicialmente, foi exarada a Decisão Monocrática
1798/2017, notificando o senhor Arnóbio Pinheiro Silva
– Prefeito Municipal de Pinheiros, para que se manifestasse sobre as supostas irregularidades apontadas no expediente, no prazo de 05 (cinco) dias.
Após manifestação do responsável (eventos eletrônicos
nº 08, 09, 10, 11, 12 e 13), os autos foram encaminhados
à Secex Denúncias para análise.

com posterior retorno dos autos para análise do mérito,
o que foi acolhido na Decisão Monocrática 838/2018.
Em seguida, os autos retornaram à área técnica para análise de mérito. Mediante a Instrução Técnica Conclusiva
3230/2018, a SecexSES afastou todos os indícios de irregularidades apontados, razão pela qual concluiu pela improcedência da denúncia com recomendação ao gestor.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer
4132/2018).

Mediante a Manifestação Técnica 1697/2017, a área
técnica ressaltou que ainda não havia análise quanto aos
requisitos de admissibilidade da presente denúncia, propondo que fossem analisados em oportunidade posterior. Ademais, afirmou que, após estudo perfunctório
dos autos, com ênfase na resposta apresentada pelo gestor e documentos, concluiu-se que não estavam presentes documentos referentes aos processos de pagamentos dos Contratos 42/2014 e 75/2014, o que seria essencial para análise quanto à alegação de supostas irregularidades na liquidação das despesas.

É o relatório.

Dessa forma, foi exarada a Decisão Monocrática 13/2018
notificando o responsável, com base no inciso I do art. 56
da Lei Complementar Estadual 621/2012, para que, encaminhasse a este Tribunal os documentos referentes
aos processos de pagamentos dos Contratos 42/2014 e
75/2014.

2.1 IMPRECISÃO NA DESCRIÇÃO DO OBJETO LICITADO

Após juntada da documentação enviada pelo gestor, os
autos foram encaminhados à área técnica para análise.
Mediante a Manifestação Técnica 454/2018, a SecexSES opinou pelo conhecimento da presente Denúncia
www.tce.es.gov.br

2 FUNDAMENTAÇÃO
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada
na Instrução Técnica Conclusiva 3230/2018 pela improcedência da Denúncia, nos seguintes termos:
2. DA ANÁLISE TÉCNICA
Nesse ponto, passamos à análise de cada uma das supostas irregularidades trazidas pela representante.
Em relação ao Pregão Presencial nº 019/2014, verifica-se que o item 1.4 do edital descreve o objeto, nos seguintes termos:
1.4- Objeto: Contratação de empresa para prestação de
serviços no transporte de alunos da zona rural da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Município de
Pinheiros - ES, por quilometro rodado, com acompanhamento de monitores para as linhas que transportam os
alunos, de acordo com as linhas com a quilometragem
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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a ser rodado diariamente, com os respectivos veículos
solicitados especificados no ANEXO I, em conformidade
com o TERMO DE REFERÊNCIA.
No Anexo 01 ao edital consta Termo de Referência, que,
além de trazer objetivo e justificativa dos serviços licitados, traz especificações e quantidades em relação a eles,
atrelando, a cada roteiro, um total de km diário, forma
de atendimento, tipo de veículo, valor unitário por km
e valor total, e no Contrato nº 042/2014, firmado com
TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA, consta, no
item II da Cláusula Primeira, com especificação do objeto
com roteiro, total de km diário, forma de atendimento,
tipo de veículo, valor unitário por km e valor total.
Já em relação ao Pregão Presencial nº 032/2014, verifica-se que o item 1.4 do edital descreve o objeto, nos seguintes termos:
1.4- Objeto: Contratação de empresa para prestação de
serviços no transporte de alunos da zona rural da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Município de
Pinheiros - ES, por quilometro rodado, com acompanhamento de monitores para as linhas que transportam os
alunos, de acordo com as linhas e com as quilometragens a serem rodados diariamente, com os respectivos
veículos solicitados especificados no ANEXO I, em conformidade com o TERMO DE REFERÊNCIA.
No Anexo 01 ao edital consta Termo de Referência, que,
além de trazer objetivo e justificativa dos serviços licitados, traz especificações e quantidades em relação a eles,
atrelando, a cada roteiro, um total de km diário, forma
de atendimento, tipo de veículo, valor unitário por km
e valor total, e no Contrato nº 075/2014, firmado com
TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA, consta, no
item II da Cláusula Primeira, com especificação do objeto

com roteiro, total de km diário, forma de atendimento,
tipo de veículo, valor unitário por km e valor total.
Tais informações não nos permitem concluir que há imprecisão na descrição do objeto licitado, o que redunda
na improcedência da representação nesse ponto.
2.2 ADOÇÃO DO TIPO DE LICITAÇÃO PELO CRITÉRIO DE
MENOR PREÇO GLOBAL, EM DETRIMENTO DA CONTRATAÇÃO POR ITENS (ITINERÁRIO), SEM JUSTIFICATIVA E
POR NÃO TRAZER VANTAGEM ECONÔMICA AO MUNICÍPIO
Sobre esse ponto, após ser notificado, o Gestor apresentou a seguinte justificativa:
No que se refere a adoção do tipo de licitação “menor
preço global”, muito provavelmente a Administração anterior tenha optado por aquele tipo por representar uma
vantagem para o Município em relação ao valor final da
contratação, uma vez que o preço acordado é resultante da multiplicação de diversos itens pelas quantidades
estimadas, de modo que quanto maior o trecho rodado, globalmente considerado, se teria um menor valor
por quilômetro rodado. Ademais, não deve ser descartada a possibilidade de que se a licitação ocorresse por
itinerário, muitos itens (linhas) poderiam ser declarados
desertos, antes a ausência de interesse de eventuais licitantes por prestar o serviço naqueles trechos, pois não
é difícil notar nesse Município trechos de estradas mal
conservadas, relevo desfavorável, bem como localidades
de difícil acesso. Tal entendimento é justificado principalmente pelo fato de que compareceu ao certame apenas um licitante, o que demonstra que tal apreensão daquela Administração era justificável, sendo que na medida em que eventualmente alguns trechos não fossem
aceitos pelo(s) licitante(s) poderia ocasionar a impossibiwww.tce.es.gov.br

lidade de oferecimento do transporte escolar para os estudantes que morassem naquelas regiões, o que significaria indubitável prejuízo ao interesse público. Destarte,
a princípio, entendo que não houve erro da administração passada em escolher aquele tipo de licitação caso tenham sido consideradas as razões elencadas nos 2 (dois)
parágrafos anteriores. (g.n).
Nota-se que a resposta do Gestor baseou-se na, em tese, possibilidade de procedimento deserto caso a divisão
por itens (linhas) fosse a escolhida.
Sobre a adoção do tipo menor preço global para serviços
de transporte escolar, esta Corte de Contas se manifestou da seguinte forma em processos anteriores:
ACÓRDÃO TC-307/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
Tratam os presentes autos sobre auditoria ordinária realizada na Prefeitura de Domingos Martins, em cumprimento ao Plano e Programa de Auditoria Ordinária nº
216/2009, referente ao exercício de 2008, sob responsabilidade do senhor (...) – Prefeito.
(...) 1.8 Realização de procedimento licitatório para a
contratação de serviços de transporte escolar, na modalidade pregão presencial, com restrições à competitividade. A equipe de auditoria indicou que, a Prefeitura de Domingos Martins, visando à contratação de serviços de transporte escolar, lançou mão de um edital de
pregão presencial que continha indícios de restrição à
competitividade do certame, resultando em uma licitação frustrada e em consequente contração do mesmo
objeto por meio de dispensa de licitação. (...) Observo
que o responsável reconheceu a possibilidade de restrição do caráter competitivo do certame procedido pelo
Pregão Presencial 003/2008, tanto que na licitação seSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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guinte, Pregão 001/2010, a Administração alterou o tipo
da licitação, passando a ser menor preço por lote, o que
demonstra a boa fé do responsável. Ademais, noto que
a despeito da alteração do tipo licitatório, verificou-se
que, de fato, o objeto contratado, não inspira concorrência acirrada entre interessados, dada a situação peculiar do Município no que diz respeito à existência de
distritos rurais e não contínuos, o que explicaria a participação de apenas um proponente (constituído no tipo cooperativa) em todos os casos processados, motivo pelo qual a inclusão do critério de menor preço global, no caso ora em análise, não teria acarretado prejuízos ao erário. O mesmo raciocínio se aplica as demais irregularidades constatadas: exigência de emplacamento e abertura de sucursal na sede do Município.
Dessa forma, divirjo respeitosamente da Área Técnica e
do Parquet de Contas e afasto a presente irregularidade,
vez que não se verificou, de fato, danos ao erário ou valor excessivo contratado. (grifos da ITC).
Inteiro teor    Processo:   3474/2009     Data da sessão:  
01/04/2015   Relator:   Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun   Natureza:   Controle Externo > Contas > Tomada
de Contas Especial > Convertida > Tomada de Contas Especial Convertida
ACÓRDÃO TC-232/2015 - PRIMEIRA CÂMARA
Tratam os presentes autos de Auditoria Ordinária realizada na Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã, relativa ao exercício de 2011, sob a responsabilidade do Sr.
(...), então Prefeito Municipal, e dos demais responsáveis acima elencados.
(...) Restrição ao caráter competitivo na licitação para
contratar transporte escolar

A Administração Municipal realizou o Pregão Presencial tipo menor preço global (...), objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte de alunos (...). Em ambos procedimentos licitatórios, foi verificado que a licitação foi do tipo menor preço global, no qual o participante tinha que ofertar valor
para todas as linhas, o que, segundo a equipe de auditoria, inibiu a participação de interessados em apenas
uma ou algumas rotas, restringindo a competitividade
do certame e configurando indicativo de infringência ao
princípio da isonomia, previstos no art. 3º § 1º inciso I,
da Lei 8.666/93.
(...) Conforme alegado pela defesa, a inteligência do art.
23, §1º da Lei 8.666/1993 deflui que o parcelamento somente é obrigatório se houver viabilidade técnica e econômica (...).
(...) Segundo foi afirmada, a regra do parcelamento objetiva garantir a máxima competitividade nas licitações;
entretanto, não pode ser tomada como inflexível, sob
pena de onerar-se a Administração Pública, a exemplo
do caso concreto. Para que o parcelamento seja obrigatório, é necessário que concorram dois requisitos: o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e a ampliação da competitividade, admitindo-se a definição dos lotes de serviços ou bens, respeitada a especialização dos objetos, no âmbito do poder discricionário
do Administrador.
(...) verifico que a licitação tem como regra o fracionamento, entretanto, a divisão do objeto licitado por lotes deve se adequar as peculiaridades do caso concreto. Nas contratações sob análise, as defendentes alegam que o fracionamento era inviável porque havia linhas com difícil trafegabilidade, e que, caso houvesse o
www.tce.es.gov.br

fracionamento, as linhas menores ou em localidades de
difícil acesso não seriam objeto de interesse pelos licitantes. Assim, embora reconhecido pela administração
que o objeto era divisível, preferiu a mesma não se arriscar, reunindo todas as linhas em um lote único, para que
não ficassem alguns lotes sem interessados, ou ainda,
com interessados com preços excessivamente elevados.
(...) Há de se esclarecer que o fracionamento de todas as
linhas em lotes seria inviável, no entanto, a possibilidade
de conjugação de itinerários menos interessantes com
um mais vantajoso, conforme apontado pela área técnica, evitaria que algumas linhas eventualmente ficassem
sem fornecedor e, sobretudo, obstaculizaria o monopólio daquele objeto, que no caso em tela estaria favorecendo especialmente a Cooperativa de Transportes da
Região Serrana em detrimento ao município.
É consabido que o procedimento salutar da concorrência traz benefícios para a contratação, seja na qualidade dos serviços a serem prestados, seja no preço ofertado. Ao contrário, quando há uma única fornecedora
no âmbito de determinado Município para a prestação
de um serviço, há um consequente prejuízo dos diretamente beneficiados pelos serviços e do próprio Município, permitindo que a contratada torne o órgão contratante como refém. Entretanto, se de um lado cabia
ao administrador fomentar a competitividade na prestação do transporte escolar do Município, de outro, a
reiterada realização de licitação por preço global sem
qualquer questionamento por parte dos órgãos de fiscalização traziam ao gestor atuante uma aparente legalidade daquele procedimento.
Nessa linha, ante a não caracterização de dano ao erário e a ausência de má-fé por parte das agentes envolSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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vidas, entendo em dissonância com a área técnica pelo
afastamento da irregularidade (...). (grifos da ITC).

do objeto por lotes, a maior competitividade possível, alcançando a melhor proposta para a Administração.

Inteiro teor    Processo:   1121/2012     Data da sessão:  
18/03/2015   Relator:   Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun   Natureza:   Controle Externo > Fiscalização > Auditoria > Auditoria Ordinária

Além disso, deve ser sopesado que não há qualquer indicativo de que a divisão do objeto tenha implicado em
dano ao erário.

[Licitação. Transporte escolar. Lote. Princípio da competição]
ACÓRDÃO TC-1664/2017 – PRIMEIRA CÂMARA
Trata-se de Auditoria Ordinária, realizada no âmbito da
Prefeitura Municipal de Itaguaçu, que tinha como finalidade verificar a regularidade e legalidade dos atos praticados, por amostragem, com base nas Constituições Federal e Estadual e legislação específica para os pontos de
auditoria, praticados no exercício de 2013.
(...)
8) Contratação de empresa para realização de prestação
de serviços de transporte escolar – Restrição à competitividade (item 2.8 da ITC 03642/2017-1)
Aduziu a área técnica que a irregularidade se consubstanciava no fato de, no âmbito do Pregão Presencial n.º
061/2013, cujo objeto era a contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar no Município,
no qual se sagrou vencedora a empresa (...)., a Administração Municipal dividiu o objeto em 03 (três) lotes, contendo roteiros diversos nos quais deveriam transitar os
veículos para atendimento aos alunos, de forma que teria restringido à competitividade.
(...) Analisados os fundamentos apresentados e, em especial, as peculiaridades do Município, entendo pelo
afastamento da irregularidade, considerando, inclusive,
a boa-fé dos gestores ao buscarem, por meio da divisão

Em situação similar, esta Corte de Contas já se manifestou nesse sentido. Vejamos:
ACÓRDÃO TC-307/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
(...) 1.8 Realização de procedimento licitatório para a
contratação de serviços de transporte escolar, na modalidade pregão presencial, com restrições à competitividade.
A equipe de auditoria indicou que, a Prefeitura de Domingos Martins, visando à contratação de serviços
de transporte escolar, lançou mão de um edital de pregão presencial que continha indícios de restrição à competitividade do certame, resultando em uma licitação
frustrada e em consequente contração do mesmo objeto por meio de dispensa de licitação.
(...) Observo que o responsável reconheceu a possibilidade de restrição do caráter competitivo do certame
procedido pelo Pregão Presencial 003/2008, tanto que
na licitação seguinte, Pregão 001/2010, a Administração
alterou o tipo da licitação, passando a ser menor preço por lote, o que demonstra a boa fé do responsável.
Ademais, noto que a despeito da alteração do tipo licitatório, verificou-se que, de fato, o objeto contratado, não
inspira concorrência acirrada entre interessados, dada
a situação peculiar do Município no que diz respeito à
existência de distritos rurais e não contínuos, o que explicaria a participação de apenas um proponente (constituído no tipo cooperativa) em todos os casos proceswww.tce.es.gov.br

sados, motivo pelo qual a inclusão do critério de menor
preço global, no caso ora em análise, não teria acarretado prejuízos ao erário. O mesmo raciocínio se aplica as
demais irregularidades constatadas: exigência de emplacamento e abertura de sucursal na sede do Município.
Dessa forma, divirjo respeitosamente da Área Técnica
e do Parquet de Contas e afasto a presente irregularidade, vez que não se verificou, de fato, danos ao erário ou valor excessivo contratado. (TCE/ES; Processo TC
3474/2009; Acórdão TC 307/2015-Primeira Câmara; Relator
Cons. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun; Julgado em
01/04/2015)
Entretanto, ainda que entenda pelo afastamento da irregularidade, acredito que seja necessária a expedição de recomendação ao atual gestor, para que realize
estudo com a finalidade de encontrar a forma efetiva
de privilegiar a competitividade nas licitações atinentes à contratação de empresa para prestar os serviços
de transporte escolar.
Portanto, entendo pelo afastamento da irregularidade,
recomendando ao atual gestor que, para futuras contratações, realize estudo com a finalidade de encontrar
a forma efetiva de privilegiar a competitividade nas licitações atinentes à contratação de empresa para prestar
os serviços de transporte escolar. (grifos da ITC).
Inteiro teor    Processo:   3167/2014     Data da sessão:  
13/12/2017   Relator:   Márcia Jaccoud Freitas   Natureza:   Controle Externo > Fiscalização > Auditoria > Controle Externo - Fiscalização – Auditoria
[Contrato administrativo. Transporte escolar. Composição de custo unitário]
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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ACÓRDÃO TC-1000/2017 – PLENÁRIO

ção pela Secretaria Municipal de Educação.

Assim, considerando que casos concretos há em que se
torna possível a junção de rotas em mesmo lote, e que
tal situação não necessariamente redunda em dano ao
erário, e ainda considerando que em breve o Município
representado terá que realizar novo certame para a contratação dos serviços em tela, entendemos pelo afastamento da irregularidade, sugerindo a expedição de recomendação para que quando da realização do próximo certame, o órgão competente comprove nos autos
do processo administrativo licitatório a vantajosidade da
sua escolha acerca da definição das rotas e lotes para a
disputa.

Não bastassem as irregularidades, ou seja, a falta de especificação de trechos, tipos de veículos, quilometragem, itinerários ou qualquer outro elemento capaz de
permitir a fiscalização da efetiva prestação do serviço,
tem-se que vários aditivos foram inseridos desnecessariamente na relação negocial que culminaram com o
acréscimo do valor pago em 20°/o e 30°/o, culminaram,
também, com pagamentos não contratados, causando
assim danos ao erário público

2.3 ADOÇÃO DE CRITÉRIO DE PAGAMENTO POR TRECHO,
EM DETRIMENTO DA CONTRATAÇÃO POR KM RODADO
OU ALUNO TRANSPORTADO, HAVENDO PAGAMENTO DE
VALOR IDÊNTICO PARA TRECHOS DE DIFERENTES QUILOMETRAGENS, SEM JUSTIFICATIVA
A denunciante apresenta as seguintes alegações no que
diz respeito ao “pagamento por trecho”:
A modalidade escolhida permitiu que pequenos trechos fossem remunerados do mesmo modo que trechos
dez vezes superiores, trazendo vantagem ao restante e
prejuízos à administração pública, vez que a EMPRESA
TRANSIGOR RECEBIA POR TRECHO NÃO PERCORRIDO._
A prática escolhida pela administração afrontou literalmente o inciso II, do parágrafo § 2°, do artigo 40, da Lei
de Licitações no 8666/93, que determina autorização do
preço unitário para aquisição desse tipo de serviço.
Outro fator preponderante é que a modalidade adotada
dispensava a apresentação de planilhas que permitissem
a conferencia ou fiscalização quanto a correta remunera-

Após notificado, o Prefeito Municipal informou o seguinte:
Outrossim, conforme destacado anteriormente, inclusive sendo expresso nos contratos, o critério para pagamento utilizado não é o de “pagamento por trecho”, mas
sim pagamento por quilômetro rodado, não sendo, portanto, verdadeiras as alegações da Cidadã Noticiante de
que o pagamento ocorre por trecho e não por quilômetro rodado.
Da análise do contrato 42/2014 (Pregão 19/2014), constante dos autos, verifica-se que, na cláusula primeira, inciso II, há um quadro com a especificação detalhada do
objeto (fl. 446 do Processo) com indicação de roteiro,
quilometragem, tipo de veículo, valor unitário por quilometro e valor total a ser pago (valor unitário por km x
total km diário).
Em uma análise por amostragem do processo de pagamento relativo ao serviço prestado nos meses de junho
e outubro de 2014 no âmbito do contrato 42/2014 (Nota
Fiscal 1097 – fl. 2336 – e Nota Fiscal 956 – fl. 2251), observa-se que na planilha “Cálculos Transporte Escolar”,
consta o mês de referência, a especificação dos valores
www.tce.es.gov.br

de acordo com roteiro, km diário, valor do km unitário,
dias letivos e valor total (valor diário x dias letivos), sendo as autorizações de pagamento emitidas nos valores
atestados na referida planilha.
Assim, da análise realizada, não foram encontrados indícios de que os pagamentos estariam sendo realizados
por trecho, em detrimento da contratação por quilômetro rodado, conforme alegado na denúncia.
Diante disso, somos pelo afastamento da irregularidade.
2.4 AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CUSTOS NOS PROCESSOS
LICITATÓRIOS (ADITIVOS – PRORROGAÇÃO E REAJUSTE)
A denunciante aponta como uma das irregularidades
cometidas pela Administração Municipal a ausência de
planilha de custos nos processos licitatórios (Aditivos –
prorrogação e reajuste). No entanto, a suposta irregularidade é mencionada somente no início do relato sem
qualquer descrição posterior sobre a ocorrência.
Em defesa, o gestor apresentou a seguinte alegação:
A Noticiante alega a ausência de planilha de custos do
processo licitatório, notadamente no que diz respeito à
aditivos, prorrogação e reajuste. Primeiramente deve ser
consignado que traduz-se verdadeira falácia a alegação
da Requerente, quando tenta induzir a erro este Eg. Tribunal de Contas, insinuando que nos referidos processos
existem um número exagerado de aditivos objetivando
reajustamento do valor do contrato.
Em seguida, prossegue falando somente em relação às
justificativas para realização dos aditivos contratuais,
não mencionando nada mais sobre a suposta ausência
de planilha de custos nos referidos processos.
Da análise da documentação constante nos autos, verifica-se, de fato, que não há planilha de custos, somente
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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pesquisa de preços junto a fornecedores, sem a composição detalhada que permitiria aferir os valores de referência do serviço, por exemplo, tipo e idade dos veículos,
depreciação, manutenção, combustível, pessoal e encargos, taxas, tributos entre outros.

Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões
expostas pelo relator, em: 1.1. Conhecer presente consulta, para, no mérito, respondê-la nos termos da ITC
66/2017, em síntese, nos seguintes termos:

A seguir são apresentados alguns dos posicionamentos
deste Tribunal em relação ao tema:

“a) Para os itens 1, 2, e 3 do questionamento, tem-se
que orçamento detalhado em planilhas que expressem
a composição de todos os seus custos unitários é obrigatório em qualquer licitação visando a contratação de
serviços, conforme disposto no art. 7º, § 2º, II da Lei
8.666/93, subsistindo sua obrigatoriedade na hipótese de adoção do sistema de registro de preços. b) Para o item 4 - As discriminações dos elementos que devem compor o orçamento do custo unitário dependem
da especificação do objeto licitado, do tipo de licitação,
da forma de execução prevista e etc., devendo ser analisado no caso em concreto, o que não é possível se fazer
em sede de consulta. Estando, portanto, prejudicada”;
(grifos da ITC).

[Consulta. Licitação. Planilha Orçamentária. Composição de custo unitário]
PARECER/CONSULTA TC-00005/2018 – PLENÁRIO
I - RELATÓRIO
Cuidam os autos de Consulta formulada pela Sra. (...),
Prefeita do Município de São Gabriel da Palha, a respeito da exigência de orçamento em licitações e sua composição, tendo aduzido sua dúvida nos seguintes termos:
1- É obrigatória, para as licitações visando a contratação
do serviço de transporte, a existência de orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de
todos os seus custos unitários?
2- É obrigatória, para toda e qualquer licitação visando a
contratação de serviço, a existência de orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários?
3- Caso afirmativa a resposta às alíneas “a” e “b”, a obrigatoriedade subsiste na hipótese de adoção do sistema
de registro de preços?
4- Quais são os custos unitários que devem compor o orçamento para os serviços de transporte rodoviário?
(...) II – FUNDAMENTAÇÃO
(...) 1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os

ACÓRDÃO TC-060/2013
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo Ex-Prefeito de Piúma (...), em face do Acórdão TC
254/2009, constante do processo TC 4615/2009, que
cuida de Relatório de Auditória Ordinária na Prefeitura
Municipal de Piúma, referente ao exercício de 2007, que
condenou o recorrente ao pagamento de multa de 3.000
VRTE, e ressarcimento ao erário municipal da quantia de
5.853,25 VRTE, tendo em vista as seguintes irregularidades: (...) 2- Ausência de planilha demonstrando a composição dos custos unitários.
(...) já que foi aceita a argumentação recursal de que a
contratação pela modalidade carta convite é bastante
simples sendo possível substituição do contrato por orwww.tce.es.gov.br

dem de serviço, é razoável que se aceite as mesmas argumentações para a inexigibilidade da planilha de composição de custos unitários, como anexo ao contrato. A existência de planilhas com demonstrativo de custo unitário, confere segurança à Administração, de modo que em que pese sua ausência seja insuficiente para
macular as contas do gestor, imperioso determinar que
os serviços contratados sejam sempre planilhados, inclusive com a demonstração dos custos unitários.
Pelo exposto considerando o Princípio da Razoabilidade e as argumentações recursais afasto a irregularidade em tela.
Verifica-se pela dicção da Lei 8.666/93, mais especificamente no artigo 7º, § 2º, inciso II, que as obras e os serviços somente poderão ser licitados quando existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários.
Entretanto, considerando que os certames em questão
ocorreram em 2014, e não há elementos que demonstrem, por essa ausência, prejuízo ao erário, e considerando ainda que em breve deverá ser realizado novo certame licitatório, entendemos pelo afastamento da suposta irregularidade, mas com recomendação para que, na
próxima licitação destinada à contratação de serviços de
transporte escolar, seja elaborado orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição dos custos unitários de acordo com a especificação do objeto licitado.
2.5 INDEVIDA TERCEIRIZAÇÃO (SUBCONTRATAÇÃO) DO
SERVIÇO PELA CONTRATADA, SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MUNICÍPIO, MESMO CIENTE DA SITUAÇÃO
Em relação a esse ponto, não há qualquer documentaSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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ção nos autos que demonstre a ocorrência de subcontratação, nem autorizada nem desautorizada. Ademais,
o Prefeito Municipal, após devidamente notificado, nega a sua ocorrência.
Com o que se tem nos autos, denota-se a improcedente
da representação em relação a esse item.
2.6 SOBREPREÇO NO VALOR CONTRATADO, EM COMPARAÇÃO AO PREÇO MÉDIO DE MERCADO, POR “QUILÔMETRO” RODADO
A denunciante alega a existência de comentários que estariam circulando na cidade que dariam conta de que o
município estaria pagando à prestadora dos serviços até
três vezes mais do que outros municípios da região pela mesma tarefa.
Em resposta, a autoridade notificada questiona e “desafia” a denunciante a apresentar um contrato firmado entre alguma empresa idônea com algum Município que
detivesse características parecidas, com a finalidade de
transportar alunos residentes na zona rural, acompanhados de monitores, cujo valor fosse de R$ 1,56 por quilômetro rodado, sendo que o Município de Pinheiros pagaria o valor de R$ 4,70.
Pois bem. Considerando a ausência de comprovação
desse sobrepreço; considerando que na Administração
Pública os valores contratados são provenientes, via de
regra, de processo licitatório; considerando que cada
Município pode possuir especificidades no que se refere aos custos incorridos com o transporte, e à guisa de
exemplo podemos citar o terreno e as distâncias a serem
percorridas, entendemos pelo afastamento da presente
irregularidade.
2.7 IRREGULARIDADE NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS

EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CONTROLE SOBRE A IDENTIFICAÇÃO DO MOTORISTA, DO MONITOR, DO VEÍCULO
UTILIZADO E DA QUILOMETRAGEM PERCORRIDA
A representante questiona que haveria irregularidade na
liquidação das despesas em razão da ausência de controle sobre a identificação do motorista, do monitor, do veículo utilizado e da quilometragem percorrida, ou seja,
a representante questiona a ausência de fiscalização do
contrato conforme disposto inicialmente, e fundamenta
sua afirmação na constante alteração das rotas.
Em suas justificativas a autoridade municipal aduz que
as rotas sofreriam variações decorrentes da rotatividade dos alunos, e devido a isso, em cada início de ano letivo entrariam novos alunos, residentes em locais diversos, e que com o encerramento de um ano letivo, muitos alunos deixariam de fazer uso do serviço por encerrarem seus estudos, o que traria mais variação das linhas
dos ônibus.
Quanto a essa questão, é preciso destacar que a Constituição Federal, após elencar a educação como um direito social no seu artigo 6º, dispõe, no seu artigo 205, que
a educação seria direito de todos e dever do Estado e da
família, sendo promovida e incentivada com a colaboração da sociedade e visando ao pleno desenvolvimento
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho.
Vejamos:
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade
e à infância, a assistência aos desamparados, na forma
desta Constituição.  (Redação dada pela Emenda Constiwww.tce.es.gov.br

tucional nº 90, de 2015)
(...)
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado
e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho.
Para a concretização desse direito, é fundamental que
ações instrumentais sejam procedidas, como a disponibilização de transporte adequado, alimentação adequada, dentre outros direitos.
Na presente situação, é natural que o estabelecimento
inicial de rotas sofra alteração, sempre e sempre no intuito de melhor atendimento dos estudantes. Tal situação, entretanto, não impede que a Administração municipal estabelece mecanismo de controle quanto à verificação da prestação dos serviços.
Abordada a necessidade de constante alteração da rota
para atender às diferentes necessidades do transporte
escolar durante a os exercícios de execução contratual,
em relação à fiscalização o contrato, não foi apresentada comprovação dessa suposta irregularidade. Desta forma, não havendo nos autos indícios que fundamentem
a alegação de não haver, por parte da Prefeitura Municipal, fiscalização do referido contrato, considera-se que
a Administração Pública cumpre com os preceitos legais,
fiscalizando o cumprimento do contrato, conforme parágrafo único do art. 66-A da Lei n° 8.666/1993, e conforme pode-se auferir das informações constantes dos autos quando da afirmação da autoridade municipal sobre
a constante atualização das rotas do transporte escolar,
indicando que há constante acompanhamento do serviSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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ço de transporte escolar contratado.
Nesse sentido, cabe ainda mencionar que esta Corte de
Contas expediu no ano de 2011 a Resolução TC nº 227,
que dispõe sobre a criação, implantação, manutenção
e fiscalização do Sistema de Controle Interno da Administração Pública, aprovando o “Guia de orientação para implantação do Sistema de Controle Interno na Administração Pública”. Dita resolução prevê, para a composição do “Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle” uma série de sistemas administrativos
a serem tratados por instruções normativas, sendo um
desses sistemas o Sistema de Educação –SEC, subdividido em SEC 01 e SEC 02, o primeiro relacionado ao transporte escolar e o segundo à alimentação escolar.
No Município de Pinheiros, foi editado o Decreto nº
1463/2015, que aprova a IN – SED nº 01/2015, que dispõe sobre procedimentos do transporte escolar.
Nesse sentido, é dever da Administração Pública municipal, além de expedir tais normas, zelar para o seu efetivo cumprimento.
Diante dessas considerações, não havendo nos autos
elementos que comprovem a ocorrência da irregularidade, entendemos pelo afastamento da presente irregularidade.
2.8 DA NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DAS CONTAS NO PERÍODO E FORMA EXIGIDOS NA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL,
ART. 22. VIOLAÇÃO LEGAL AOS PRINCÍPIOS INSCULPIDOS
NO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LESIVIDADE À MORALIDADE ADMINISTRATIVA
Para o representante, o Prefeito Municipal não teria disponibilizado as contas no período e forma exigidos por
lei, o que acarretaria violação aos princípios insculpidos

no artigo 37, caput da Constituição Federal, e lesividade à moralidade administrativa, pois, desde do dia 15
de abril de cada exercício, conforme estabelecido pelo
art.22, da Lei Orgânica Municipal de Pinheiros - ES, c/c
art. 31, § 3°, da Constituição Federal de 1988, as contas dos Poderes Legislativas e Executivas ficariam durante 60 (sessenta) dias, anualmente, à disposição dos contribuintes, para exame e apreciação, a partir da sua remessa ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, podendo qualquer cidadão, nos termos da lei, questionar a legitimidade.
Nas suas justificativas, a autoridade notificada, Prefeito
Municipal, afirma, em relação a esse ponto, que se trata da prestação de contas anuais do exercício anterior.
Abaixo, transcrevemos parte das afirmações:
Trata-se da prestação de contas ANUAIS, do exercício
ANTERIOR, sendo que os indigitados artigos preveem
que a partir de 15 de abril as contas deverão ficar a disposição durante o período 60 (sessenta) dias. Logo, desde que as contas fiquem pelo período de 60 dias de cada exercício, a disposição dos cidadãos, o então Prefeito
Municipal não incorrerá em qualquer irregularidade ou
cometimento de qualquer crime.
Utilizando-se de critério hermenêuticos adequados para o presente caso, conclui-se que este subscritor teria
até o dia 31/10/2017 para protocolar as contas na Câmara Municipal de Pinheiros/ES, para os fins do artigo
22 da LOM.
Diante do exposto, observa-se uma vez mais inexistir as
alegadas irregularidades apontadas, motivo pelo qual
não há que se falar em responsabilidade, conforme vastamente demonstrado.
www.tce.es.gov.br

Pois bem. Verifica-se que, considerando que a disponibilização das contas, até o dia 31/10/2017, e medida capaz
de atender ao comando do art. 31, § 3°, da Constituição
Federal de 1988, pois ainda haveria sessenta dias antes
do término do exercício financeiro, e considerando ainda que a denúncia em questão foi apresentada à própria
Câmara de Vereadores, que detém a titularidade do controle externo, eventual descumprimento ao dispositivo
constitucional poderá redundar em providências tomadas pelo Poder Legislativo Municipal.
Diante disso, o que consta dos autos não nos permitem
concluir a presença das violações afirmadas.
Ante o exposto, acompanhando 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 sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1 Julgar improcedente a presente Denúncia, nos termos do art. 95, inc. I, da Lei Complementar 621/2012;
1.2 Recomendar ao Município de Pinheiros, representado pelo senhor Prefeito Municipal, que, ao realizar novo certame licitatório para a contratação de serviços de
transporte escolar, proceda da seguinte forma:
1.2.1 Comprove nos autos do processo administrativo licitatório a vantajosidade da sua escolha em relação à deSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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finição das rotas e lotes para a disputa;
1.2.2 Elabore orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição dos custos unitários de acordo
com a especificação do objeto licitado, nos termos do artigo 7º, § 2º, II da Lei 8.666/93.
1.3 Arquivar os presentes autos, nos termos do artigo
176, §3º, inciso II da Resolução TC 261/2013, dando-se
ciência à Denunciante do teor da decisão ao final a ser
proferida nestes autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/10/2018 – 37ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. 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- 1530/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 09304/2017-4
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMA - Prefeitura Municipal de Anchieta
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: FABRICIO PETRI
Representante: ANTONIO DONIZETTI DE OLIVEIRA
Procurador: JULIANA SILVA MOURA (OAB: 26636-ES)
REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – JULGAR IMPROCEDENTE – DAR CIÊNCIA AO
REPRESENTANTE – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Representação encaminhada em 15/12/2017, noticiando possível irregularidade cometida pela Prefeitura Municipal de Anchieta
referente ao Pregão Presencial nº 33/2017, cujo objeto
é a contratação de serviços de manutenção preventiva,
corretiva, reparo e assistência mecânica, elétrica/eletrônica e hidráulica em geral, com fornecimento de peças,
implementos e acessórios nos veículos e equipamentos
que compõem ou venham a compor a frota municipal
de Anchieta.
O Representante alega, em breve síntese, que há indícios
de ilegalidade no Edital do Pregão Presencial 33/2017,
haja vista que os descontos exigidos e os limites de preços definidos seriam inexequíveis. Além disso, aponta
www.tce.es.gov.br

que a empresa vencedora do Lote 3 teria ofertado um
lance incompatível com o valor de mercado, ou seja,
inexequível, e, mesmo assim, sagrou-se vencedora.
Presentes os requisitos de admissibilidade previstos no
art. 94 da Lei Complementar 621/2012, conheci da Representação e encaminhei os autos para instrução (Despacho 74600/2017).
Por meio da Manifestação Técnica 38/2018, a Secex
Meios registrou a necessidade de mais informações antes da análise de mérito, sugerindo diligência dirigida ao
Prefeito de Anchieta para que este encaminhasse ao Tribunal de Contas cópia integral dos Processos Administrativos nº 18.369/2017, 4.901/2017 e 9.326/2017, o que
foi acolhido na Decisão SEGEX 23/2018.
Após a juntada de documentação pelo gestor (Protocolo 12575/2018), os autos retornaram à Secex Meios para análise.
Mediante a Instrução Técnica Conclusiva 3602/2018, a
área técnica concluiu não haver indicativo de irregularidade na situação que foi representada perante esta Corte, motivo pelo qual sugere que a Representação seja
considerada improcedente.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira (Parecer 4590/2018).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada
na Instrução Técnica Conclusiva 3602/2018 pela improcedência da Representação, nos seguintes termos:
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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2 – ANÁLISE TÉCNICA
A partir do exame à documentação acostada aos autos,
verificamos que a Administração Municipal realizou pesquisa de preços, elaborando um quadro comparativo de
preços por item (fls. 93, evento eletrônico n. 18).
Foram feitas cotações com várias empresas, como se verifica também às fls. 116 a 142 do evento eletrônico n.
17.
Com base em tais evidências, não vislumbramos nos autos nada que indique que os parâmetros estabelecidos
no edital são inexequíveis. Houve interesse na participação do certame, inclusive pela representante, e os lances foram ofertados em patamares mais vantajosos para a Administração do que o mínimo previsto no edital.
Dito isto, observamos em leitura da cópia dos autos administrativos que a empresa Guinchos Guarapari Ltda.
ME, cuja proposta o representante reputa inexequível,
ao ser convocada (fls. 109, evento eletrônico n. 19) para
a apresentação do Alvará do Corpo de Bombeiros, Licenciamento Ambiental, Alvará de localização e funcionamento e Declaração de disponibilidade, não conseguiu
comprovar as condições para a assinatura do contrato.
Foi então convocada a empresa N.A.S. de Lima ME para
negociação quanto ao fornecimento dos bens e prestação dos serviços com preços iguais aos da licitante vencedora (fls. 250, evento eletrônico n. 19 e fls. 37, evento eletrônico n. 20). A referida empresa aceitou realizar
o serviço pelo mesmo preço da licitante vencedora (fls.
552, evento eletrônico n. 19 e fls. 38, evento eletrônico
n. 20) e após verificação da habilitação e das condições
para assinatura dos contratos, estes foram firmados.
Em relação ao tema da inexequibilidade de preços, o

TCU já se manifestou no sentido de que a proposta de licitante com margem de lucro mínima ou sem margem
de lucro não conduz, necessariamente, à inexequibilidade, pois tal fato depende da estratégia comercial da empresa (Acórdão n. 3092/2014-Plenário).
O mesmo órgão também já decidiu que o exercício do juízo de inexequibilidade demanda máxima cautela e comedimento, mostrando-se irregular a desclassificação
de empresas sem que tenha restado demonstrado, de
forma evidente, a impossibilidade de prestação do serviço pelo valor ofertado (Acórdão n. 284/2008-Plenário).
O que se observa no julgados acima e que se harmoniza com o disposto na Lei n. 8.666/93, em seu art. 48, II,
é que a proposta somente pode ser considerada inexequível a partir de um exame objetivo, que depende de
provas. Tais provas não estão presentes nos autos, não
havendo elementos que permitam concluir que o serviço licitado não possa ser executado pelo preço ofertado.
Relevante lembrar ainda que a questão da exequibilidade deve ser examinada pela Administração e por este Tribunal sob a ótica do interesse público. Assim, se o preço ofertado foi vantajoso para a Administração, somente diante de provas robustas de inexequibilidade é que a
proposta poderá ser desclassificada.
O contexto que se apresenta nestes autos é o da ausência de evidências de inexequibilidade somado à concordância de outra empresa em praticar os preços ofertados anteriormente pela vencedora do certame, quando
esta deixou de cumprir as condições para assinatura do
contrato.
Entendemos, portanto, não haver indicativo de irregularidade na situação que foi representada perante esta
www.tce.es.gov.br

Corte, motivo pelo qual sugerimos que a presente representação seja considerada improcedente.
Ante o exposto, acompanhando 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 sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1 Julgar improcedente a presente Representação, nos
termos do art. 95, inc. I c/c art. 99, §2º, ambos da Lei
Complementar 621/2012;
1.2 Arquivar os presentes autos, nos termos do artigo
176, §3º, inciso II da Resolução TC 261/2013, dando-se
ciência ao Representante do teor da decisão ao final a
ser proferida nestes autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/10/2018 – 37ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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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- 1531/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 01679/2018-4
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2017
UG: PMBSF - Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: ALENCAR MARIM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1º QUADRIMESTRE DE 2017 – MULTA AO SENHOR ALENCAR MARIM –
NOTIFICAÇÃO PARA ENCAMINHAMENTO DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Trata o presente processo de Relatório de Gestão Fiscal
(RGF) relativo ao 1° quadrimestre de 2017, da Prefeitura

Municipal de Barra de São Francisco, sob a responsabilidade do senhor Alencar Marim.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia - NCE elaborou a Instrução Técnica Inicial 35/2018
(doc. 02), por meio da qual sugere a emissão de Parecer
de Alerta ao ente em comento, tendo em vista que o jurisdicionado atingiu o limite quanto às despesas de pessoal, alcançando o indicador de 67,85% da receita corrente líquida (RCL), superior, portanto, ao limite máximo
de 54% da receita corrente líquida.
Além da emissão do alerta, a área técnica sugeriu determinar ao gestor observar o disposto nos artigos 21, 22,
23 e 55 e 63 da Lei Complementar nº 101/2000, tendo
em vista a extrapolação do referido limite.
Desta forma, o Plenário desta Corte exarou a Decisão
617/2018 (doc. 06), com base no Voto 1017/2018 (doc.
05), de minha relatoria, nos seguintes termos:
“(...) 1. DELIBERAÇÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Emitir PARECER DE ALERTA ao senhor Alencar Marim, Chefe do Poder Executivo Municipal de Barra de São
Francisco, conforme demonstrado na Instrução Técnica
Inicial 35/2018;
1.2. Determinar ao gestor que, no prazo improrrogável
de 30 dias, apresente as medidas corretivas adotadas
ou a adotar, descritas nos §§ 3.º e 4.º do artigo 169, da
Constituição Federal e nos arts. 21, 22, 23, 55 e 63, §2.º,
da Lei Complementar Federal nº 101/2000, com o objetivo de eliminar o percentual excedente ao limite máximo
www.tce.es.gov.br

definido na LRF sob pena de multa prevista no inciso IV,
do art. 135 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012.
(...)”
No entanto, conforme registrado pelo Coordenador do Núcleo de Controle de Documentos (Despacho
36078/2018 – doc. 11) e pela Secretaria Geral das Sessões (Despacho 36296/2018 – doc. 12), o prazo para
cumprimento da Decisão 617/2018 - Primeira Câmara
venceu em 16/07/2018, sem que o responsável juntasse
aos autos qualquer documento.
Desta forma, exarei a Decisão Monocrática 1235/2018
(doc. 13), nos seguintes termos:
“(...) 1. Pela CITAÇÃO do senhor Alencar Marim, Prefeito
Municipal de Barra de São Francisco, para que, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS IMPRORROGÁVEIS, apresente
as justificativas que julgar pertinentes face ao não atendimento à Decisão 617/2018 Primeira Câmara;
2. Pela NOTIFICAÇÃO do senhor Alencar Marim, Prefeito
Municipal de Barra de São Francisco, para que, NO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS IMPRORROGÁVEIS, encaminhe
a esta Corte de Contas informações e documentos que
demonstrem que providências e medidas saneadoras foram tomadas pelo Executivo Municipal para cumprimento da determinação constante da Decisão 617/2018 Primeira Câmara, alertando-o quanto às consequências do
descumprimento desta Decisão, em especial quanto à
sanção de multa prevista no art. 135, inc. IV e § 1º da Lei
Complementar 621/2012. (...)”
Regularmente citado e notificado, o senhor Alencar Marim permaneceu inerte, conforme Despacho
47483/2018 (doc. 22) da Secretaria Geral das Sessões.
O Ministério Público de Contas manifestou-se por meio
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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do Parecer 4503/2018 (doc. 25), opinando pela aplicação de multa e notificação ao gestor para que encaminhe informações e documentos que demonstrem as providências e medidas saneadoras tomadas pelo Executivo Municipal.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Ratifico integralmente o posicionamento do Ministério
Público Especial de Contas para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada no Parecer 4503/2018,
nos seguintes termos:
“(...) Em síntese, trata-se de Relatório Resumido de Gestão Fiscal da Prefeitura de Barra de São Francisco, referente ao 1º quadrimestre de 2017, sob a responsabilidade do senhor Alencar Marim.
Por intermédio da Decisão TC 617/2018, a Primeira Câmara deliberou por emitir PARECER DE ALERTA, em razão das despesas com pessoal e encargos terem ultrapassado o limite estabelecido, determinando-se ao gestor que, no prazo improrrogável de 30 dias, apresentasse “as medidas corretivas adotadas ou a adotar, descritas
nos §§ 3.º e 4.º do artigo 169, da Constituição Federal e
nos arts. 21, 22, 23, 55 e 63, §2.º, da Lei Complementar
Federal nº 101/2000, com o objetivo de eliminar o percentual excedente ao limite máximo definido na LRF sob
pena de multa prevista no inciso IV, do Art. 135 da Lei
Complementar Estadual nº 621/2012”.
Escoado o prazo para cumprimento da decisão sem que
o responsável juntasse aos autos qualquer documento,
sobreveio a Decisão Monocrática 01235/2018-5, cuja
parte dispositiva citamos:
Pela CITAÇÃO do senhor Alencar Marim, Prefeito Muni-

cipal de Barra de São Francisco, para que, NO PRAZO DE
30 (TRINTA) DIAS IMPRORROGÁVEIS, apresente as justificativas que julgar pertinentes face ao não atendimento
à Decisão 617/2018 Primeira Câmara;
Pela NOTIFICAÇÃO do senhor Alencar Marim, Prefeito
Municipal de Barra de São Francisco, para que, NO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS IMPRORROGÁVEIS, encaminhe
a esta Corte de Contas informações e documentos que
demonstrem que providências e medidas saneadoras foram tomadas pelo Executivo Municipal para cumprimento da determinação constante da Decisão 617/2018 Primeira Câmara, alertando-o quanto às consequências do
descumprimento desta Decisão, em especial quanto à
sanção de multa prevista no art. 135, inc. IV e § 1º da Lei
Complementar 621/2012.
Denota-se do Despacho 48166/2018-4 que a Decisão
Monocrática 01235/2018-5 também não foi cumprida.
Isto posto, o Ministério Público de Contas pugna pela
aplicação de multa ao responsável, nos termos da Decisão TC 617/2018 e da Decisão Monocrática 01235/20185, bem como por notificá-lo, para que, no prazo de 15
dias improrrogáveis, encaminhe a esse Tribunal informações e documentos que demonstrem que providências e
medidas saneadoras foram tomadas pelo Executivo Municipal para cumprimento da determinação constante da
Decisão 617/2018 Primeira Câmara, alertando-o quanto às consequências do descumprimento, em especial
quanto ao cabimento da aplicação de nova multa. (...)”
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando o entendimento do Ministério Público de Contas, exarado no Parecer 4503/2018,
da lavra do Excelentíssimo Procurador de Contas Luis
Henrique Anastácio da Silva, VOTO no sentido de que o
www.tce.es.gov.br

Colegiado aprove a seguinte minuta de Deliberação que
submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1 Aplicar multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao senhor Alencar Marim, nos termos da Decisão TC 617/2018
e da Decisão Monocrática 1235/2018, com fulcro no art.
135, inc. IV e § 1º da Lei Complementar 621/2012 e art.
389, inciso IV da Regimento Interno, em razão do não
atendimento às decisões desta Corte de Contas relativas
à remessa de informações;
1.2 Notificar o senhor Alencar Marim, para que, no prazo de 15 dias improrrogáveis, encaminhe a esse Tribunal
informações e documentos que demonstrem que providências e medidas saneadoras foram tomadas pelo Executivo Municipal para cumprimento da determinação
constante da Decisão 617/2018 - Primeira Câmara, alertando-o quanto às consequências do descumprimento,
em especial quanto ao cabimento da aplicação de nova multa.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/10/2018 – 37ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias ChaSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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moun.

Responsável: EVANDRO VERMELHO

“[...]

4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2017 –
CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA – CONTAS REGULARES – QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÃO - ARQUIVAR

2 FORMALIZAÇÃO

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- 1532/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 03492/2018-8
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: CMM - Câmara Municipal de Marilândia
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
da Câmara Municipal de Marilândia, exercício de 2017,
sob a responsabilidade do senhor Evandro Vermelho.
A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 370/2018
– peça 46 e a Instrução Técnica Conclusiva 3977/2018 –
peça 47, concluindo pela regularidade das contas quanto
ao aspecto técnico-contábil.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira (Parecer do Ministério Público de
Contas 4861/2018) - peça 51 dos autos.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito se encontra devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada no Relatório Técnico 370/2018, abaixo transcrito, corroborado
pela Instrução Técnica Conclusiva 3977/2018 e pelo parecer ministerial:
Relatório Técnico 370/2018:
www.tce.es.gov.br

22.1 CUMPRIMENTO DE PRAZO
A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal,
por meio do sistema CidadES, em 21/03/2018, nos termos do art. 123 do Regimento Interno do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC 261/2013, observando, portanto, o prazo regimental.
Dessa forma, com vistas ao cumprimento do disposto
no art. 71, inciso II, da Constituição Estadual c/c art. 168
da Resolução TC 261/2013, o prazo para julgamento das
contas encerra-se em 21/09/2019.
2.1 ASSINATURA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Constata-se que os arquivos que compõem a prestação
de contas foram assinados eletronicamente pelo gestor
responsável por seu encaminhamento, pelo responsável
técnico pela contabilidade e pelo responsável pelo controle interno, quando for o caso.
3 ANÁLISE DE CONFORMIDADE (DEMONSTRATIVOS
CONTÁBEIS)
3.1 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 Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais, tal como demonstrado a seguir.
3.1.1 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício anterior da
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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conta Caixa e Equivalentes de Caixa
Base Legal: arts. 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 1)Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício anterior)
Balanço Financeiro (a)
20.730,97
Balanço Patrimonial (b)
20.730,97
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 03492/2018-8 - Prestação de Contas
Anual/2017
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.

3.1.3 Análise entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado patrimonial
Base Legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) deve ser
igual ao resultado do exercício no patrimônio líquido do
Balanço Patrimonial, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Tabela 3)Resultado Patrimonial
Exercício atual
DVP (a)
133.969,67
Balanço Patrimonial (b)
133.969,67
Divergência (a-b)
0,00
Exercício anterior
DVP (a)
-25.497,00
Balanço Patrimonial (b)
-25.497,00
Divergência (a-b)
0,00

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

Fonte: Processo TC 03492/2018-8 - Prestação de Contas
Anual/2017

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

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

Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício atual) informado no Balanço Financeiro
deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício atual), conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Tabela 2)Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício atual)
Balanço Financeiro (a)
90.982,56
Balanço Patrimonial (b)
90.982,56
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 03492/2018-8 - Prestação de Contas
Anual/2017
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.

3.1.4 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 4)Comparativo dos saldos devedores e credores
Saldos Devedores (a) = I + II
1.665.741,36
Ativo (BALPAT) – I
267.082,43
Variações Patrimoniais Diminutivas 1.398.658,93
(DEMVAP) - II
Saldos Credores (b) = III – IV + V
1.665.741,36
Passivo (BALPAT) – III
267.082,43
www.tce.es.gov.br

Resultado Exercício (BALPAT) – IV
133.969,67
Variações Patrimoniais Aumentativas 1.532.628,60
(DEMVAP) - V
Divergência (c) = (a) - (b)
0,00

Fonte: Processo TC 03492/2018-8 - Prestação de Contas
Anual/2017
Pelo exposto, verifica-se observância ao método das partidas dobradas.
4. GESTÃO PÚBLICA
4.1.EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A Lei Orçamentária Anual (LOA) do município, Lei 1301
/ 2016, estimou a receita e fixou a despesa para o exercício em análise, sendo a despesa total da Câmara Municipal fixada em R$ 1.728.000,00.
A execução orçamentária da Câmara Municipal representa 82,23% da dotação atualizada, conforme evidencia-se na tabela a seguir:
Tabela 5): Execução orçamentária da despesa Em R$
1,00
Unidades ges- Dotação Atua- Execução
toras
lizada
Câmara Muni- 1.523.000,00 1.252.349,65
cipal

% Execução
82,23

Fonte: Processo TC 03492/2018-8 - Prestação de Contas
Anual/2017
Constatou-se que, no decorrer da execução orçamentária, ocorreu abertura de créditos adicionais, conforme
demonstrado:
Tabela 6): Créditos adicionais abertos no exercício Em R$
1,00
Leis

Créditos adicio- Créditos adicio- Créditos adicio- Total
nais suplemen- nais especiais

nais

tares

nários

extraordi-
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1301/2016(LOA) 35.000,00
1326/2017
0,00
Total
35.000,00

0,00
70.000,00
70.000,00

0,00
0,00
0,00

35.000,00
70.000,00
105.000,00

Tabela 8): Balanço Financeiro Em R$ 1,00

Fonte: Processo TC 03492/2018-8 - Prestação de Contas
Anual/2017
De acordo com a dotação inicial e as movimentações de
créditos orçamentários, constata-se que houve alteração
na dotação inicial no valor de R$ -205.000,00, conforme
segue:
Tabela 7): Despesa total fixada Em R$ 1,00
(=) Dotação inicial
(+) Créditos adicionais suplementares (DEMCAD)
(+) Créditos adicionais especiais (DEMCAD)
(+) Créditos adicionais extraordinários (DEMCAD)
(-) Anulação de dotações
(DEMCAD)
(=) Dotação atualizada

1.728.000,00
35.000,00

Saldo em espécie do exercício
anterior
Receitas orçamentárias
Transferências financeiras recebidas
Recebimentos extraorçamentários
Despesas orçamentárias
Transferências
financeiras
concedidas
Pagamentos extraorçamentários
Saldo em espécie para o exercício seguinte

20.730,97
0,00
1.532.628,60
204.939,97
1.252.349,65
205.000,00
209.967,33
90.982,56

70.000,00

Fonte: Processo TC 03492/2018-8 - Prestação de Contas
Anual/2017

0,00

4.3 EXECUÇÃO PATRIMONIAL
As alterações quantitativas, decorrentes de transações
que aumentam ou diminuem o patrimônio público, provocam alterações nos elementos patrimoniais, refletindo em resultados aumentativos ou diminutivos no patrimônio líquido.

310.000,00
1.523.000,00

Fonte: Processo TC 03492/2018-8 - Prestação de Contas
Anual/2017

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia um resultado patrimonial superavitário no valor
de R$ 133.969,67. Dessa forma, o resultado das variações patrimoniais quantitativas refletiu positivamente
no patrimônio da Câmara municipal.

Verifica-se ainda que os créditos adicionais autorizados
por lei foram abertos mediante edição de decreto executivo, conforme determina o artigo 42 da Lei 4.320/1964.
4.2 EXECUÇÃO FINANCEIRA
A execução financeira, evidenciada no Balanço Financeiro, compreende a execução das receitas e das despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentários, que, somados
ao saldo do exercício anterior, resultará no saldo para o
exercício seguinte.

Na tabela seguinte, evidenciam-se, sinteticamente, as
variações quantitativas ocorridas no patrimônio:
Tabela 9): Síntese da DVP Em R$ 1,00
Variações Patrimoniais Au- 1.532.628,60
mentativas (VPA)
Variações Patrimoniais Dimi- 1.398.658,93
nutivas (VPD)
Resultado Patrimonial do pe- 133.969,67
ríodo

Na tabela a seguir, apresenta-se uma síntese do Balanço Financeiro:
www.tce.es.gov.br
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Fonte: Processo TC 03492/2018-8 - Prestação de Contas
Anual/2017
A situação patrimonial, qualitativa e quantitativamente,
é evidenciada por meio do Balanço Patrimonial.
Essa demonstração contábil permite o conhecimento da
situação patrimonial da entidade pública por meio de
contas representativas do patrimônio público, além das
contas de compensação.
Apresenta-se, na tabela seguinte, a situação patrimonial
da Câmara municipal, no encerramento do exercício em
análise:
Tabela 10): Síntese do Balanço Patrimonial Em R$ 1,00
Especificação
Ativo circulante
Ativo não circulante
Passivo circulante
Passivo não circulante
Patrimônio líquido

2017
99.287,57
167.794,86
6.642,18
0,00

2016
22.724,05
114.694,50
10.947,97
0,00

260.440,25

126.470,58

Resultado Financeiro apurado no
BALPAT (c) = (a) –
(b)
Recursos Ordinários
Recursos Vinculados
Resultado Financeiro por Fonte de
Recursos (d)
Divergência (c) –
(d)

86.994,92

11.715,97

Saldo Final do 0,00
Exercício atual

86.994,92

11.715,97

0,00

0,00

Fonte: Processo TC 03492/2018-8 - Prestação de Contas
Anual/2017

86.994,92

11.715,97

0,00

0,00

Fonte: Processo TC 03492/2018-8 - Prestação de Contas
Anual/2017
O superávit financeiro, representado pela diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, poderá ser utilizado no exercício seguinte para abertura de
créditos adicionais, desde que observadas as correspondentes fontes de recursos, na forma do artigo 43, da Lei
4.320/1964.

Anual/2017

Ademais, verifica-se que a movimentação dos restos a
pagar, processados e não processados, evidenciada no
Demonstrativo dos Restos a Pagar, foi a seguinte:

Demonstra-se, a seguir, o resultado financeiro apurado

Tabela 12): Movimentação dos restos a pagar Em R$ 1,00

Fonte: Processo TC 03492/2018-8 - Prestação de Contas

no “Quadro de Ativos e Passivos Financeiros e Perma-

Restos a Pagar Processados

nentes – Lei 4.320/1964” do Balanço Patrimonial e no

Saldo Final do
Exercício anterior
Inscrições
Incorporação/
Encampação
Pagamentos
Cancelamentos
Outras baixas

Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro (Fonte de
Recursos):
Tabela 11): Resultado financeiro Em R$ 1,00
Especificação
2017
Ativo Financeiro (a) 90.982,56
Passivo Financei- 3.987,64
ro (b)

2016
20.730,97
9.015,00

0,00

Não Processa- Total Geral
dos
9.015,00
9.015,00

0,00
0,00

3.987,64
0,00

3.987,64
0,00

0,00
0,00

9.015,00
0,00

9.015,00
0,00

0,00

0,00

0,00

www.tce.es.gov.br

3.987,64

3.987,64

4.4 REGISTROS PATRIMONIAIS DE BENS MÓVEIS E
IMÓVEIS
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: sejam 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 a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os deSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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correntes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.
4.4.1 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, 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:
Tabela 13)Estoques, Imobilizados e Intangíveis Em R$
1,00
Descrição

Balanço Patrimonial
(a)
Estoques
8.305,01
Bens Móveis 164.170,04
Bens Imóveis 47.604,20
Bens Intangí- 0,00
veis

Inventário
(b)

Diferença
(a-b)

8.305,01
164.170,04
47.604,20
0,00

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

Fonte: Processo TC 03492/2018-8 - Prestação de Contas
Anual/2017
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.
4.5 RECOLHIMENTO
DENCIÁRIAS

DE

CONTRIBUIÇÕES

PREVI-

Com base nas peças que integram a Prestação de Contas
Anual, demonstram-se os valores empenhados, liquidados e pagos, a título de obrigações previdenciárias (contribuição patronal) devidas pela unidade gestora, bem
como os valores retidos dos servidores e recolhidos para

os fundos de previdência:
Tabela 14)Contribuições Previdenciárias – Unidade Gestora Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 03492/2018-8 - Prestação de Contas
Anual/2017
Tabela 15): Contribuições Previdenciárias – Servidor Em
R$ 1,00
Fonte: Processo TC 03492/2018-8 - Prestação de Contas
Anual/2017
4.5.1 Regime Geral de Previdência Social (RGPS)
No que tange às contribuições previdenciárias do RGPS
(parte patronal), verifica-se, das tabelas acima, que os
valores registrados pela unidade gestora, no decorrer do
exercício em análise, representaram 99,36% dos valores
devidos, sendo considerados como aceitáveis, para fins
de análise das contas. Já os valores pagos pela unidade
gestora, no decorrer do exercício em análise, representaram 99,36% dos valores devidos, sendo considerados como aceitáveis, para fins de análise das contas.
Em relação às contribuições previdenciárias do RGPS
(parte do servidor), observa-se, das tabelas acima, que
os valores registrados pela unidade gestora, no decorrer
do exercício em análise, representaram 99,34% dos valores devidos, sendo considerados como aceitáveis, para fins de análise das contas. Já os valores recolhidos pela unidade gestora, no decorrer do exercício em análise,
representaram 99,34% dos valores devidos, sendo considerados como aceitáveis, para fins de análise das contas.

se existem dívidas previdenciárias registradas no passivo
permanente da unidade gestora, e se essas dívidas estão
sendo pagas, tendo por base o estoque da dívida evidenciado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, a movimentação no exercício e o estoque da dívida no encerramento do exercício de referência da PCA.
Com base nos valores demonstrados no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na Demonstração das Variações Patrimoniais, no Demonstrativo da Dívida Fundada e no Balanço Patrimonial do exercício em análise, avaliou-se o comportamento da dívida decorrente de parcelamentos previdenciários, do qual se constata que não
constam débitos previdenciários sob responsabilidade
da Câmara Municipal de Marilândia.
5 LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS
5.1 LIMITES IMPOSTOS PELA LEI DE RESPONSABILIDADE
FISCAL
5.1.1 Despesa com Pessoal
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ao estabelecer normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, disciplinou, em seus artigos 18 a 23, sobre a limitação das despesas com pessoal
pelos Poderes e Entes da Federação.
Apurou-se a RCL Ajustada do município, no exercício de
2017, que, conforme planilha APÊNDICE A deste relatório, totalizou R$ 31.501.452,34.

4.6 PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS

Constatou-se que as despesas com pessoal executadas
pelo Poder Legislativo atingiram 2,99% da receita corrente líquida ajustada, conforme demonstrado na planilha
APÊNDICE B, sintetizada na tabela a seguir:

No que se refere aos parcelamentos de débitos previdenciários, a análise técnico-contábil limitou-se a avaliar

Tabela 16)Despesas com pessoal – Poder Legislativo Em
R$ 1,00

www.tce.es.gov.br
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Descrição
Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL Ajustada
Despesa Total com Pessoal –
DTP
% Apurado (DTP / RCL Ajustada)

Valor
31.501.452,34

da não foi prestado pelo fornecedor, estando, portanto,
pendente de regular liquidação e pagamento.

942.295,60

A Secretaria do Tesouro Nacional traz o seguinte conceito para os restos a pagar processados e não processados:

2,99%

Fonte: Processo TC 03492/2018-8 - Prestação de Contas
Anual/2017
Conforme tabela anterior, observa-se o cumprimento do
limite de pessoal do Poder Legislativo em análise.
5.1.2 Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos
Restos a Pagar
O passivo financeiro das entidades públicas é composto de valores devidos cujo pagamento independe de autorização orçamentária, uma vez que a obrigação já passou pelo orçamento – restos a pagar – ou não está atrelado ao orçamento, como as consignações e depósitos
de terceiros.
Restos a Pagar são as despesas legalmente empenhadas
pelo ente público, mas não pagas. A Lei 4.320/1964 conceitua e classifica os restos a pagar da seguinte forma,
em seu art. 36:
Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas das não processadas.
Os restos a pagar processados são aqueles cujo serviço
foi prestado ou o material adquirido foi entregue pelo
fornecedor contratado, estando a despesa liquidada e
em condições legais para o pagamento.
Os restos a pagar não processados são aqueles cujo empenho foi legalmente emitido, porém o objeto adquirido
ainda não foi entregue, ou o serviço correspondente ain-

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
São considerados processados os Restos a Pagar referentes a empenhos liquidados e, portanto, prontos para o
pagamento, ou seja, cujo direito do credor já foi verificado. Os Restos a Pagar Processados não devem ser cancelados, tendo em vista que o fornecedor de bens/serviços cumpriu com a obrigação de fazer e a Administração
não poderá deixar de cumprir com a obrigação de pagar.
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
São considerados não processados os empenhos de contrato e convênios que se encontram em plena execução,
não existindo o direito líquido e certo do credor. Dessa
forma, no encerramento do exercício a despesa orçamentária que se encontrar empenhada, mas ainda não
paga será inscrita em restos a pagar não processados.
Quanto à execução da despesa orçamentária, da qual se
origina os restos a pagar, a LRF estabelece expressamente a necessidade de vinculação dos recursos à finalidade específica, conforme parágrafo único do art. 8º da Lei
Complementar 101/2000:
Parágrafo único - os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para
atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.
Nesse sentido, consta do Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional, o Demonstrativo
da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Anexo
5), que tem como propósito dar transparência ao monwww.tce.es.gov.br

tante disponível para fins da inscrição em Restos a Pagar
de despesas não liquidadas, evidenciando a disponibilidade de caixa líquida para cada um dos recursos vinculados (art. 55 da LRF).
O demonstrativo também possibilita a verificação do
cumprimento do art. 42 da LRF, de forma que no último ano de mandato da gestão administrativo-financeira
de cada órgão referido no art. 20 da mesma lei haja suficiente disponibilidade de caixa para cobrir as obrigações
de despesa contraídas.
Desta forma, com base nos preceitos legais e regulamentares anteriormente mencionados, e ainda, considerando-se as informações encaminhadas pelo responsável
em sua prestação de contas, verificou-se que as informações pertinentes ao Anexo 5 do Relatório de Gestão Fiscal do Poder Legislativo (2º semestre ou 3º quadrimestre
de 2017) são as que seguem:
Tabela 17): Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
e Restos a Pagar R$ 1,00
Fonte: Processo TC 03492/2018-8 - Prestação de Contas
Anual/2017
5.1.2.1 Da vedação para inscrição de restos a pagar não
processados sem disponibilidade financeira suficiente
(art. 55 da LRF)
A Lei Complementar 101/2000 (LRF), na Seção IV, ao dispor sobre o Relatório de Gestão Fiscal, estabelece em
seu art. 55, III, b, 3, que a inscrição de restos a pagar não
processados deve se limitar ao saldo da disponibilidade
de caixa.
Art. 55. O relatório conterá:
III - demonstrativos, no último quadrimestre:
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas:
3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do
saldo da disponibilidade de caixa;

subsídio mensal dos vereadores em R$ 5.400,00 para a
legislatura 2013/2016, sendo aplicável também ao período 2017/2020.

Verifica-se, da tabela anterior, que foi observado o limite
de inscrição de restos a pagar não processados pelo Poder Legislativo.

Constatou-se que o gasto individual com subsídio dos vereadores cumpriu os limites estabelecidos pela Constituição Federal e pela Lei Municipal.

5.2 LIMITES IMPOSTOS PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA

5.2.2 Gastos totais com a remuneração dos vereadores

5.2.1 Gasto Individual com subsídio dos vereadores
A Constituição da República de 1988 estabeleceu as regras para fixação e pagamento dos subsídios aos vereadores, por meio do artigo art. 29, inc. VI. Os cálculos referentes ao limite especificado estão demonstrados na
planilha do APÊNDICE C, sintetizados na tabela a seguir:
Tabela 18): Gasto Individual com Subsídio – Poder Legislativo Em R$ 1,00
Descrição
Subsídio do Deputado Estadual - Base Referencial Individual
(Lei Específica)
% Máximo de Correlação com
o Subsídio do Deputado Estadual - conforme população
(Constituição Federal)
Limite Máximo (Constituição
Federal)
Limite Máximo (Legislação
Municipal)
Gasto Individual com Subsídios dos Vereadores

Valor
25.322,25
30,00%

7.596,68
5.400,00
5.400,00

Fonte: Processo TC 03492/2018-8 - Prestação de Contas
Anual/2017
Da legislação encaminhada pelo responsável, verificou-se que a Lei municipal nº 1012, de 21/12/2011 fixou o

Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento
de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto
com o subsídio de seus vereadores. Os cálculos referentes ao limite especificado estão demonstrados na planilha do APÊNDICE C, sintetizados na tabela a seguir:
Tabela 20): Gastos Folha de Pagamentos – Poder Legislativo Em R$ 1,00

Em seu artigo 29, inciso VII, a Constituição da República
fixou como limite para as despesas totais com a remuneração dos vereadores 5% da receita do município. Os
cálculos referentes ao limite especificado estão demonstrados na planilha do APÊNDICE C, sintetizados na tabela a seguir:

Fonte: Processo TC 03492/2018-8 - Prestação de Contas
Anual/2017

Tabela 19): Gasto Total com Subsídio – Poder Legislativo Em R$ 1,00

Observa-se que o duodécimo recebido pela Câmara foi
contabilizado indevidamente na conta 4.5.1.1.2.02.00
(Repasse Recebido). RECOMENDA-SE que o registro contábil seja na conta 4.5.1.1.2.01.00 (Cota Recebida).

Descrição
Receitas Municipais – Base
Referencial Total
Gasto Total com Subsídios dos
Vereadores
% Compreendido com subsídios
% Máximo de Comprometimento com Subsídios

Valor
32.160.156,82

Constatou-se que as despesas com folha de pagamento alcançaram R$ 783.572,96, correspondendo a 49,50%
da receita total do município, de acordo com os mandamentos constitucionais.

583.200,00

5.2.4 Gastos Totais do Poder Legislativo

1,81%

O artigo 29-A da Constituição da República estabeleceu
que o total da despesa da Câmara Municipal, de acordo com os dados populacionais do município, não poderá ultrapassar 7,00% do somatório da receita tributária
e das transferências previstas nos § 5º do art. 153 e nos
arts. 158 e 159, efetivamente realizadas no exercício anterior. Os cálculos referentes ao limite especificado estão
demonstrados na planilha do APÊNDICE C, sintetizados
na tabela a seguir:

5,00%

Fonte: Processo TC 03492/2018-8 - Prestação de Contas
Anual/2017
Constatou-se que as despesas totais com pagamento
dos subsídios dos vereadores alcançaram R$ 583.200,00,
correspondendo a 1,81% da receita total do município,
de acordo com os mandamentos constitucionais.
5.2.3 Gastos com a Folha de Pagamento do Poder Legislativo
O artigo 29-A, § 1º da Constituição, estabeleceu que a
www.tce.es.gov.br

Tabela 21): Gastos Totais – Poder Legislativo Em R$ 1,00
Descrição
Valor
Receitas Tributárias e Transfe- 22.614.243,11
rências de Impostos - Ex. Anterior
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Limite Máximo Permitido de
Gastos do Poder - exceto Inativos
Gasto Total do Poder Legislativo, exceto Inativos
% Gasto Total do Poder Legislativo
% Máximo de Gasto do Legislativo - conforme dados populacionais

1.582.997,02

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.

1.252.349,65

No parágrafo primeiro, fica estabelecido que “Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento
de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária”.

5,54%
7,00%

Fonte: Processo TC 03492/2018-8 - Prestação de Contas
Anual/2017
Constatou-se que o valor total das despesas do Poder Legislativo Municipal corresponde a 5,54% da base de cálculo, de acordo com os mandamentos constitucionais.
6 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
A Constituição Federal, em seu artigo 74, determina que
deverá ser mantido pelos Poderes sistema de controle
interno, estabelecendo conteúdo mínimo que este controle deverá ter como objeto, conforme exposto abaixo:
Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário
manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano
plurianual, a execução dos programas de governo e dos
orçamentos da União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais
e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;

Por meio da Res. 227/2011, alterada pela Res. 257/2013,
o TCEES dispôs sobre a criação, implantação, manutenção e fiscalização do Sistema de Controle Interno da
Administração Pública, aprovando também o “Guia de
orientação para implantação do Sistema de Controle Interno na Administração Pública”, e estabelecendo prazos
para que os jurisdicionados atendessem aos comandos
regulamentadores.
Consta da IN TCEES 43/2017 previsão para encaminhamento, pelo ordenador de despesas, da seguinte documentação correlata:
- Relatório de atividades realizadas pela Unidade de Controle Interno na UG, contendo informações acerca dos
procedimentos relativos ao Plano Anual de Auditorias Internas – PAAI, executadas no exercício, com os elementos sugeridos na Tabela 37, item II do Anexo II desta Instrução Normativa.
- Relatório e parecer conclusivo emitido pelo órgão central do sistema de controle interno, assinado por seu responsável, contendo os elementos previstos no Anexo II,
Tabela 5, desta Instrução Normativa. (Art. 76, § 3º da LC
nº 621/2012 c/c artigo 122, § 5º do RITCEES, aprovado
pela Resolução TC 261/2013 e c/c artigo 4º da Resolução
TC nº 227/2011);
- Pronunciamento expresso do chefe do Poder atestando
www.tce.es.gov.br

ter tomado conhecimento das conclusões contidas no
parecer conclusivo emitido pelo órgão central do sistema de controle interno, a que se refere o parágrafo único, do artigo 4º, da Resolução TC nº 227/2011.
Com base nos documentos encaminhados, em relação
ao Poder Legislativo de Marilândia, constata-se que o sistema de controle interno foi instituído no município pela
Lei municipal 1.088, de 17/09/2013 e estruturado na Câmara Municipal de Marilândia por meio da Lei nº 1.091
de 09 de outubro de 2013, sendo que se não subordina
à unidade de controle interno do Executivo Municipal.
A documentação prevista na IN TCEES 43/2017 foi encaminhada, nos termos previstos pela regulamentação,
sendo que não foram apontados indicativos de irregularidades.
7 MONITORAMENTO
Em consulta ao sistema de monitoramento deste TCEES não foram constatadas ações pertinentes ao exercício em análise.
8 PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO GESTÃO FISCAL (RGF)
Consta da Lei Complementar 101/00:
Art. 54. Ao final de cada quadrimestre será emitido pelos
titulares dos Poderes e órgãos referidos no art. 20 Relatório de Gestão Fiscal, assinado pelo:
I - Chefe do Poder Executivo;
II - Presidente e demais membros da Mesa Diretora ou
órgão decisório equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Legislativo;
III - Presidente de Tribunal e demais membros de Conselho de Administração ou órgão decisório equivalente,
conforme regimentos internos dos órgãos do Poder JuSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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diciário;

5.2.3).

IV - Chefe do Ministério Público, da União e dos Estados.

Vitória, 01 de outubro de 2018.

Parágrafo único. O relatório também será assinado pelas autoridades responsáveis pela administração financeira e pelo controle interno, bem como por outras definidas por ato próprio de cada Poder ou órgão referido
no art. 20.

[...]”

De acordo com a prestação de contas quadrimestral
constante no sistema LRFWEB, os RGF do 1º e 2º semestres/2017 foram publicados em Diário Oficial em
28/07/2017 e 30/01/2018, respectivamente.
9 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A prestação de contas anual analisada refletiu a conduta
do presidente da Câmara Municipal de Marilândia, sob
a responsabilidade do Sr(a). Evandro Vermelho, em suas funções como ordenador de despesas, no exercício de
2017.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico
teve por base as informações apresentadas nas peças e
demonstrativos contábeis encaminhados pelo responsável, nos termos da Instrução Normativa TC 43/2017.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas do(s) Sr(s). Evandro
Vermelho, no exercício de 2017, na forma do artigo 84
da Lei Complementar Estadual 621/2012.

Da Instrução Técnica Conclusiva 3977/2018:
“[...] Considerando a completude apresentada na análise de mérito contida no Relatório Técnico 370/2018, que
preenche, portanto, os requisitos estabelecidos no artigo 319 do RITCEES, nos manifestamos pelo julgamento
do presente feito nos moldes ali sugeridos, anuindo-se
aos argumentos fáticos e jurídicos descritos na referida
peça técnica, [...]”
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte
deliberação que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:

Acrescenta-se sugestão de RECOMENDAR ao chefe do
Poder Legislativo Municipal que proceda nos próximos
exercícios

1.1 JULGAR REGULARES as contas do senhor EVANDRO
VERMELHO, frente a Câmara Municipal de Marilândia
no exercício de 2017, na forma do inciso I, do artigo 84
da Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação
ao responsável, nos termos do artigo 85 do mesmo diploma legal,

que o registro contábil do duodécimo recebido pela Câmara seja na conta 4.5.1.1.2.01.00 - Cota Recebida (Item

1.2 RECOMENDAR ao atual chefe do Poder Legislativo
Municipal que proceda, nos próximos exercícios, ao rewww.tce.es.gov.br

gistro contábil do duodécimo recebido pela Câmara seja na conta 4.5.1.1.2.01.00 - Cota Recebida (Item 5.2.3);
1.3 ARQUIVAR os presentes autos após trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/10/2018 – 37ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. 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- 1533/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 03509/2018-1
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

ca e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada no
Relatório Técnico 382/2018 (peça 47 dos autos), abaixo transcrito, corroborado pela ITC nº 4021/2018 e pelo
parecer ministerial:

Responsável: PAULO CALDEIRA BUROCK JUNIOR

CUMPRIMENTO DE PRAZO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2017 –
CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA – CONTAS
REGULARES – QUITAÇÃO – ARQUIVAR

A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal,
por meio do sistema CidadES, em 26/03/2018, nos termos do art. 123 do Regimento Interno do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC 261/2013, observando, portanto, o prazo regimental.

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: CMAV - Câmara Municipal de Atílio Vivácqua

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Atílio Vivácqua, exercício de
2017, sob a responsabilidade do senhor Paulo Caldeira
Burock Junior.
A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 382/2018
– peça 47 e a Instrução Técnica Conclusiva 4021/2018 –
peça 48, concluindo pela regularidade das contas quanto
ao aspecto técnico-contábil.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer do Ministério Público de Contas 4883/2018) - peça 52 dos autos.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito se encontra devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da área técni-

Dessa forma, com vistas ao cumprimento do disposto
no art. 71, inciso II, da Constituição Estadual c/c art. 168
da Resolução TC 261/2013, o prazo para julgamento das
contas encerra-se em 26/09/2019.
ASSINATURA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Constata-se que os arquivos que compõem a prestação
de contas foram assinados eletronicamente pelo gestor
responsável por seu encaminhamento, pelo responsável
técnico pela contabilidade e pelo responsável pelo controle interno, quando for o caso.
ANÁLISE DE CONFORMIDADE (DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS)
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 Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais, tal como demonstrado a seguir.
www.tce.es.gov.br

Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício anterior da conta
Caixa e Equivalentes de Caixa
Base Legal: arts. 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 22)Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício anterior)
Balanço Financeiro (a)
58.199,03
Balanço Patrimonial (b)
58.199,03
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 03509/2018-1 - 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
deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício atual), conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Tabela 23)Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício atual)
Balanço Financeiro (a)
7.378,57
Balanço Patrimonial (b)
7.378,57
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 03509/2018-1 - Prestação de Contas
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Anual/2017
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado
patrimonial
Base Legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) deve ser
igual ao resultado do exercício no patrimônio líquido do
Balanço Patrimonial, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Tabela 24)Resultado Patrimonial
Exercício atual
DVP (a)
-21.642,36
Balanço Patrimonial (b)
-21.642,36
Divergência (a-b)
0,00
Exercício anterior
DVP (a)
-35.451,82
Balanço Patrimonial (b)
-35.451,82
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 03509/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017
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 25)Comparativo dos saldos devedores e credores
Saldos Devedores (a) = I + II 1.826.051,73
Ativo (BALPAT) – I
279.836,85

Variações Patrimoniais Diminutivas (DEMVAP) - II
Saldos Credores (b) = III – IV
+V
Passivo (BALPAT) – III
Resultado Exercício (BALPAT)
– IV
Variações Patrimoniais Aumentativas (DEMVAP) - V
Divergência (c) = (a) - (b)

Tabela 27): Créditos adicionais abertos no exercício Em
R$ 1,00

1.546.214,88
1.826.051,73

Leis

nais suplemen- nais especiais

279.836,85
-21.642,36

tares
1140/2016(LOA) 284.658,86
Total
284.658,86

1.524.572,52

Fonte: Processo TC 03509/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017
Pelo exposto, verifica-se observância ao método das partidas dobradas.
GESTÃO PÚBLICA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A Lei Orçamentária Anual (LOA) do município, Lei 1140
/ 2016, estimou a receita e fixou a despesa para o exercício em análise, sendo a despesa total da Câmara Municipal fixada em R$ 1.293.780,72.
A execução orçamentária da Câmara Municipal representa 99,93% da dotação atualizada, conforme evidencia-se na tabela a seguir:
Tabela 26): Execução orçamentária da despesa Em R$
1,00
% Execução
99,93

Fonte: Processo TC 03509/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017
Constatou-se que, no decorrer da execução orçamentária, ocorreu abertura de créditos adicionais, conforme
demonstrado:
www.tce.es.gov.br

nais

extraordi-

nários
0,00
0,00

0,00
0,00

284.658,86
284.658,86

Fonte: Processo TC 03509/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017

0,00

Unidades ges- Dotação Atua- Execução
toras
lizada
Câmara Muni- 1.264.345,99 1.263.408,48
cipal

Créditos adicio- Créditos adicio- Créditos adicio- Total

De acordo com a dotação inicial e as movimentações de
créditos orçamentários, constata-se que houve alteração
na dotação inicial no valor de R$ -29.434,73, conforme
segue:
Tabela 28): Despesa total fixada Em R$ 1,00
(=) Dotação inicial
(+) Créditos adicionais suplementares (DEMCAD)
(+) Créditos adicionais especiais (DEMCAD)
(+) Créditos adicionais extraordinários (DEMCAD)
(-) Anulação de dotações
(DEMCAD)
(=) Dotação atualizada

1.293.780,72
284.658,86
0,00
0,00
314.093,59
1.264.345,99

Fonte: Processo TC 03509/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017
Verifica-se ainda que os créditos adicionais autorizados por lei foram abertos mediante edição de decreto executivo, conforme determina o artigo 42 da Lei
4.320/1964.
EXECUÇÃO FINANCEIRA
A execução financeira, evidenciada no Balanço Financeiro, compreende a execução das receitas e das despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extra orçamentários, que, somados
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ao saldo do exercício anterior, resultará no saldo para o
exercício seguinte.

Tabela 30): Síntese da DVP Em R$ 1,00

Na tabela a seguir, apresenta-se uma síntese do Balanço Financeiro:
Tabela 29): Balanço Financeiro Em R$ 1,00
Saldo em espécie do exercício
anterior
Receitas orçamentárias
Transferências financeiras recebidas
Recebimentos extra orçamentários
Despesas orçamentárias
Transferências
financeiras
concedidas
Pagamentos extra orçamentários
Saldo em espécie para o exercício seguinte

Variações Patrimoniais Au- 1.524.572,52
mentativas (VPA)
Variações Patrimoniais Dimi- 1.546.214,88
nutivas (VPD)
Resultado Patrimonial do pe- -21.642,36
ríodo

Fonte: Processo TC 03509/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017

58.199,03
0,00
1.524.572,52

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

273.156,00

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

1.263.408,48
260.594,49
324.546,01

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

7.378,57

Fonte: Processo TC 03509/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017

Tabela 31): Síntese do Balanço Patrimonial Em R$ 1,00
Especificação
Ativo circulante
Ativo não
circulante
Passivo circulante
Passivo não
circulante
Patrimônio líquido

EXECUÇÃO PATRIMONIAL
As alterações quantitativas, decorrentes de transações
que aumentam ou diminuem o patrimônio público, provocam alterações nos elementos patrimoniais, refletindo em resultados aumentativos ou diminutivos no patrimônio líquido.

2017
12.264,45
267.572,40

2016
61.928,54
286.653,54

6.441,06
0,00

53.543,93
0,00

273.395,79

295.038,15

Fonte: Processo TC 03509/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia um resultado patrimonial deficitário no valor de
R$ -21.642,36. Dessa forma, o resultado das variações
patrimoniais quantitativas refletiu negativamente no patrimônio da Câmara municipal.

Demonstra-se, a seguir, o resultado financeiro apurado
no “Quadro de Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes – Lei 4.320/1964” do Balanço Patrimonial e no
Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro (Fonte de
Recursos):

Na tabela seguinte, evidenciam-se, sinteticamente, as
variações quantitativas ocorridas no patrimônio:

Tabela 32): Resultado financeiro Em R$ 1,00
www.tce.es.gov.br
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Especificação
Ativo Financeiro (a)
Passivo Financeiro (b)
Resultado Financeiro apurado no
BALPAT (c) = (a) –
(b)
Recursos Ordinários
Recursos Vinculados
Resultado Financeiro por Fonte de
Recursos (d)
Divergência (c) –
(d)

2017
7.469,87
6.441,06

2016
58.228,19
57.768,93

1.028,81

459,26

1.028,81

459,26

0,00

0,00

1.028,81

459,26

0,00

0,00

Ademais, verifica-se que a movimentação dos restos a
pagar, processados e não processados, evidenciada no
Demonstrativo dos Restos a Pagar, foi a seguinte:
Tabela 33): Movimentação dos restos a pagar Em R$ 1,00
Não Processa- Total Geral
dos
4.225,00
24.352,77
0,00
0,00

4.225,00
0,00

24.232,30
0,00

Caixa e Restos a Pagar, constante do item 5.1.2 deste relatório.

0,00
1.743,43

0,00
0,00

0,00
1.743,43

REGISTROS PATRIMONIAIS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Fonte: Processo TC 03509/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017
4.3.1 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE NÃO EVIDENCIA O SALDO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Base Legal: art. 101 da lei 4.320/1964

O superávit financeiro, representado pela diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, poderá ser utilizado no exercício seguinte para abertura de
créditos adicionais, desde que observadas as correspondentes fontes de recursos, na forma do artigo 43, da Lei
4.320/1964.

Saldo Final do 20.127,77
Exercício anterior
Inscrições
1.622,96
Incorporação/ 0,00
Encampação

20.007,30
0,00

Indicativo de irregularidade

Fonte: Processo TC 03509/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017

Restos a Pagar Processados

Pagamentos
Cancelamentos
Outras baixas
Saldo Final do
Exercício atual

1.622,96
0,00

Constatou-se a ausência de registro dos Restos a Pagar
Processados no Demonstrativo da Dívida Flutuante, no
montante de R$ 1.743,43, divergindo assim do montante registrado no Passivo Financeiro, conforme demonstrado abaixo:
Demonstrativo
Valor
Balanço Patrimonial
R$ 6.441,06
Demonstrativo da Dívida
R$ 4.697,63
Flutuante
(=) Divergência (I - II)
R$ 1.743,43
Fonte: Processo TC 03507/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017

Contudo, considerando que o valor divergente está demonstrado no Balanço Patrimonial, apenas sugerimos
recomendar ao gestor atual que adote as medidas de retificação em acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, a fim de que fique
demonstrado em sua integralidade a composição dos
restos a pagar constante da dívida flutuante.
Destaque-se também que o valor apontado foi considerado no cálculo do Demonstrativo da Disponibilidade de
www.tce.es.gov.br

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: sejam 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 a 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.
Análise entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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A análise dos registros patrimoniais restringiu-se à avaliação dos valores demonstrados nas contas de estoques, 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:
Tabela 34)Estoques, Imobilizados e Intangíveis Em R$
1,00
Fonte: Processo TC 03509/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017
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.
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Com base nas peças que integram a Prestação de Contas
Anual, demonstram-se os valores empenhados, liquidados e pagos, a título de obrigações previdenciárias (contribuição patronal) devidas pela unidade gestora, bem
como os valores retidos dos servidores e recolhidos para
os fundos de previdência:
Tabela 35)Contribuições Previdenciárias – Unidade Gestora Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 03509/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017
Tabela 36): Contribuições Previdenciárias – Servidor Em
R$ 1,00
Fonte: Processo TC 03509/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017

(parte patronal), verifica-se, das tabelas acima, que os
valores registrados pela unidade gestora, no decorrer
do exercício em análise, representaram 115,04% dos valores devidos. Já os valores pagos pela unidade gestora, no decorrer do exercício em análise, representaram
115,04% dos valores devidos.
Em relação às contribuições previdenciárias do RGPS
(parte do servidor), observa-se, das tabelas acima, que
os valores registrados pela unidade gestora, no decorrer
do exercício em análise, representaram 100,02% dos valores devidos. Já os valores recolhidos pela unidade gestora, no decorrer do exercício em análise, representaram
109,14% dos valores devidos.
PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS
No que se refere aos parcelamentos de débitos previdenciários, a análise técnico-contábil limitou-se a avaliar
se existem dívidas previdenciárias registradas no passivo
permanente da unidade gestora, e se essas dívidas estão
sendo pagas, tendo por base o estoque da dívida evidenciado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, a movimentação no exercício e o estoque da dívida no encerramento do exercício de referência da PCA.
Com base nos valores demonstrados no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na Demonstração das Variações Patrimoniais, no Demonstrativo da Dívida Fundada
e no Balanço Patrimonial do exercício em análise, constatou-se a ausência de dívida decorrente de parcelamentos previdenciários.
LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS

Regime Geral de Previdência Social (RGPS)

LIMITES IMPOSTOS PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

No que tange às contribuições previdenciárias do RGPS

Despesa com Pessoal
www.tce.es.gov.br

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ao estabelecer normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, disciplinou, em seus artigos 18 a 23, sobre a limitação das despesas com pessoal
pelos Poderes e Entes da Federação.
Apurou-se a RCL Ajustada do município, no exercício de
2017, que, conforme planilha APÊNDICE A deste relatório, totalizou R$ 39.646.676,80.
Constatou-se que as despesas com pessoal executadas
pelo Poder Legislativo atingiram 2,69% da receita corrente líquida ajustada, conforme demonstrado na planilha
APÊNDICE B, sintetizada na tabela a seguir:
Tabela 37)Despesas com pessoal – Poder Legislativo Em
R$ 1,00
Descrição
Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL Ajustada
Despesa Total com Pessoal –
DTP
% Apurado (DTP / RCL Ajustada)

Valor
39.646.676,80
1.066.266,72
2,69%

Fonte: Processo TC 03509/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017
Conforme tabela anterior, observa-se o cumprimento
do limite de despesa de pessoal do Poder Legislativo em
análise.
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos
a Pagar
O passivo financeiro das entidades públicas é composto de valores devidos cujo pagamento independe de autorização orçamentária, uma vez que a obrigação já passou pelo orçamento – restos a pagar – ou não está atrelado ao orçamento, como as consignações e depósitos
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forma, no encerramento do exercício a despesa orçamentária que se encontrar empenhada, mas ainda não
paga será inscrita em restos a pagar não processados.

de 2017) são as que seguem:

Fonte: Processo TC 03509/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017

Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas das não processadas.

Quanto à execução da despesa orçamentária, da qual se
origina os restos a pagar, a LRF estabelece expressamente a necessidade de vinculação dos recursos à finalidade específica, conforme parágrafo único do art. 8º da Lei
Complementar 101/2000:

Os restos a pagar processados são aqueles cujo serviço
foi prestado ou o material adquirido foi entregue pelo
fornecedor contratado, estando a despesa liquidada e
em condições legais para o pagamento.

Parágrafo único - os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para
atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

Os restos a pagar não processados são aqueles cujo empenho foi legalmente emitido, porém o objeto adquirido
ainda não foi entregue, ou o serviço correspondente ainda não foi prestado pelo fornecedor, estando, portanto,
pendente de regular liquidação e pagamento.

Nesse sentido, consta do Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional, o Demonstrativo
da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Anexo
5), que tem como propósito dar transparência ao montante disponível para fins da inscrição em Restos a Pagar
de despesas não liquidadas, evidenciando a disponibilidade de caixa líquida para cada um dos recursos vinculados (art. 55 da LRF).

de terceiros.
Restos a Pagar são as despesas legalmente empenhadas
pelo ente público, mas não pagas. A Lei 4.320/1964 conceitua e classifica os restos a pagar da seguinte forma,
em seu art. 36:

A Secretaria do Tesouro Nacional traz o seguinte conceito para os restos a pagar processados e não processados:
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
São considerados processados os Restos a Pagar referentes a empenhos liquidados e, portanto, prontos para o
pagamento, ou seja, cujo direito do credor já foi verificado. Os Restos a Pagar Processados não devem ser cancelados, tendo em vista que o fornecedor de bens/serviços cumpriu com a obrigação de fazer e a Administração
não poderá deixar de cumprir com a obrigação de pagar.
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
São considerados não processados os empenhos de contrato e convênios que se encontram em plena execução,
não existindo o direito líquido e certo do credor. Dessa

O demonstrativo também possibilita a verificação do
cumprimento do art. 42 da LRF, de forma que no último ano de mandato da gestão administrativo-financeira
de cada órgão referido no art. 20 da mesma lei haja suficiente disponibilidade de caixa para cobrir as obrigações
de despesa contraídas.
Desta forma, com base nos preceitos legais e regulamentares anteriormente mencionados, e ainda, considerando-se as informações encaminhadas pelo responsável
em sua prestação de contas, verificou-se que as informações pertinentes ao Anexo 5 do Relatório de Gestão Fiscal do Poder Legislativo (2º semestre ou 3º quadrimestre
www.tce.es.gov.br

Tabela 38): Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
e Restos a Pagar R$ 1,00

Da vedação para inscrição de restos a pagar não processados sem disponibilidade financeira suficiente (art. 55
da LRF)
A Lei Complementar 101/2000 (LRF), na Seção IV, ao dispor sobre o Relatório de Gestão Fiscal, estabelece em
seu art. 55, III, b, 3, que a inscrição de restos a pagar não
processados deve se limitar ao saldo da disponibilidade
de caixa.
Art. 55. O relatório conterá:
III - demonstrativos, no último quadrimestre:
b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas:
3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do
saldo da disponibilidade de caixa;
Verifica-se, da tabela anterior, que foi observado o limite
de inscrição de restos a pagar não processados pelo Poder Legislativo.
LIMITES IMPOSTOS PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
Gasto Individual com subsídio dos vereadores
A Constituição da República de 1988 estabeleceu as regras para fixação e pagamento dos subsídios aos vereadores, por meio do artigo art. 29, inc. VI. Os cálculos referentes ao limite especificado estão demonstrados na
planilha do APÊNDICE C, sintetizados na tabela a seguir:
Tabela 39): Gasto Individual com Subsídio – Poder Legislativo Em R$ 1,00
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Descrição
Subsídio do Deputado Estadual - Base Referencial Individual
(Lei Específica)
% Máximo de Correlação com
o Subsídio do Deputado Estadual - conforme população
(Constituição Federal)
Limite Máximo (Constituição
Federal)
Limite Máximo (Legislação
Municipal)
Gasto Individual com Subsídios dos Vereadores

Valor
25.322,25

% Máximo de Comprometi- 5,00%
mento com Subsídios

30,00%

Fonte: Processo TC 03509/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017

7.596,68
4.000,00

Constatou-se que as despesas totais com pagamento

4.000,00

dos subsídios dos vereadores alcançaram R$ 474.500,00,

Fonte: Processo TC 03509/2018-1 - Prestação de Contas

correspondendo a 1,26% da receita total do município,

Anual/2017
Constatou-se que o gasto individual com subsídio dos vereadores cumpriu os limites estabelecidos pela Constituição Federal e Resolução CM nº 05/2016.
Gastos totais com a remuneração dos vereadores
Em seu artigo 29, inciso VII, a Constituição da República fixou como limite para as despesas totais com a remuneração dos vereadores 5% da receita do município.
Os cálculos referentes ao limite especificado estão de-

de acordo com os mandamentos constitucionais.
Gastos com a Folha de Pagamento do Poder Legislativo
O artigo 29-A, § 1º da Constituição, estabeleceu que a
Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento
de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto

monstrados na planilha do APÊNDICE C, sintetizados na
com o subsídio de seus vereadores. Os cálculos referen-

tabela a seguir:
Tabela 40): Gasto Total com Subsídio – Poder Legislativo Em R$ 1,00
Descrição
Receitas Municipais – Base
Referencial Total
Gasto Total com Subsídios dos
Vereadores
% Compreendido com subsídios

Valor
37.563.232,65
474.500,00

Descrição
Valor
Duodécimos Rece1.524.572,52
bidos no Exercício
- Código Contábil:
451120100
Limite Constitucio1.519.260,42
nal de Repasse ao
Poder Legislativo
% Máximo de Gas70,00%
to com Folha de Pagamento
Limite Máximo Per1.063.482,29
mitido de Gasto
com a Folha de Pagamento1
Total da Despesa
864.304,73
Legislativa com Folha de Pagamento
% Gasto com Folha
56,89%
de Pagamento
1
Menor valor entre o total de duodécimos recebidos e o limite constitucional de repasse ao Legislativo, multiplicado pelo
percentual máximo de gasto com folha de pagamento.

Fonte: Processo TC 03509/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017
Constatou-se que as despesas com folha de pagamento alcançaram R$ 864.304,73, correspondendo a 56,89%
do limite de repasse de duodécimo à câmara, em acordo
com os mandamentos constitucionais.
Gastos Totais do Poder Legislativo

tes ao limite especificado estão demonstrados na planilha do APÊNDICE C, sintetizados na tabela a seguir:
Tabela 41): Gastos Folha de Pagamentos – Poder Legis-

1,26%

lativo Em R$ 1,00
www.tce.es.gov.br

O artigo 29-A da Constituição da República estabeleceu
que o total da despesa da Câmara Municipal, de acordo com os dados populacionais do município, não poderá ultrapassar 7,00% do somatório da receita tributária
e das transferências previstas nos § 5º do art. 153 e nos
arts. 158 e 159, efetivamente realizadas no exercício anterior. Os cálculos referentes ao limite especificado estão
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demonstrados na planilha do APÊNDICE C, sintetizados
na tabela a seguir:
Tabela 42): Gastos Totais – Poder Legislativo Em R$ 1,00
Descrição
Receitas Tributárias e Transferências de Impostos - Ex. Anterior
Limite Máximo Permitido de
Gastos do Poder - exceto Inativos
Gasto Total do Poder Legislativo, exceto Inativos
% Gasto Total do Poder Legislativo
% Máximo de Gasto do Legislativo - conforme dados populacionais

Valor
21.703.720,30

to 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;

1.519.260,42

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.

1.263.408,48

No parágrafo primeiro, fica estabelecido que “Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento
de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária”.

5,82%
7,00%

Fonte: Processo TC 03509/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017
Constatou-se que o valor total das despesas do Poder Legislativo Municipal corresponde a 5,82% da base de cálculo, de acordo com os mandamentos constitucionais.
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
A Constituição Federal, em seu artigo 74, determina que
deverá ser mantido pelos Poderes sistema de controle
interno, estabelecendo conteúdo mínimo que este controle deverá ter como objeto, conforme exposto abaixo:
Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário
manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano
plurianual, a execução dos programas de governo e dos
orçamentos da União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quan-

Por meio da Res. 227/2011, alterada pela Res. 257/2013,
o TCEES dispôs sobre a criação, implantação, manutenção e fiscalização do Sistema de Controle Interno da
Administração Pública, aprovando também o “Guia de
orientação para implantação do Sistema de Controle Interno na Administração Pública”, e estabelecendo prazos
para que os jurisdicionados atendessem aos comandos
regulamentadores.
Consta da IN TCEES 43/2017, previsão para encaminhamento, pelo ordenador de despesas, da seguinte documentação correlata:
- Relatório de atividades realizadas pela Unidade de Controle Interno na UG, contendo informações acerca dos
procedimentos relativos ao Plano Anual de Auditorias Internas – PAAI, executadas no exercício, com os elementos sugeridos na Tabela 37, item II do Anexo II desta Instrução Normativa.
- Relatório e parecer conclusivo emitido pelo órgão central do sistema de controle interno, assinado por seu reswww.tce.es.gov.br

ponsável, contendo os elementos previstos no Anexo II,
Tabela 5, desta Instrução Normativa. (Art. 76, § 3º da LC
nº 621/2012 c/c artigo 122, § 5º do RITCEES, aprovado
pela Resolução TC 261/2013 e c/c artigo 4º da Resolução
TC nº 227/2011);
- Pronunciamento expresso do chefe do Poder atestando
ter tomado conhecimento das conclusões contidas no
parecer conclusivo emitido pelo órgão central do sistema de controle interno, a que se refere o parágrafo único, do artigo 4º, da Resolução TC nº 227/2011.
Com base nos documentos encaminhados, em relação
ao Poder Legislativo de Atílio Vivácqua, constata-se que
o sistema de controle interno concluiu que as demonstrações contábeis e demais peças que compõem a prestação de contas sob exame, representa regularmente a
posição orçamentária, financeira, patrimonial e de gestão fiscal, bem como a prática de atos de gestão, no exercício a que se refere, observando-se a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos, no exercício de referência da prestação de contas.
A documentação prevista na IN TCEES 43/2017 foi encaminhada, nos termos previstos pela regulamentação,
sendo que não foram apontados indicativos de irregularidades.
MONITORAMENTO
Em consulta ao sistema de monitoramento deste TCEES não foram constatadas ações pertinentes ao exercício em análise.
PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO GESTÃO FISCAL (RGF)
Consta da Lei Complementar 101/00:
Art. 54. Ao final de cada quadrimestre será emitido pelos
titulares dos Poderes e órgãos referidos no art. 20 RelaSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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tório de Gestão Fiscal, assinado pelo:
I - Chefe do Poder Executivo;
II - Presidente e demais membros da Mesa Diretora ou
órgão decisório equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Legislativo;
III - Presidente de Tribunal e demais membros de Conselho de Administração ou órgão decisório equivalente,
conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Judiciário;

BUROCK JUNIOR, no exercício de 2017, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator

IV - Chefe do Ministério Público, da União e dos Estados.

1. ACÓRDÃO

Parágrafo único. O relatório também será assinado pelas autoridades responsáveis pela administração financeira e pelo controle interno, bem como por outras definidas por ato próprio de cada Poder ou órgão referido
no art. 20.

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

De acordo com a prestação de contas semestral constante no sistema LRFWEB, os RGF do 1ª e 2º sem/2017 foram
publicados em Diário Oficial em 23/07/17 e 27/01/18.
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A prestação de contas anual analisada refletiu a conduta
do presidente da Câmara Municipal de Atílio Vivácqua,
sob a responsabilidade do Sr. PAULO CALDEIRA BUROCK
JUNIOR, em suas funções como ordenador de despesas,
no exercício de 2017.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico
teve por base as informações apresentadas nas peças e
demonstrativos contábeis encaminhados pelo responsável, nos termos da Instrução Normativa TC 43/2017.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas do Sr. PAULO CALDEIRA

1.1 JULGAR REGULARES as contas do senhor PAULO CALDEIRA BUROCK JUNIOR, no exercício de 2017, na forma
do inciso I, do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012,
dando plena quitação ao responsável, nos termos do artigo 85 do mesmo diploma legal;
1.2 Após o trânsito em julgado, arquivar dos presentes
autos.

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- 1534/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 03535/2018-2
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: CMBE - Câmara Municipal de Boa Esperança
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

2. Unânime.

Responsável: MARCOS PEREIRA DOS SANTOS

3. Data da Sessão: 31/10/2018 – 37ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CÂMARA MUNICIPAL
DE BOA ESPERANÇA – EXERCÍCIO DE 2017 – CONTAS REGULARES – QUITAÇÃO – ARQUIVAR

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.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
www.tce.es.gov.br

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual da Câmara Municipal de Boa Esperança, relativa
ao exercício de 2017, sob a responsabilidade do senhor
Marcos Pereira dos Santos.
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019

305

ATOS DA 1a CÂMARA

A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 344/2018
e a Instrução Técnica Conclusiva 3901/2018, concluindo
pela regularidade das contas no aspecto técnico-contábil.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira (Parecer do Ministério Público de
Contas 4684/2018).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO

Base Legal: arts. 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 43)Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício anterior)
Balanço Financeiro (a)
0,00
Balanço Patrimonial (b)
0,00
Divergência (a-b)
0,00

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.

Fonte: Processo TC 3.535/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017

Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada no Relatório Técnico 344/2018, abaixo transcrito:

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

ANÁLISE DE CONFORMIDADE (DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS)

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

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 Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais, tal como demonstrado a seguir.
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

Tabela 44)Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício atual)
Balanço Financeiro (a)
471.452,23
Balanço Patrimonial (b)
471.452,23
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 3.535/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
www.tce.es.gov.br

Análise entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado
patrimonial
Base Legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) deve ser
igual ao resultado do exercício no patrimônio líquido do
Balanço Patrimonial, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Tabela 45)Resultado Patrimonial
Exercício atual
DVP (a)
502.213,14
Balanço Patrimonial (b)
502.213,14
Divergência (a-b)
0,00
Exercício anterior
DVP (a)
26.075,78
Balanço Patrimonial (b)
26.075,78
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 3.535/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
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 46)Comparativo dos saldos devedores e credores
Saldos Devedores (a) = I + II
2.327.666,20
Ativo (BALPAT) – I
1.149.879,34
Variações Patrimoniais Dimi- 1.177.786,86
nutivas (DEMVAP) - II
Saldos Credores (b) = III – IV 2.327.666,20
+V
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Passivo (BALPAT) – III
Resultado Exercício (BALPAT)
– IV
Variações Patrimoniais Aumentativas (DEMVAP) - V
Divergência (c) = (a) - (b)

Tabela 48): Créditos adicionais abertos no exercício Em
R$ 1,00

1.149.879,34
502.213,14

Leis

1.680.000,00
0,00

Fonte: Processo TC 3.535/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Pelo exposto, verifica-se observância ao método das partidas dobradas.
GESTÃO PÚBLICA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A Lei Orçamentária Anual (LOA) do município, Lei 1617/
2016, estimou a receita e fixou a despesa para o exercício em análise, sendo a despesa total da Câmara Municipal fixada em R$ 1.680.000,00 (um milhão e seiscentos
e oitenta mil reais).
A execução orçamentária da Câmara Municipal representa 71,94% (setenta e um vírgula noventa e quatro
pontos percentuais) da dotação atualizada, conforme
evidencia-se na tabela a seguir:
Tabela 47): Execução orçamentária da despesa Em R$
1,00
Unidades ges- Dotação Atua- Execução
toras
lizada
Câmara Muni- 1.680.000,00 1.208.547,77
cipal

% Execução
71,94

Fonte: Processo TC 3.535/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Constatou-se que, no decorrer da execução orçamentária, ocorreu abertura de créditos adicionais, conforme
demonstrado:

Créditos
adicionais
suplementares
1617/2016 49.000,00
Total
49.000,00

C r é d i t o s C r é d i t o s Total
adicionais adicionais
especiais extraordinários
0,00
0,00
49.000,00
0,00
0,00
49.000,00

Fonte: Processo TC 3.535/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017.
De acordo com a dotação inicial e as movimentações de
créditos orçamentários, constata-se que não houve alteração na dotação inicial, conforme segue:
Tabela 49): Despesa total fixada Em R$ 1,00
(=) Dotação inicial
(+) Créditos adicionais suplementares (DEMCAD)
(+) Créditos adicionais especiais (DEMCAD)
(+) Créditos adicionais extraordinários (DEMCAD)
(-) Anulação de dotações
(DEMCAD)
(=) Dotação atualizada

1.680.000,00
49.000,00
0,00
0,00
49.000,00
1.680.000,00

Fonte: Processo TC 3.535/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017.
Verifica-se ainda que os créditos adicionais autorizados
por lei foram abertos mediante edição de decreto executivo, conforme determina o artigo 42 da Lei 4.320/1964.
EXECUÇÃO FINANCEIRA
A execução financeira, evidenciada no Balanço Financeiro, compreende a execução das receitas e das despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extra orçamentários, que, somados
ao saldo do exercício anterior, resultará no saldo para o
www.tce.es.gov.br

exercício seguinte.
Na tabela a seguir, apresenta-se uma síntese do Balanço Financeiro:
Tabela 50): Balanço Financeiro Em R$ 1,00
Saldo em espécie do exercício
anterior
Receitas orçamentárias
Transferências financeiras recebidas
Recebimentos extra orçamentários
Despesas orçamentárias
Transferências
financeiras
concedidas
Pagamentos extra orçamentários
Saldo em espécie para o exercício seguinte

0,00
0,00
1.680.000,00
205.839,39
1.208.547,77
0,00
205.839,39
471.452,23

Fonte: Processo TC 3.535/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017.
EXECUÇÃO PATRIMONIAL
As alterações quantitativas, decorrentes de transações
que aumentam ou diminuem o patrimônio público, provocam alterações nos elementos patrimoniais, refletindo em resultados aumentativos ou diminutivos no patrimônio líquido.
A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia um resultado patrimonial superavitário no valor
de R$ 502.213,14 (quinhentos e dois mil duzentos e treze reais e quatorze centavos). Dessa forma, o resultado
das variações patrimoniais quantitativas refletiu positivamente no patrimônio da Câmara municipal.
Na tabela seguinte, evidenciam-se, sinteticamente, as
variações quantitativas ocorridas no patrimônio:
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Tabela 51): Síntese da DVP Em R$ 1,00

Variações Patrimoniais Au- 1.680.000,00
mentativas (VPA)
Variações Patrimoniais Dimi- 1.177.786,86
nutivas (VPD)
Resultado Patrimonial do pe- 502.213,14
ríodo

Fonte: Processo TC 3.535/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
A situação patrimonial, qualitativa e quantitativamente,
é evidenciada por meio do Balanço Patrimonial.
Essa demonstração contábil permite o conhecimento da
situação patrimonial da entidade pública por meio de
contas representativas do patrimônio público, além das
contas de compensação.
Apresenta-se, na tabela seguinte, a situação patrimonial
da Câmara municipal, no encerramento do exercício em
análise:
Tabela 52): Síntese do Balanço Patrimonial Em R$ 1,00
Especificação
Ativo circulante
Ativo não circulante
Passivo circulante
Passivo não circulante
Patrimônio líquido

2017
481.484,13
668.395,21
0,00
0,00

2016
9.022,00
638.644,20
0,00
0,00

1.149.879,34

647.666,20

Fonte: Processo TC 3.535/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Demonstra-se, a seguir, o resultado financeiro apurado
no “Quadro de Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes – Lei 4.320/1964” do Balanço Patrimonial e no
Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro (Fonte de
Recursos):
Tabela 53): Resultado financeiro Em R$ 1,00
www.tce.es.gov.br

Especificação
Ativo Financeiro (a)
Passivo Financeiro (b)
Resultado Financeiro apurado no BALPAT (c) = (a) – (b)
Recursos Ordinários
Recursos Vinculados
Resultado Financeiro por Fonte de Recursos (d)
Divergência (c) – (d)

2017
471.452,23
0,00

2016
0,00
0,00

471.452,23

0,00

471.452,23

0,00

0,00

0,00

471.452,23

0,00

0,00

0,00

Fonte: Processo TC 3.535/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017.
O superávit financeiro, representado pela diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, poderá ser utilizado no exercício seguinte para abertura de
créditos adicionais, desde que observadas as correspondentes fontes de recursos, na forma do artigo 43, da Lei
4.320/1964.
Ademais, verifica-se que a movimentação dos restos a
pagar, processados e não processados, evidenciada no
Demonstrativo dos Restos a Pagar, foi a seguinte:
Tabela 54): Movimentação dos restos a pagar Em R$ 1,00
Restos a Pagar Processados
Saldo Final do
Exercício anterior
Inscrições
Incorporação/
Encampação
Pagamentos

0,00

Não Processa- Total Geral
dos
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Cancelamen- 0,00
tos
Outras baixas 0,00
Saldo Final do 0,00
Exercício atual

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Fonte: Processo TC 3.535/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
REGISTROS PATRIMONIAIS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
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: sejam 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 a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os de-

correntes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.
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, 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:
Tabela 55)Estoques, Imobilizados e Intangíveis Em R$
1,00
Descrição

Balanço Patrimonial
(a)
Estoques
10.031,90
Bens Móveis 169.977,47
Bens Imóveis 540.000,00
Bens Intangí- 0,00
veis

Inventário
(b)

Diferença
(a-b)

10.031,90
169.977,47
540.000,00
0,00

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

Fonte: Processo TC 3.535/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
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.
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Com base nas peças que integram a Prestação de Contas
Anual, demonstram-se os valores empenhados, liquidados e pagos, a título de obrigações previdenciárias (contribuição patronal) devidas pela unidade gestora, bem
como os valores retidos dos servidores e recolhidos para
os fundos de previdência:
www.tce.es.gov.br

Tabela 56)Contribuições Previdenciárias – Unidade Gestora Em R$ 1,00
Regime de Empenha- Liquidado

Pago

Folha

Previdência do

(C)

Pa ga m e n - trado

Pago

tos

(B/D*100)

(C/D*100)

(D)
8.148,14

100,00

100,00

(B)

(A)
R e g i m e 8.148,14

8.148,14

8.148,14

de %

Regis- %

Próprio de
Previdência
Social
Regime Ge- 168.978,96 168.978,96 168.978,96 169.244,95 99,84

99,84

ral de Previdência
Social
Totais

177.127,10 177.127,10 177.127,10 177.393,09 99,85

99,85

Fonte: Processo TC 3.535/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Tabela 57): Contribuições Previdenciárias – Servidor Em
R$ 1,00
Regime de Inscrições

Baixas

Folha

Previdência

(B)

Pagamento do

do

4.074,07

(C)
4.074,07

(A/CX100)
100,00

(B/Cx100)
100,00

85.507,30

85.507,30

100,00

100,00

89.581,37

89.581,37

100,00

100,00

R e g i m e 4.074,07

de % Registra- % Recolhi-

Próprio de
Previdência
Social
Regime Ge- 85.507,30
ral de Previdência Social
Totais

89.581,37

Fonte: Processo TC 3.535/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)
No que tange às contribuições previdenciárias do RPPS
(parte patronal), verifica-se, das tabelas acima, que os
valores registrados pela unidade gestora, no decorrer do
exercício em análise, representaram 100,00% dos valoSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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res devidos, sendo considerados como aceitáveis, para
fins de análise das contas. Já os valores pagos pela unidade gestora, no decorrer do exercício em análise, representaram 100,00% dos valores devidos, sendo considerados como aceitáveis, para fins de análise das contas.
Em relação às contribuições previdenciárias do RPPS
(parte do servidor), observa-se, das tabelas acima, que
os valores registrados pela unidade gestora, no decorrer
do exercício em análise, representaram 100,00% dos valores devidos, sendo considerados como aceitáveis, para
fins de análise das contas. Já os valores recolhidos pela
unidade gestora, no decorrer do exercício em análise, representaram 100,00% dos valores devidos, sendo considerados como aceitáveis, para fins de análise das contas.
Regime Geral de Previdência Social (RGPS)
No que tange às contribuições previdenciárias do RGPS
(parte patronal), verifica-se, das tabelas acima, que os
valores registrados pela unidade gestora, no decorrer do
exercício em análise, representaram 99,84% dos valores
devidos, sendo considerados como aceitáveis, para fins
de análise das contas. Já os valores pagos pela unidade
gestora, no decorrer do exercício em análise, representaram 99,84% dos valores devidos, sendo considerados como aceitáveis, para fins de análise das contas.
Em relação às contribuições previdenciárias do RGPS
(parte do servidor), observa-se, das tabelas acima, que
os valores registrados pela unidade gestora, no decorrer
do exercício em análise, representaram 100,00% dos valores devidos, sendo considerados como aceitáveis, para
fins de análise das contas. Já os valores recolhidos pela
unidade gestora, no decorrer do exercício em análise, representaram 100,00% dos valores devidos, sendo considerados como aceitáveis, para fins de análise das contas.

PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS
No que se refere aos parcelamentos de débitos previdenciários, a análise técnico-contábil limitou-se a avaliar
se existem dívidas previdenciárias registradas no passivo
permanente da unidade gestora, e se essas dívidas estão
sendo pagas, tendo por base o estoque da dívida evidenciado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, a movimentação no exercício e o estoque da dívida no encerramento do exercício de referência da PCA.
Com base nos valores demonstrados no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na Demonstração das Variações Patrimoniais, no Demonstrativo da Dívida Fundada e no Balanço Patrimonial do exercício em análise, avaliou-se o comportamento da dívida decorrente de parcelamentos previdenciários, do qual se constata que não
haviam débitos previdenciários inscritos no exercício.
Tabela 58)Movimentação de Débitos Previdenciários Em
R$ 1,00
Código D e s - Descri- S a l d o
Contá- c r i ç ã o ção Dí- A n t e bil
rior
Contá- vida
bil

B a i xas no
Exercício

Total

0,00
0,00

-

-

0,00
0,00

Reconhecimento
de Dívidas no
Exercício
0,00
0,00

Saldo
Final

0,00
0,00

Fonte: Processo TC 3.535/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS
LIMITES IMPOSTOS PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
Despesa com Pessoal
www.tce.es.gov.br

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ao estabelecer normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, disciplinou, em seus artigos 18 a 23, sobre a limitação das despesas com pessoal
pelos Poderes e Entes da Federação.
Apurou-se a RCL Ajustada do município, no exercício de
2017, que, conforme planilha APÊNDICE A deste relatório, totalizou R$ 39.044.613,07 (trinta e nove milhões
quarenta e quatro mil seiscentos e treze reais e sete centavos).
Constatou-se que as despesas com pessoal executadas
pelo Poder Legislativo atingiram 2,70% (dois vírgula setenta pontos percentuais) da receita corrente líquida
ajustada, conforme demonstrado na planilha APÊNDICE
B, sintetizada na tabela a seguir:
Tabela 59)Despesas com pessoal – Poder Legislativo Em
R$ 1,00
Descrição
Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL Ajustada
Despesa Total com Pessoal –
DTP
% Apurado (DTP / RCL Ajustada)

Valor
39.044.613,07
1.055.123,50
2,70%

Fonte: Processo TC 3.535/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Conforme tabela anterior, observa-se o cumprimento do
limite máximo de despesa de pessoal do Poder Legislativo em análise.
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos
a Pagar
O passivo financeiro das entidades públicas é composto de valores devidos cujo pagamento independe de auSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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torização orçamentária, uma vez que a obrigação já passou pelo orçamento – restos a pagar – ou não está atrelado ao orçamento, como as consignações e depósitos
de terceiros.
Restos a Pagar são as despesas legalmente empenhadas
pelo ente público, mas não pagas. A Lei 4.320/1964 conceitua e classifica os restos a pagar da seguinte forma,
em seu art. 36:
Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas das não processadas.
Os restos a pagar processados são aqueles cujo serviço
foi prestado ou o material adquirido foi entregue pelo
fornecedor contratado, estando a despesa liquidada e
em condições legais para o pagamento.
Os restos a pagar não processados são aqueles cujo empenho foi legalmente emitido, porém o objeto adquirido
ainda não foi entregue, ou o serviço correspondente ainda não foi prestado pelo fornecedor, estando, portanto,
pendente de regular liquidação e pagamento.
A Secretaria do Tesouro Nacional traz o seguinte conceito para os restos a pagar processados e não processados:
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
São considerados processados os Restos a Pagar referentes a empenhos liquidados e, portanto, prontos para o
pagamento, ou seja, cujo direito do credor já foi verificado. Os Restos a Pagar Processados não devem ser cancelados, tendo em vista que o fornecedor de bens/serviços cumpriu com a obrigação de fazer e a Administração
não poderá deixar de cumprir com a obrigação de pagar.
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

São considerados não processados os empenhos de contrato e convênios que se encontram em plena execução,
não existindo o direito líquido e certo do credor. Dessa
forma, no encerramento do exercício a despesa orçamentária que se encontrar empenhada, mas ainda não
paga será inscrita em restos a pagar não processados.

em sua prestação de contas, verificou-se que as informações pertinentes ao Anexo 5 do Relatório de Gestão
Fiscal do Poder Legislativo (2º semestre de 2017) são as
que seguem:

Quanto à execução da despesa orçamentária, da qual se
origina os restos a pagar, a LRF estabelece expressamente a necessidade de vinculação dos recursos à finalidade específica, conforme parágrafo único do art. 8º da Lei
Complementar 101/2000:

Fonte: Processo TC 3.535/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017

Parágrafo único - os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para
atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

A Lei Complementar 101/2000 (LRF), na Seção IV, ao dispor sobre o Relatório de Gestão Fiscal, estabelece em
seu art. 55, III, b, 3, que a inscrição de restos a pagar não
processados deve se limitar ao saldo da disponibilidade
de caixa.

Nesse sentido, consta do Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional, o Demonstrativo
da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Anexo
5), que tem como propósito dar transparência ao montante disponível para fins da inscrição em Restos a Pagar
de despesas não liquidadas, evidenciando a disponibilidade de caixa líquida para cada um dos recursos vinculados (art. 55 da LRF).
O demonstrativo também possibilita a verificação do
cumprimento do art. 42 da LRF, de forma que no último ano de mandato da gestão administrativo-financeira
de cada órgão referido no art. 20 da mesma lei haja suficiente disponibilidade de caixa para cobrir as obrigações
de despesa contraídas.
Desta forma, com base nos preceitos legais e regulamentares anteriormente mencionados, e ainda, considerando-se as informações encaminhadas pelo responsável
www.tce.es.gov.br

Tabela 60): Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e
Restos a Pagar R$ 1,00

Da vedação para inscrição de restos a pagar não processados sem disponibilidade financeira suficiente (art. 55
da LRF)

Art. 55. O relatório conterá:
III - demonstrativos, no último quadrimestre:
b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas:
3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do
saldo da disponibilidade de caixa;
Verifica-se, da tabela anterior, que foi observado o limite
de inscrição de restos a pagar não processados pelo Poder Legislativo.
LIMITES IMPOSTOS PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
Gasto Individual com subsídio dos vereadores
A Constituição da República de 1988 estabeleceu as regras para fixação e pagamento dos subsídios aos vereadores, por meio do artigo art. 29, inc. VI. Os cálculos referentes ao limite especificado estão demonstrados na
planilha do APÊNDICE C, sintetizados na tabela a seguir:
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Tabela 61): Gasto Individual com Subsídio – Poder Legislativo Em R$ 1,00
Descrição
Subsídio do Deputado Estadual - Base Referencial Individual
(Lei Específica)
% Máximo de Correlação com
o Subsídio do Deputado Estadual - conforme população
(Constituição Federal)
Limite Máximo (Constituição
Federal)
Limite Máximo (Legislação
Municipal)
Gasto Individual com Subsídios dos Vereadores

Valor
25.322,25

% Compreendido com subsí- 1,34%
dios
% Máximo de Comprometi- 5,00%
mento com Subsídios

Fonte: Processo TC 3.535/2018 - Prestação de Contas
30,00%

Anual/2017
Constatou-se que as despesas totais com pagamento

7.596,68
4.915,00
4.915,00

Fonte: Processo TC 3.535/2018 - Prestação de Contas

dos subsídios dos vereadores alcançaram R$ 533.076,25
(quinhentos e trinta e três mil setenta e seis reais e vinte e cinco centavos), correspondendo a 1,34% (um vírgula trinta e quatro pontos percentuais) da receita base do município, de acordo com o mandamento constitucional.

Anual/2017

Gastos com a Folha de Pagamento do Poder Legislativo

Constatou-se que o gasto individual com subsídio dos ve-

O artigo 29-A, § 1º da Constituição, estabeleceu que a

readores cumpriu os limites estabelecidos pela Constituição Federal e pela Lei Municipal 1608/2016.
Gastos totais com a remuneração dos vereadores
Em seu artigo 29, inciso VII, a Constituição da República
fixou como limite para as despesas totais com a remuneração dos vereadores 5% da receita do município. Os
cálculos referentes ao limite especificado estão demonstrados na planilha do APÊNDICE C, sintetizados na tabela a seguir:
Tabela 62): Gasto Total com Subsídio – Poder Legislativo Em R$ 1,00
Descrição
Valor
Receitas Municipais – Base 39.809.683,34
Referencial Total
Gasto Total com Subsídios dos 533.076,25
Vereadores

Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento
de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto
com o subsídio de seus vereadores. Os cálculos referentes ao limite especificado estão demonstrados na planilha do APÊNDICE C, sintetizados na tabela a seguir:
Tabela 63): Gastos Folha de Pagamentos – Poder Legislativo Em R$ 1,00
Descrição
Duodécimos Recebidos no Exercício
- Código Contábil:
451120100
Limite Constitucional de Repasse ao
Poder Legislativo
% Máximo de Gasto
com Folha de Pagamento
www.tce.es.gov.br

Valor
1.680.000,00

1.765.547,00
70,00%

Limite Máximo Per1.176.000,00
mitido de Gasto
com a Folha de Pagamento1
Total da Despesa
877.996,40
Legislativa com Folha de Pagamento
% Gasto com Folha
52,26%
de Pagamento
1 Menor valor entre o total de duodécimos recebidos e o limite constitucional de repasse ao Legislativo, multiplicado pelo
percentual máximo de gasto com folha de pagamento.

Fonte: Processo TC 3.535/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Constatou-se que as despesas com folha de pagamento
alcançaram R$ 877.996,40 (oitocentos e setenta e sete
mil novecentos e noventa e seis reais e quarenta centavos), correspondendo a 52,26% (cinquenta e dois vírgula
vinte e seis pontos percentuais) da receita base de cálculo, de acordo com o mandamento constitucional.
Gastos Totais do Poder Legislativo
O artigo 29-A da Constituição da República estabeleceu
que o total da despesa da Câmara Municipal, de acordo com os dados populacionais do município, não poderá ultrapassar 7,00% do somatório da receita tributária
e das transferências previstas nos § 5º do art. 153 e nos
arts. 158 e 159, efetivamente realizadas no exercício anterior. Os cálculos referentes ao limite especificado estão
demonstrados na planilha do APÊNDICE C, sintetizados
na tabela a seguir:
Tabela 64): Gastos Totais – Poder Legislativo Em R$ 1,00
Descrição
Valor
Receitas Tributárias e Transfe- 25.222.100,03
rências de Impostos - Ex. Anterior
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Limite Máximo Permitido de
Gastos do Poder - exceto Inativos
Gasto Total do Poder Legislativo, exceto Inativos
% Gasto Total do Poder Legislativo
% Máximo de Gasto do Legislativo - conforme dados populacionais

1.765.547,00

e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;

1.208.547,77

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.

4,79%
7,00%

Fonte: Processo TC 3.535/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Constatou-se que o valor total das despesas do Poder Legislativo Municipal corresponde a 4,79% (quatro vírgula
setenta e nove pontos percentuais) da base de cálculo,
de acordo com o mandamento constitucional.
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
A Constituição Federal, em seu artigo 74, determina que
deverá ser mantido pelos Poderes sistema de controle
interno, estabelecendo conteúdo mínimo que este controle deverá ter como objeto, conforme exposto abaixo:
Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário
manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano
plurianual, a execução dos programas de governo e dos
orçamentos da União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais

No parágrafo primeiro, fica estabelecido que “Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento
de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária”.
Por meio da Res. 227/2011, alterada pela Res. 257/2013,
o TCEES dispôs sobre a criação, implantação, manutenção e fiscalização do Sistema de Controle Interno da
Administração Pública, aprovando também o “Guia de
orientação para implantação do Sistema de Controle Interno na Administração Pública”, e estabelecendo prazos
para que os jurisdicionados atendessem aos comandos
regulamentadores.
Consta da IN TCEES 43/2017 previsão para encaminhamento, pelo ordenador de despesas, da seguinte documentação correlata:

- Pronunciamento expresso do chefe do Poder atestando
ter tomado conhecimento das conclusões contidas no
parecer conclusivo emitido pelo órgão central do sistema de controle interno, a que se refere o parágrafo único, do artigo 4º, da Resolução TC nº 227/2011.
Com base nos documentos encaminhados, em relação
ao Poder Legislativo de Boa Esperança, constata-se que
o sistema de controle interno foi instituído pela Lei municipal 1467/2012, sendo que se subordina à unidade de
controle interno do Executivo Municipal.
A documentação prevista na IN TCEES 34/2015 foi encaminhada, nos termos previstos pela regulamentação,
sendo que não foram apontados indicativos de irregularidades.
MONITORAMENTO
Em consulta ao sistema de monitoramento deste TCEES não foram constatadas ações pertinentes ao exercício em análise.
PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO GESTÃO FISCAL (RGF)

- Relatório de atividades realizadas pela Unidade de Controle Interno na UG, contendo informações acerca dos
procedimentos relativos ao Plano Anual de Auditorias Internas – PAAI, executadas no exercício, com os elementos sugeridos na Tabela 37, item II do Anexo II desta Instrução Normativa.

Consta da Lei Complementar 101/00:

- Relatório e parecer conclusivo emitido pelo órgão central do sistema de controle interno, assinado por seu responsável, contendo os elementos previstos no Anexo II,
Tabela 5, desta Instrução Normativa. (Art. 76, § 3º da LC
nº 621/2012 c/c artigo 122, § 5º do RITCEES, aprovado
pela Resolução TC 261/2013 e c/c artigo 4º da Resolução
TC nº 227/2011);

II - Presidente e demais membros da Mesa Diretora ou
órgão decisório equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Legislativo;

www.tce.es.gov.br

Art. 54. Ao final de cada quadrimestre será emitido pelos
titulares dos Poderes e órgãos referidos no art. 20 Relatório de Gestão Fiscal, assinado pelo:
I - Chefe do Poder Executivo;

III - Presidente de Tribunal e demais membros de Conselho de Administração ou órgão decisório equivalente,
conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Judiciário;
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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IV - Chefe do Ministério Público, da União e dos Estados.

Primeira Câmara.

Parágrafo único. O relatório também será assinado pelas autoridades responsáveis pela administração financeira e pelo controle interno, bem como por outras definidas por ato próprio de cada Poder ou órgão referido
no art. 20.

4. Especificação do quórum:

De acordo com a prestação de contas semestral constante no sistema LRFWEB, os RGF do 1º e 2º semestres de
2017 foram publicados em Diário Oficial em 28/07/2017
e 30/01/2018.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1 julgar REGULARES as contas do senhor Marcos Pereira dos Santos frente à Câmara Municipal de Boa Esperança no exercício de 2017, na forma do inciso I, do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação ao responsável, nos termos do artigo 85 do mesmo diploma legal, seguida do arquivamento dos presentes autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/10/2018 – 37ª Sessão Ordinária da

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

ACÓRDÃO TC- 1535/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 03703/2018-8
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: CMI - Câmara Municipal de Itarana
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: EMMANUEL DE AQUINO E SOUZA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CÂMARA MUNICIPAL

www.tce.es.gov.br

DE ITARANA – EXERCÍCIO DE 2017 – CONTAS REGULARES – QUITAÇÃO – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual da Câmara Municipal de Itarana, relativa ao exercício de 2017, sob a responsabilidade do senhor Emanuel
de Aquino e Souza.
A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 377/2018
e a Instrução Técnica Conclusiva 4019/2018, concluindo pela regularidade das contas no aspecto técnico-contábil.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira (Parecer do Ministério Público de
Contas 4885/2018).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito se encontra devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada no Relatório Técnico 377/2018, abaixo transcrito:
ANÁLISE DE CONFORMIDADE (DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS)
PONTOS DE CONTROLE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Por meio do sistema CidadES, segundo os pontos de conSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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trole predefinidos, foi realizada a análise de consistência dos dados encaminhados pelo responsável e evidenciados no Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais, tal como demonstrado a seguir.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício anterior da conta
Caixa e Equivalentes de Caixa
Base Legal: arts. 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 65)Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício anterior)
Balanço Financeiro (a)
184.359,00
Balanço Patrimonial (b)
184.359,00
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 03703/2018-8 - 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
deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício atual), conforme demonstrado na tabela
abaixo:

Tabela 66)Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício atual)
Balanço Financeiro (a)
295.952,01
Balanço Patrimonial (b)
295.952,01
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 03703/2018-8 - Prestação de Contas
Anual/2017
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado
patrimonial
Base Legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) deve ser
igual ao resultado do exercício no patrimônio líquido do
Balanço Patrimonial, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Tabela 67)Resultado Patrimonial
Exercício atual
DVP (a)
102.558,14
Balanço Patrimonial (b)
102.558,14
Divergência (a-b)
0,00
Exercício anterior
DVP (a)
-646.117,96
Balanço Patrimonial (b)
-646.117,96
Divergência (a-b)
0,00

Entende-se que os saldos devedores devem ser iguais
aos saldos credores, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Tabela 68)Comparativo dos saldos devedores e credores
Saldos Devedores (a) = I + II 1.712.270,15
Ativo (BALPAT) – I
404.828,29
Variações Patrimoniais Dimi- 1.307.441,86
nutivas (DEMVAP) - II
Saldos Credores (b) = III – IV 1.712.270,15
+V
Passivo (BALPAT) – III
404.828,29
Resultado Exercício (BALPAT) 102.558,14
– IV
Variações Patrimoniais Au- 1.410.000,00
mentativas (DEMVAP) - V
Divergência (c) = (a) - (b)
0,00

Fonte: Processo TC 03703/2018-8 - Prestação de Contas
Anual/2017
Pelo exposto, verifica-se observância ao método das partidas dobradas.
GESTÃO PÚBLICA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A Lei Orçamentária Anual (LOA) do município, Lei
1236/2016, estimou a receita e fixou a despesa para o
exercício em análise, sendo a despesa total da Câmara
Municipal fixada em R$ 1.410.000,00.

Fonte: Processo TC 03703/2018-8 - Prestação de Contas
Anual/2017

A execução orçamentária da Câmara Municipal representa 85,26% da dotação atualizada, conforme evidencia-se na tabela a seguir:

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

Tabela 69): Execução orçamentária da despesa Em R$
1,00

Análise entre os totais dos saldos devedores e dos saldos credores

Unidades ges-

Dotação Atua- Execução

% Execução

toras
Câmara Muni-

lizada
1.410.000,00

85,26

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

cipal

www.tce.es.gov.br
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Fonte: Processo TC 03703/2018-8 - Prestação de Contas
Anual/2017
Constatou-se que, no decorrer da execução orçamentária, ocorreu abertura de créditos adicionais, conforme
demonstrado:
Tabela 70): Créditos adicionais abertos no exercício Em
R$ 1,00
Leis

Créditos adicio- Créditos adicio- Créditos adicio- Total
nais suplemen- nais especiais

tares
1236/2016(LOA) 142.000,00
Total
142.000,00

nais

0,00
0,00

142.000,00
142.000,00

Fonte: Processo TC 03703/2018-8 - Prestação de Contas
Anual/2017
De acordo com a dotação inicial e as movimentações de
créditos orçamentários, constata-se que não houve alteração na dotação inicial, conforme segue:
Tabela 71): Despesa total fixada Em R$ 1,00
(=) Dotação inicial
(+) Créditos adicionais suplementares (DEMCAD)
(+) Créditos adicionais especiais (DEMCAD)
(+) Créditos adicionais extraordinários (DEMCAD)
(-) Anulação de dotações
(DEMCAD)
(=) Dotação atualizada

1.410.000,00
142.000,00
0,00
0,00
142.000,00
1.410.000,00

Fonte: Processo TC 03703/2018-8 - Prestação de Contas
Anual/2017
Verifica-se ainda que os créditos adicionais autorizados
por lei foram abertos mediante edição de decreto executivo, conforme determina o artigo 42 da Lei 4.320/1964.
EXECUÇÃO FINANCEIRA

Na tabela a seguir, apresenta-se uma síntese do Balanço Financeiro:
Tabela 72): Balanço Financeiro Em R$ 1,00

extraordi-

nários
0,00
0,00

A execução financeira, evidenciada no Balanço Financeiro, compreende a execução das receitas e das despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentários, que, somados
ao saldo do exercício anterior, resultará no saldo para o
exercício seguinte.

Saldo em espécie do exercício
anterior
Receitas orçamentárias
Transferências financeiras recebidas
Recebimentos extraorçamentários
Despesas orçamentárias
Transferências
financeiras
concedidas
Pagamentos extraorçamentários
Saldo em espécie para o exercício seguinte

184.359,00
0,00
1.410.000,00
197.063,80
1.202.169,68
100.000,00
193.301,11
295.952,01

Fonte: Processo TC 03703/2018-8 - Prestação de Contas
Anual/2017
EXECUÇÃO PATRIMONIAL
As alterações quantitativas, decorrentes de transações
que aumentam ou diminuem o patrimônio público, provocam alterações nos elementos patrimoniais, refletindo em resultados aumentativos ou diminutivos no patrimônio líquido.
A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia um resultado patrimonial superavitário no valor
de R$ 102.558,14. Dessa forma, o resultado das variações patrimoniais quantitativas refletiu positivamente
www.tce.es.gov.br

no patrimônio da Câmara municipal.
Na tabela seguinte, evidenciam-se, sinteticamente, as
variações quantitativas ocorridas no patrimônio:
Tabela 73): Síntese da DVP Em R$ 1,00
Variações Patrimoniais Au- 1.410.000,00
mentativas (VPA)
Variações Patrimoniais Dimi- 1.307.441,86
nutivas (VPD)
Resultado Patrimonial do pe- 102.558,14
ríodo

Fonte: Processo TC 03703/2018-8 - Prestação de Contas
Anual/2017
A situação patrimonial, qualitativa e quantitativamente,
é evidenciada por meio do Balanço Patrimonial.
Essa demonstração contábil permite o conhecimento da
situação patrimonial da entidade pública por meio de
contas representativas do patrimônio público, além das
contas de compensação.
Apresenta-se, na tabela seguinte, a situação patrimonial
da Câmara municipal, no encerramento do exercício em
análise:
Tabela 74): Síntese do Balanço Patrimonial Em R$ 1,00
Especificação
Ativo circulante
Ativo não circulante
Passivo circulante
Passivo não circulante
Patrimônio líquido

2017
323.498,79
81.329,50
4.732,85
0,00

2016
209.541,43
88.966,03
970,16
0,00

400.095,44

297.537,30

Fonte: Processo TC 03703/2018-8 - Prestação de Contas
Anual/2017
Demonstra-se, a seguir, o resultado financeiro apurado
no “Quadro de Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes – Lei 4.320/1964” do Balanço Patrimonial e no
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro (Fonte de
Recursos):
Tabela 75): Resultado financeiro Em R$ 1,00
Especificação
Ativo Financeiro (a)
Passivo Financeiro (b)
Resultado Financeiro apurado no
BALPAT (c) = (a) –
(b)
Recursos Ordinários
Recursos Vinculados
Resultado Financeiro por Fonte de
Recursos (d)
Divergência (c) –
(d)

2017
295.952,01
4.783,38

2016
184.359,00
1.020,69

291.168,63

183.338,31

Saldo Final do
Exercício anterior
Inscrições
Incorporação/
Encampação
Pagamentos
Cancelamentos
Outras baixas
Saldo Final do
Exercício atual

0,00

50,53

50,53

de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou
utilização própria no curso normal das atividades.

133,31
0,00

0,00
0,00

133,31
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
133,31

0,00
50,53

0,00
183,84

No ativo não circulante, grupo imobilizado, estão compreendidos os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a 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.

291.168,63

183.338,31

0,00

0,00

Fonte: Processo TC 03703/2018-8 - Prestação de Contas
Anual/2017

291.168,63

183.338,31

REGISTROS PATRIMONIAIS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

0,00

0,00

Fonte: Processo TC 03703/2018-8 - Prestação de Contas
Anual/2017
O superávit financeiro, representado pela diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, poderá ser utilizado no exercício seguinte para abertura de
créditos adicionais, desde que observadas as correspondentes fontes de recursos, na forma do artigo 43, da Lei
4.320/1964.
Ademais, verifica-se que a movimentação dos restos a
pagar, processados e não processados, evidenciada no
Demonstrativo dos Restos a Pagar, foi a seguinte:
Tabela 76): Movimentação dos restos a pagar Em R$ 1,00
Restos a Pagar Processados

Não Processa- Total Geral
dos

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: sejam 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
www.tce.es.gov.br

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, 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:
Tabela 77)Estoques, Imobilizados e Intangíveis Em R$
1,00
Descrição

Balanço
Patrimonial
(a)
Estoques 8.164,66
Bens Mó- 114.883,61
veis
Bens Imó- 0,00
veis
Bens Intan- 0,00
gíveis

Inventário
(b)

Diferença
(a-b)

8.164,66
114.883,61

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fonte: Processo TC 03703/2018-8 - Prestação de Contas
Anual/2017
Com base na tabela anterior, constata-se que os valores
inventariados dos bens móveis, imóveis, intangíveis e em
almoxarifado foram devidamente evidenciados em suas
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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respectivas contas contábeis do Balanço Patrimonial.
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Com base nas peças que integram a Prestação de Contas
Anual, demonstram-se os valores empenhados, liquidados e pagos, a título de obrigações previdenciárias (contribuição patronal) devidas pela unidade gestora, bem
como os valores retidos dos servidores e recolhidos para
os fundos de previdência:
Tabela 78)Contribuições Previdenciárias – Unidade Gestora Em R$ 1,00
Regime de Empenha- Liquidado

Pago

Folha

Previdência do

(C)

Pa ga m e n - trado

Pago

tos

(C/D*100)

(B)

(A)

de %

Regis- %

(B/D*100)

(D)
Regime Ge- 160.053,93 160.053,93 160.053,93 152.063,62 105,25

105,25

ral de Previdência
Social
Totais

160.053,93 160.053,93 160.053,93 152.063,62 105,25

105,25

Fonte: Processo TC 03703/2018-8 - Prestação de Contas
Anual/2017
Tabela 79): Contribuições Previdenciárias – Servidor Em
R$ 1,00
Regime de Inscrições

Baixas

Folha

Previdência

(B)

Pagamento do

de % Registra- % Recolhido

Regime Ge- 77.756,13

77.756,13

(C)
77.756,13

(A/CX100)
100,00

(B/Cx100)
100,00

77.756,13

77.756,13

100,00

100,00

ral de Previdência Social
Totais

77.756,13

(parte patronal), verifica-se, das tabelas acima, que os valores registrados pela unidade gestora, no decorrer do exercício em análise, representaram 105,25% dos valores devidos, sendo considerados como aceitáveis, para fins de análise
das contas. Já os valores pagos pela unidade gestora, no decorrer do exercício em análise, representaram 105,25% dos
valores devidos, sendo considerados como aceitáveis, para fins de análise das contas.
Em relação às contribuições previdenciárias do RGPS (parte do servidor), observa-se, das tabelas acima, que os valores registrados pela unidade gestora, no decorrer do exercício em análise, representaram 100,00% dos valores devidos, sendo considerados como aceitáveis, para fins de análise das contas. Já os valores recolhidos pela unidade gestora, no decorrer do exercício em análise, representaram 100,00% dos valores devidos, sendo considerados como aceitáveis, para fins de análise das contas.
PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS
No que se refere aos parcelamentos de débitos previdenciários, a análise técnico-contábil limitou-se a avaliar se existem dívidas previdenciárias registradas no passivo permanente da unidade gestora, e se essas dívidas estão sendo pagas, tendo por base o estoque da dívida evidenciado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, a movimentação no
exercício e o estoque da dívida no encerramento do exercício de referência da PCA.
Com base nos valores demonstrados no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na Demonstração das Variações Patrimoniais, no Demonstrativo da Dívida Fundada e no Balanço Patrimonial do exercício em análise, avaliou-se o comportamento da dívida decorrente de parcelamentos previdenciários, do qual se constata que não há débitos previdenciários.
LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS
LIMITES IMPOSTOS PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
Despesa com Pessoal
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ao estabelecer normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, disciplinou, em seus artigos 18 a 23, sobre a limitação das despesas com pessoal pelos Poderes e Entes da Federação.
Apurou-se a RCL Ajustada do município, no exercício de 2017, que, conforme planilha APÊNDICE A deste relatório, totalizou R$ 29.052.891,21.

Fonte: Processo TC 03703/2018-8 - Prestação de Contas
Anual/2017

Constatou-se que as despesas com pessoal executadas pelo Poder Legislativo atingiram 3,43% da receita corrente líquida ajustada, conforme demonstrado na planilha APÊNDICE B, sintetizada na tabela a seguir:

Regime Geral de Previdência Social (RGPS)

Tabela 80)Despesas com pessoal – Poder Legislativo Em R$ 1,00

No que tange às contribuições previdenciárias do RGPS

Descrição

Valor
www.tce.es.gov.br
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Receita Corrente Líquida Ajus- 29.052.891,21
tada – RCL Ajustada
Despesa Total com Pessoal – 996.188,21
DTP
% Apurado (DTP / RCL Ajus- 3,43%
tada)

da não foi prestado pelo fornecedor, estando, portanto,
pendente de regular liquidação e pagamento.

Fonte: Processo TC 03703/2018-8 - Prestação de Contas
Anual/2017

São considerados processados os Restos a Pagar referentes a empenhos liquidados e, portanto, prontos para o
pagamento, ou seja, cujo direito do credor já foi verificado. Os Restos a Pagar Processados não devem ser cancelados, tendo em vista que o fornecedor de bens/serviços cumpriu com a obrigação de fazer e a Administração
não poderá deixar de cumprir com a obrigação de pagar.

Conforme tabela anterior, observa-se o cumprimento do
limite de pessoal do Poder Legislativo em análise.
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos
a Pagar
O passivo financeiro das entidades públicas é composto de valores devidos cujo pagamento independe de autorização orçamentária, uma vez que a obrigação já passou pelo orçamento – restos a pagar – ou não está atrelado ao orçamento, como as consignações e depósitos
de terceiros.
Restos a Pagar são as despesas legalmente empenhadas
pelo ente público, mas não pagas. A Lei 4.320/1964 conceitua e classifica os restos a pagar da seguinte forma,
em seu art. 36:
Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas das não processadas.
Os restos a pagar processados são aqueles cujo serviço
foi prestado ou o material adquirido foi entregue pelo
fornecedor contratado, estando a despesa liquidada e
em condições legais para o pagamento.
Os restos a pagar não processados são aqueles cujo empenho foi legalmente emitido, porém o objeto adquirido
ainda não foi entregue, ou o serviço correspondente ain-

A Secretaria do Tesouro Nacional traz o seguinte conceito para os restos a pagar processados e não processados:
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
São considerados não processados os empenhos de contrato e convênios que se encontram em plena execução,
não existindo o direito líquido e certo do credor. Dessa
forma, no encerramento do exercício a despesa orçamentária que se encontrar empenhada, mas ainda não
paga será inscrita em restos a pagar não processados.
Quanto à execução da despesa orçamentária, da qual se
origina os restos a pagar, a LRF estabelece expressamente a necessidade de vinculação dos recursos à finalidade específica, conforme parágrafo único do art. 8º da Lei
Complementar 101/2000:
Parágrafo único - os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para
atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.
Nesse sentido, consta do Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional, o Demonstrativo
da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Anexo
5), que tem como propósito dar transparência ao monwww.tce.es.gov.br

tante disponível para fins da inscrição em Restos a Pagar
de despesas não liquidadas, evidenciando a disponibilidade de caixa líquida para cada um dos recursos vinculados (art. 55 da LRF).
O demonstrativo também possibilita a verificação do
cumprimento do art. 42 da LRF, de forma que no último ano de mandato da gestão administrativo-financeira
de cada órgão referido no art. 20 da mesma lei haja suficiente disponibilidade de caixa para cobrir as obrigações
de despesa contraídas.
Desta forma, com base nos preceitos legais e regulamentares anteriormente mencionados, e ainda, considerando-se as informações encaminhadas pelo responsável
em sua prestação de contas, verificou-se que as informações pertinentes ao Anexo 5 do Relatório de Gestão Fiscal do Poder Legislativo (2º semestre ou 3º quadrimestre
de 2017) são as que seguem:
Tabela 81): Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
e Restos a Pagar R$ 1,00
Identifica- Disp. de caixa Obrigações Financeiras
RP
Liq. RP Liq.
ção dos re- bruta
Exerc. Ant.
cursos
Não vinculadas
Subtotal
RPPS
Total

RP não
Exerc. Ant.

295.952,01

0,00

133,31

50,53

Liq. D e
Obr
nan
4.5

295.952,01
0,00
295.952,01

0,00
0,00
0,00

133,31
0,00
133,31

50,53
0,00
50,53

4.5
0,00
4.5

Fonte: Processo TC 03703/2018-8 - Prestação de Contas
Anual/2017
Da vedação para inscrição de restos a pagar não processados sem disponibilidade financeira suficiente (art. 55
da LRF)
A Lei Complementar 101/2000 (LRF), na Seção IV, ao disSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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por sobre o Relatório de Gestão Fiscal, estabelece em
seu art. 55, III, b, 3, que a inscrição de restos a pagar não
processados deve se limitar ao saldo da disponibilidade
de caixa.
Art. 55. O relatório conterá:
III - demonstrativos, no último quadrimestre:
b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas:
3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do
saldo da disponibilidade de caixa;
Verifica-se, da tabela anterior, que foi observado o limite
de inscrição de restos a pagar não processados pelo Poder Legislativo.
LIMITES IMPOSTOS PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
Gasto Individual com subsídio dos vereadores
A Constituição da República de 1988 estabeleceu as regras para fixação e pagamento dos subsídios aos vereadores, por meio do artigo art. 29, inc. VI. Os cálculos referentes ao limite especificado estão demonstrados na
planilha do APÊNDICE C, sintetizados na tabela a seguir:
Tabela 82): Gasto Individual com Subsídio – Poder Legislativo Em R$ 1,00
Descrição
Subsídio do Deputado Estadual - Base Referencial Individual
(Lei Específica)
% Máximo de Correlação com
o Subsídio do Deputado Estadual - conforme população
(Constituição Federal)
Limite Máximo (Constituição
Federal)
Limite Máximo (Legislação
Municipal)

Valor
25.322,25
30,00%

7.596,68
3.300,00

Gasto Individual com Subsí- 3.300,00
dios dos Vereadores

Fonte: Processo TC 03703/2018-8 - Prestação de Contas
Anual/2017
Da legislação encaminhada pelo responsável, verificou-se que a Lei municipal nº 1206, de 31/05/2016 fixou o
subsídio mensal dos vereadores em R$ 3.300,00 e o subsídio mensal do presidente da Câmara em R$ 4.100,00
para a legislatura 2017/2020.
Constatou-se que o gasto individual com subsídio dos vereadores cumpriu os limites estabelecidos pela Constituição Federal e pela Lei Municipal.
Gastos totais com a remuneração dos vereadores
Em seu artigo 29, inciso VII, a Constituição da República
fixou como limite para as despesas totais com a remuneração dos vereadores 5% da receita do município. Os
cálculos referentes ao limite especificado estão demonstrados na planilha do APÊNDICE C, sintetizados na tabela a seguir:
Tabela 83): Gasto Total com Subsídio – Poder Legislativo Em R$ 1,00
Descrição
Receitas Municipais – Base
Referencial Total
Gasto Total com Subsídios dos
Vereadores
% Compreendido com subsídios
% Máximo de Comprometimento com Subsídios

Valor
31.166.678,23
366.000,00
1,17%
5,00%

Fonte: Processo TC 03703/2018-8 - Prestação de Contas
Anual/2017
Constatou-se que as despesas totais com pagamento
www.tce.es.gov.br

dos subsídios dos vereadores alcançaram R$ 366.000,00,
correspondendo a 1,17% da receita total do município,
de acordo com os mandamentos constitucionais.
Gastos com a Folha de Pagamento do Poder Legislativo
O artigo 29-A, § 1º da Constituição, estabeleceu que a
Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento
de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto
com o subsídio de seus vereadores. Os cálculos referentes ao limite especificado estão demonstrados na planilha do APÊNDICE C, sintetizados na tabela a seguir:
Tabela 84): Gastos Folha de Pagamentos – Poder Legislativo Em R$ 1,00
Descrição
Valor
Duodécimos Rece1.410.000,00
bidos no Exercício
- Código Contábil:
451120100
Limite Constitucio1.344.984,91
nal de Repasse ao
Poder Legislativo
% Máximo de Gas70,00%
to com Folha de Pagamento
Limite Máximo Per941.489,44
mitido de Gasto
com a Folha de Pagamento1
Total da Despesa
831.695,43
Legislativa com Folha de Pagamento
% Gasto com Folha
61,84%
de Pagamento
1
Menor valor entre o total de duodécimos recebidos e o limite constitucional de repasse ao Legislativo, multiplicado pelo
percentual máximo de gasto com folha de pagamento.

Fonte: Processo TC 03703/2018-8 - Prestação de Contas
Anual/2017
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Constatou-se que as despesas com folha de pagamento alcançaram R$ 831.695,43, correspondendo a 61,84%
da receita total do município, de acordo com os mandamentos constitucionais.

A Constituição Federal, em seu artigo 74, determina que
deverá ser mantido pelos Poderes sistema de controle
interno, estabelecendo conteúdo mínimo que este controle deverá ter como objeto, conforme exposto abaixo:

Gastos Totais do Poder Legislativo

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário
manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

O artigo 29-A da Constituição da República estabeleceu
que o total da despesa da Câmara Municipal, de acordo com os dados populacionais do município, não poderá ultrapassar 7,00% do somatório da receita tributária
e das transferências previstas nos § 5º do art. 153 e nos
arts. 158 e 159, efetivamente realizadas no exercício anterior. Os cálculos referentes ao limite especificado estão
demonstrados na planilha do APÊNDICE C, sintetizados
na tabela a seguir:
Tabela 85): Gastos Totais – Poder Legislativo Em R$ 1,00
Descrição
Receitas Tributárias e Transferências de Impostos - Ex. Anterior
Limite Máximo Permitido de
Gastos do Poder - exceto Inativos
Gasto Total do Poder Legislativo, exceto Inativos
% Gasto Total do Poder Legislativo
% Máximo de Gasto do Legislativo - conforme dados populacionais

Valor
19.214.070,24
1.344.984,92
1.197.730,83
6,23%
7,00%

Fonte: Processo TC 03703/2018-8 - Prestação de Contas
Anual/2017
Constatou-se que o valor total das despesas do Poder Legislativo Municipal corresponde a 6,23% da base de cálculo, de acordo com os mandamentos constitucionais.
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano
plurianual, a execução dos programas de governo e dos
orçamentos da União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais
e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.
No parágrafo primeiro, fica estabelecido que “Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento
de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária”.
Por meio da Res. 227/2011, alterada pela Res. 257/2013,
o TCEES dispôs sobre a criação, implantação, manutenção e fiscalização do Sistema de Controle Interno da
Administração Pública, aprovando também o “Guia de
orientação para implantação do Sistema de Controle Interno na Administração Pública”, e estabelecendo prazos
para que os jurisdicionados atendessem aos comandos
regulamentadores.
www.tce.es.gov.br

Consta da IN TCEES 43/2017 previsão para encaminhamento, pelo ordenador de despesas, da seguinte documentação correlata:
- Relatório de atividades realizadas pela Unidade de Controle Interno na UG, contendo informações acerca dos
procedimentos relativos ao Plano Anual de Auditorias Internas – PAAI, executadas no exercício, com os elementos sugeridos na Tabela 37, item II do Anexo II desta Instrução Normativa.
- Relatório e parecer conclusivo emitido pelo órgão central do sistema de controle interno, assinado por seu responsável, contendo os elementos previstos no Anexo II,
Tabela 5, desta Instrução Normativa. (Art. 76, § 3º da LC
nº 621/2012 c/c artigo 122, § 5º do RITCEES, aprovado
pela Resolução TC 261/2013 e c/c artigo 4º da Resolução
TC nº 227/2011);
- Pronunciamento expresso do chefe do Poder atestando
ter tomado conhecimento das conclusões contidas no
parecer conclusivo emitido pelo órgão central do sistema de controle interno, a que se refere o parágrafo único, do artigo 4º, da Resolução TC nº 227/2011.
Com base nos documentos encaminhados, em relação
ao Poder Legislativo de Itarana, constata-se que o sistema de controle interno foi instituído pela Lei municipal
nº 1.048, de 03/07/2013, sendo que subordina-se à unidade de controle interno do Executivo Municipal.
A documentação prevista na IN TCEES 43/2017 foi encaminhada, nos termos previstos pela regulamentação,
sendo que não foram apontados indicativos de irregularidades.
MONITORAMENTO
Em consulta ao sistema de monitoramento deste TCESegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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ES não foram constatadas ações pertinentes ao exercício em análise.

Relator

PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO GESTÃO FISCAL (RGF)

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:

Consta da Lei Complementar 101/00:
Art. 54. Ao final de cada quadrimestre será emitido pelos
titulares dos Poderes e órgãos referidos no art. 20 Relatório de Gestão Fiscal, assinado pelo:
I - Chefe do Poder Executivo;
II - Presidente e demais membros da Mesa Diretora ou
órgão decisório equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Legislativo;
III - Presidente de Tribunal e demais membros de Conselho de Administração ou órgão decisório equivalente,
conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Judiciário;
IV - Chefe do Ministério Público, da União e dos Estados.
Parágrafo único. O relatório também será assinado pelas autoridades responsáveis pela administração financeira e pelo controle interno, bem como por outras definidas por ato próprio de cada Poder ou órgão referido
no art. 20.
De acordo com a prestação de contas semestral constante no sistema LRFWEB, os RGF do 1º e 2º semestres/2017
foram publicados em Diário Oficial em 27/07/2017 e
29/01/2018, respectivamente.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

1. ACÓRDÃO

1.1 julgar REGULARES as contas do senhor Emmanuel
de Aquino e Souza frente à Câmara Municipal de Itarana no exercício de 2017, na forma do inciso I, do artigo
84 da Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação ao responsável, nos termos do artigo 85 do mesmo
diploma legal;
1.2 Após o trânsito em julgado, arquivar dos presentes
autos.

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

ACÓRDÃO TC- 1536/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 06287/2018-7
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMBSF - Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

2. Unânime.

Representante: WILSON PINTO DAS MERCES

3. Data da Sessão: 31/10/2018 – 37ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

Responsável: ALENCAR MARIM

4. Especificação do quórum:

O EXMO.SR.CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
www.tce.es.gov.br

REPRESENTAÇÃO – NÃO CONHECER – ARQUIVAR

1 RELATÓRIO
Trata-se de expediente endereçado ao Presidente desta Corte de Contas por Vereador da Câmara Municipal de Barra de São Francisco, Contas sob o Protocolo
11783/2018-9, de 07/08/2018 em que relata o envio de
diversos requerimentos ao Prefeito solicitando-lhe informações a respeito da gestão e que estes não foram respondidos.
Notificado o Sr. Alencar Marim – Prefeito Municipal para que se manifestasse acerca das supostas irregularidades apontadas no expediente, na forma da Decisão Monocrática 01348/2018. O prefeito municipal manifestouSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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-se nos autos conforme Defesa/Justificativa 01154/2018
e anexou vasta documentação complementar.
Foram os autos encaminhados a SecexMeios para exame
prévio de admissibilidade. Este elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 3771/2018, onde opina pelo não conhecimento e arquivamento do presente expediente.
O Ministério Público de Contas opinou no mesmo sentido no Parecer 4648/2018 na lavra do Procurador Especial de Contas Senhor Heron Carlos Gomes de Oliveira.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se
devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Por conseguinte, ratifico o posicionamento da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada
Instrução Técnica Conclusiva 3771/2018, nos seguintes
termos:
“[...]
2. ANÁLISE TÉCNICA
Em que pese a farta documentação encaminhada pelo
Prefeito Municipal na qual busca demonstrar que os pedidos de informações formulados pelo vereador Wilson
Pinto das Mercês foram devidamente respondidos à Câmara Municipal, a instrução dos presentes autos deve
ser norteada pela seguinte premissa.
Primeiramente, cabe ressaltar que a Constituição Federal estabelece que a fiscalização do Município, através
do controle externo, será exercida pelo Poder Legislati-

vo Municipal:
Art. 31 - A fiscalização do Município será exercida pelo
Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo,
e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo
Municipal, na forma da lei.
Não obstante a sua competência constitucional, queixa-se o signatário que a função fiscalizatória daquela Casa Legislativa resta prejudicada pelo Prefeito Municipal,
quando este não atende as solicitações de informações
encaminhadas.
Ora, o Poder Legislativo Municipal possui os recursos necessários para fazer valer suas prerrogativas, mediante a
situação ora descrita, conforme o Decreto-Lei nº 201, de
27 de fevereiro de 1967 lhe garante:
Art. 4º São infrações político-administrativas dos Prefeitos Municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos
Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato:
(...)
III - Desatender, sem motivo justo, as convocações ou
os pedidos de informações da Câmara, quando feitos a
tempo e em forma regular; (g.n)
Nesta esteira, a Lei Orgânica do Município de Barra de
São Francisco indica:
Art. 11. À Câmara compete, privativamente, as seguintes atribuições:
(...)
XII - julgar o prefeito, vice-prefeito e os vereadores nas
infrações político administrativas; (g.n)
(...)
Art. 67-A São infrações político-administrativas do prefeito municipal sujeitas ao julgamento pela Câmara Muwww.tce.es.gov.br

nicipal e sancionadas com a cassação do mandato, as relacionadas no Decreto Lei nº 201 de 27 de fevereiro de
1967. (g.n)
Destarte, não há porque o Legislativo Municipal buscar
nesta Corte de Contas a reparação relativa à irregularidade suscitada na exordial, requerendo que este Sodalício
tome as medidas legais pertinentes ao caso ora exposto,
uma vez que aquela Casa de Leis tem os instrumentos e
a competência para agir no caso presente.
Cabe registrar que esta Corte de Contas, em situações
análogas, já se manifestou decidindo pelo não conhecimento de representação encaminhada por representante do Poder Legislativo, considerando que aquele órgão
possuía poderes e prerrogativas para tal análise.
Nesse sentido, traz-se à colação o Acórdão 1043/2014
decorrente de Representação apresentada pelo Presidente do Legislativo Municipal de Barra de São Francisco
– ES em face do Exmo. Sr. Prefeito Municipal (processo
TC 8495/2014), que estaria ignorando os pedidos de informações feitos pela Câmara, inviabilizando a função de
fiscalização do legislativo:
EMENTA
REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - EXERCÍCIO DE 2014 ARQUIVAR.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Segundo o art. 31 da CRFB/884, a fiscalização do Município, por meio do controle externo, será função do Poder Legislativo Municipal que, por sua vez, possui recursos para fazer valer suas prerrogativas, mediante situações como a ausência de atendimento às solicitações da
Câmara pelo Prefeito. Recursos tais descritos no DecreSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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to-Lei nº 201/675.
Logo, não há motivos para requerer que essa Corte de
Contas tome as medidas legais pertinentes ao caso exposto, já que a Casa de Leis tem os instrumentos e competência para tal.
III – CONCLUSÃO:
Conforme o exposto e em concordância com a ITC
7833/2014 e com o MPEC, VOTO para que este Colegiado profira a seguinte Decisão:
Arquivamento da presente Representação, com fulcro
nos arts. 330 e 427 da Resolução TC 261/2013;
Dê-se ciência aos interessados.
Nessa mesma linha de intelecção, segue o ACORDÃO TC1043/2014 – PLENÁRIO:
ACÓRDÃO TC-1043/2014 – PLENÁRIO
Tratam os autos de Representação apresentada pelo Presidente do Legislativo Municipal de Barra de São Francisco – ES em face do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, que estaria ignorando os pedidos de informações feitos pela Câmara, inviabilizando a função de fiscalização do legislativo.
(...) Os autos foram analisados pela 6ª Secretaria de
Controle Externo que, por meio da MTP 570/2014
(fls.27/31), sugeriu o arquivamento do feito e que se dê
ciência ao interessado, conforme art. 330 e 427 da Resolução TC nº 261/2013, com base nos fatos de que a Casa
de Leis tem os instrumentos e a competência para agir
no caso presente, e por motivo de racionalização administrativa e economia processual. (...). Segundo o art. 31
da CRFB/884, a fiscalização do Município, por meio do
controle externo, será função do Poder Legislativo Mu-

nicipal que, por sua vez, possui recursos para fazer valer
suas prerrogativas, mediante situações como a ausência
de atendimento às solicitações da Câmara pelo Prefeito.
Recursos tais descritos no Decreto-Lei nº 201/675. Logo,
não há motivos para requerer que essa Corte de Contas tome as medidas legais pertinentes ao caso exposto, já que a Casa de Leis tem os instrumentos e competência para tal.
Ainda, nesse mesmo entendimento, no ACÓRDÃO TC377/2013, o Tribunal tratou de denúncia encaminhada
por grupo de vereadores. Asseverou o Plenário que: “A
fiscalização ou o controle do Poder Executivo e da Administração Pública municipal como um todo, seja da administração direta ou indireta é de responsabilidade do
Poder Legislativo Municipal com previsão de auxílio do
Tribunal de Contas, previsto no artigo 29 da Constituição
Estadual. Para tanto, há vários instrumentos para o exercício desta função fiscalizadora, dentre as quais: a convocação de Secretários para prestar esclarecimentos; o
pedido de informações; a apreciação das contas do Chefe do Poder Executivo; as Comissões Parlamentares de
Inquérito; e o próprio debate em Plenário do Legislativo, que, de alguma forma, se constitui um espaço para o
exercício da função fiscalizadora”. Nesses termos, analisando os requisitos de admissibilidade, não conheceu a
denúncia.
O que se pretende extrair dos precedentes é que o Poder Legislativo possui prerrogativas e poderes para fiscalização de atos do Poder Executivo. Inclusive, há vários instrumentos que permitem o exercício da função
fiscalizadora.
Além disso, existem discussões que devem ser tratadas
na arena política, de modo que o Tribunal de Contas dewww.tce.es.gov.br

ve se abster de atuar como instrumento para tais discussões.
Frisa-se, ainda, a informação do representante de que
buscou o seu pretenso direito por outras vias, mencionando nesse sentido o protocolo n° 2018.0012.3335-49
e o protocolo n° 2018.0019.8796-51, junto ao Ministério Público da Comarca de São Francisco que tratam de
representação solicitando providências quanto aos requerimentos não respondidos e a impetração de dois (2)
mandados de segurança c/c pedido de liminar os quais
foram protocolados pela Câmara Municipal de Barra de
São Francisco em juízo.
Nesse contexto, deve-se ter em mente que o Tribunal de
Contas não possui o papel de suplementar a atuação do
Poder Judiciário ou de outros órgãos que também possuem competências constitucionais inafastáveis.
Destarte, embora o representante do Poder Legislativo
possua legitimidade para representar, há que se verificar o preenchimento de alguns pré-requisitos de admissibilidade, ex vi do previsto no artigo 94 da Lei Orgânica
do TCEES:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;
V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que os signatários têm habilitação para repreSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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sentá-la.

caput do art. 94 da LC 621/12;

§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste
artigo.

3.2. Arquivamento dos autos, ante o preconizado no art.
176, §3º, inc. I, c/c art. 182, parágrafo único, da Resolução TC 261/2013;

§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
Grifo nosso.

3.3. Cientificar o representante do teor da decisão a
ser proferida, conforme art. 307, §7º, da Resolução TC
261/2013.

Regimento Interno do TCEES:

[...]”

Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:

Pois bem,

Em vistas da documentação apresentada, constata-se que o expediente protocolado sob o número
11783/2018-9 (petição inicial 00270/2018 – documento
eletrônico 02) não preenche os requisitos de admissibilidade, por relatar matéria que não se insere na competência do Tribunal de Contas.
Nesses termos, com base na legislação e na jurisprudência desta Corte, entende-se pelo não conhecimento da
representação.
Por conseguinte, por fugir da competência desta Corte
de Contas o arbítrio e mediação da dissonância entre os
Poderes constituídos, ante a aptidão da própria Câmara
Municipal de Barra de São Francisco para prover o seu
desiderato, não podendo abdicar dos poderes conferidos em lei, cabe, in fine, sugerir o arquivamento do feito,
conforme a Resolução TC nº 261, de 4 de junho de 2013,
dando ciência ao interessado.

O instrumento hábil que o poder legislativo municipal e
estadual possui para iniciar um procedimento fiscalizatório, por parte desta Corte, independentemente da modalidade a ser adotada, é o instituto da Representação,
insculpido no artigo 99, da Lei Orgânica, desta Corte, senão vejamos:
Art. 99 Serão recebidos pelo tribunal de Contas como representação os documentos encaminhados por agentes
públicos comunicando a ocorrência de ilegalidades ou irregularidades de que tenham conhecimento em virtude
do exercício do cargo, emprego ou função, bem como
os expedientes de outras origens que devam revestir-se
dessa forma, por força de lei específica.

[...]
Regimento Interno do TCEES:
Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
Diante da documentação apresentada, constatamos
que o expediente in casu não preenche os requisitos
de admissibilidade, por relatar matéria que não se insere na competência do Tribunal de Contas, conforme
fundamentação insculpida na Instrução Técnica Conclusiva 3771/2018, amparado no artigo 94, caput, da LC
621/2012
Nos mesmos termos, a Procuradoria Especial de Contas
no Parecer 4648/2018 da lavra do Procurador Especial
de Contas Senhor Heron Carlos Gomes de Oliveira.
Ante o exposto, convirjo com a fundamentação da área
técnica e Ministério Público de contas e VOTO no sentido
de que o Colegiado aprove a seguinte deliberação que
submeto a sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator

§ 1º têm legitimidade para representar ao tribunal:

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:

IV - Senadores da República, Deputados Federais, Deputados Estaduais e Vereadores;

Ante o exposto, submetemos à consideração superior a
seguinte proposta de encaminhamento:

Entretanto, embora os representantes do Poder Legislativo possuam legitimidade para representar, alguns pré-requisitos de admissibilidade devem ser atendidos, in
verbis:

3.1. Não conhecimento da representação nos termos do

LEI 621/2012 - LEI ORGÂNICA DO TCEES:

3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal: (grifei)

www.tce.es.gov.br

1.1 NÃO CONHECER do feito nos termos do caput do art.
94 da LC 621/12;
1.2 ARQUIVAR os autos, ante o preconizado no art. 176,
§3º, inc. I, c/c art. 182, parágrafo único, da Resolução TC
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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261/2013;
1.3 CIENTIFICAR o solicitante do teor da decisão a ser
proferida.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/10/2018 – 37ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. 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- 1537/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04848/2017-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016

UG: CEASA-ES - Centrais de Abastecimento do Espírito
Santo S/A
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: HILARIO ROEPKE, GILSON ANTONIO DE SALES AMARO, JOSE CARLOS BUFFON, RENATA RIBEIRO ORRICO, MARCOS ANTONIO COSETTI MAGNAGO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADOR – CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A –
EXERCÍCIO DE 2016 – JULGAR REGULAR COM RESSALVAS AS CONTAS SOB RESPONSABILIDADE DOS SENHORES JOSÉ CARLOS BUFFON E RENATA RIBEIRO ORRICO –
JULGAR REGULAR AS CONTAS SOB RESPONSABILIDADE
DOS SENHORES HILÁRIO ROEPKE, GILSON ANTÔNIO DE
SALES AMARO, MARCO ANTÔNIO COSSETTI E LEONARDO BOLELLI DA ROCHA – DIVERGÊNCIA ENTRE REGISTROS CONTÁBEIS – NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATO
BANCÁRIO REFERENTE A CONTA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO:
Trata-se da Prestação de Contas da Centrais de Abastecimento do Espírito Santo – CEASA-ES, relativa ao exercício de 2016, cuja gestão esteve sob a responsabilidade
do senhor José Carlos Buffon e outros.
A documentação foi examinada pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, conforme Relatório Técnico 00697/2017-7 (evento 62), sugerindo a
citação do senhor José Carlos Buffon e senhora Renata
Ribeiro Orrico, para apresentar justificativas e/ou documentos apontados no referido relatório contábil, através
da Instrução Técnica Inicial 01510/2017-5 (evento 63).
www.tce.es.gov.br

Em atenção aos Termos de Citação 02142/2017-6 e
0143/2017-1 (eventos 68/69), os gestores encaminharam os documentos e justificativas (eventos 74/90), as
quais foram devidamente analisadas pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, que
elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 03687/2018-7
(evento 93), concluindo nos seguintes termos:
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual do CENTRAIS
DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - CEASA-ES, relativa ao exercício de 2016, sob a responsabilidade dos Srs. José Carlos Buffon (Diretor-presidente - Período: 01/01 a 31/12/16), Hilário Roepke (Diretor Administrativo e Financeiro - Período: 01/01 a 31/05/16), Renata Ribeiro Orrico (Diretor Administrativo e Financeiro - Período: 01/06 a 31/12/16), Gilson Antônio de Sales Amaro (Diretor Técnico Operacional - Período: 01/01
a 31/05/16), Marco Antônio Cossetti Magnago (Diretor
Técnico Operacional - Período: 01/06 a 06/09/16), Leonardo Bolelli da Rocha (Diretor Técnico Operacional - Período: 07/09 a 31/12/16).
Conforme exposto, não foram apresentados elementos
suficientes ao afastamento das seguintes irregularidades:
2.1 Divergência no saldo de caixa registrado no balancete e Sigefes. (ITI 1510/2017-5 C/C ITEM 3.2.1.1.1 DO
RTC 697/2017-7);
2.2 Não apresentação dos extratos bancários
da
conta
contábil
depósitos
judiciais. (ITI 1510/2017-5 C/C ITEM 3.7.1.1.1 DO
RTC 697/2017-7).
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legisSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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lação pertinente, temos a sugerir que:

strando o resultado, bem como os ajustes porventura realizados, em Nota Explicativa junto à prestação de contas
anual do exercício corrente.

ferentes ao exercício de 2016, são bastante razoáveis e
coadunam-se com as normas atinentes à matéria.

Considerando o não atendimento da determinação contida no Acórdão TC 967/2014 (Processo TC 4053/2013),
conforme descrito no item 2.3 desta instrução, sugere-se:

Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de Acórdão que submeto à sua consideração.

a Prestação de Contas sob a responsabilidade do Sr. José
Carlos Buffon e Renata Ribeiro Orrico relativamente ao
exercício de 2016, seja julgada REGULAR COM RESSALVA com base no art. 84, inciso II, da Lei Complementar
621/2012, em face da manutenção das irregularidades
2.1 e 2.2 desta instrução.

REITERAR DETERMINAÇÃO ao atual gestor para que adote medidas administrativas junto aos setores de contabilidade e de pessoal visando a contabilização das despesas relativas à remuneração da diretoria executiva em
rubrica contábil própria, segregada dos demais servidores, para apresentação na próxima prestações de contas;

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Sugere-se, ainda, a emissão de determinação ao atual
ordenador de despesas ou a quem lhe vier a substituir, para que:

Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas para manifestação, o em. procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira elaborou o parecer PPJC
05008/2018-1 (evento 97) e manifestou-se de acordo
com a área técnica.

a Prestação de Contas sob a responsabilidade das Srs.
Hilário Roepke, Gilson Antônio de Sales Amaro, Marco
Antônio Cossetti Magnago e Leonardo Bolelli da Rocha
relativamente ao exercício de 2016, seja julgada REGULAR com base no art. 84, inciso I, da Lei Complementar
621/2012;

Promova a devida conciliação entre os registros contábeis exibidos pelo SIGEFES em 31/12/2016 e suas respectivas documentações bancárias, demonstrando o
resultado, bem como os ajustes porventura realizados,
em Nota Explicativa, junto à prestação de contas anual
do exercício corrente;
Independente dos registros/controles contábeis auxiliares que adote, mantenha no SIGEFES a devida escrituração de todos os atos e fatos que afetam ou possam
afetar o seu patrimônio, nos termos do art. 1º, caput
e parágrafo único, do Decreto Estadual n. 3.444-R, de
26/11/2013; e
Conclua a devida conciliação entre a totalidade dos registros contábeis correspondentes ao período de 01/01 a
31/12/2016, relativos às contas de depósitos judiciais,
e suas respectivas documentações bancárias, demon-

II FUNDAMENTOS
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias
maiores considerações, eis que as razões para sugerirem
a REGULARIDADE COM RESSALVAS das contas apresentadas senhor José Carlos Buffon e senhora Renata Ribeiro Orrico e REGULAR as contas apresentadas pelos senhores Hilário Roepke, Gilson Antônio De Sales Amaro,
Marco Antônio Cossetti e Leonardo Bolelli da Rocha, rewww.tce.es.gov.br

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, por:
1.1 Manter as seguintes irregularidades, sem o condão
de macular as contas:
1.1.1 Divergência entre o saldo de caixa registrado no balancete e SIGEFES (item 3.2.1.1.1 do RT 697/2017 e 2.1
da ITC 3687/2018).
1.1.2 Não apresentação dos extratos bancários da conta contábil depósitos judiciais (item 3.7.1.1.1 do RT
697/2017 e 2.2 da ITC 3687/2018).
1.2 Quanto ao aspecto técnico contábil e o disposto na
legislação pertinente, JULGAR:
1.2.1 REGULAR COM RESSALVAS as contas da Centrais
de Abastecimento do Espírito Santo S/A – CEASA/ES, referentes ao exercício de 2016, sob responsabilidade do
senhor José Carlos Buffon e da senhora Renata Ribeiro
Orrico, nos termos do artigo 84, inciso II, da Lei Complementar Estadual 621/2012, dando quitação aos responsáveis, nos termos do artigo 85 do mesmo diploma legal.
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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1.2.2 REGULAR as contas da Centrais de Abastecimento do Espírito Santo S/A – CEASA/ES, referentes ao exercício de 2016, sob responsabilidade dos senhores Hilário Roepke, Gilson Antônio De Sales Amaro, Marco
Antônio Cossetti e Leonardo Bolelli da Rocha, nos termos do artigo 84, inciso I, da Lei Complementar Estadual
621/2012, dando quitação aos responsáveis, nos termos
do artigo 85 do mesmo diploma legal.
1.3 Determinar ao atual gestor, ou a quem lhe suceder
que:
1.3.1 Promova a devida conciliação entre os registros
contábeis exibidos pelo SIGEFES em 31/12/2016 e suas
respectivas documentações bancárias, demonstrando o
resultado, bem como os ajustes porventura realizados,
em Nota Explicativa, junto à prestação de contas anual
do exercício corrente;
1.3.2 Independente dos registros/controles contábeis
auxiliares que adote, mantenha no SIGEFES a devida escrituração de todos os atos e fatos que afetam ou possam afetar o seu patrimônio, nos termos do art. 1º,
caput e parágrafo único, do Decreto Estadual n. 3.444-R,
de 26/11/2013; e
1.3.3 Conclua a devida conciliação entre a totalidade
dos registros contábeis correspondentes ao período de
01/01 a 31/12/2016, relativos às contas de depósitos judiciais, e suas respectivas documentações bancárias, demonstrando o resultado, bem como os ajustes porventura realizados, em Nota Explicativa junto à prestação de
contas anual do exercício corrente.
1.4 Considerando o não atendimento da determinação contida no Acórdão TC 967/2014 (Processo TC
4053/2013), reiterar a determinação ao atual gestor pa-

ra que adote medidas administrativas junto aos setores
de contabilidade e de pessoal visando a contabilização
das despesas relativas à remuneração da diretoria executiva em rubrica contábil própria, segregada dos demais servidores, para apresentação na próxima prestação de contas.

ACÓRDÃO TC- 1538/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 03556/2018-4
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: PMS - Prefeitura Municipal de Sooretama

1.5 Arquivar os autos após os trâmites legais.

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

2. Unânime.

Responsável: ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI

3. Data da Sessão: 31/10/2018 – 37ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CONTAS DE GESTÃO
- EXERCÍCIO DE 2017 – PREFEITURA MUNICIPAL SOORETAMA – JULGAMENTO PELA REGULARIDADE DAS
CONTAS – ENVIAR, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO
DO ACÓRDÃO, POR FORÇA DA TESE FIXADA PELO STF
NO RE Nº 848.826, COMUNICAÇÃO DO JULGAMENTO À
CÂMARA MUNICIPAL, SOB A FORMA DE PARECER PRÉVIO RECOMENDANDO A APROVAÇÃO DAS CONTAS (LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/90, ART. 1º, I, g, ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 135/2010) – ARQUIVAMENTO.

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

www.tce.es.gov.br

O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Sooretama, referente ao
exercício de 2017, sob a responsabilidade do senhor
Alessandro Broedel Torezani - Prefeito Municipal, ordenador de despesas.
A área técnica realizou a análise da Prestação de Contas
e anexos por meio do Relatório Técnico 00097/2018-9
(evento 48), no qual constatou indícios de irregularidades apontados na Instrução Técnica Inicial 00277/20187 (evento 49), com propositura de citação do responsáSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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vel, em razão dos seguintes indícios de irregularidades, o
que foi acolhido na Decisão SEGEX 00292/2018-1 (evento 50):
(FIGURA)
Regularmente citado, o responsável anexou aos autos
suas justificativas e documentos (eventos 54/58).
A documentação encaminhada foi analisada pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
– NCE, o qual concluiu na Instrução Técnica Conclusiva
04007/2018-3 (evento 61) pela regularidade das contas,
concluindo nos seguintes termos:
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
Prefeitura Municipal de Sooretama, exercício de 2017,
sob a responsabilidade do Sr. Alessandro Broedel Torezani, formalizada de acordo com a IN TCEES 43/2017, e
instruída considerando-se o escopo delimitado pela Resolução TC 297/2016 e alterações posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR a prestação de
contas anual do Sr. Alessandro Broedel Torezani, ordenador de despesas durante o exercício de 2017, nos termos do art. 84, inciso I da Lei Complementar 621/2012.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do procurador Luciano
Vieira (Parecer 04902/2018-5 – evento 65).
II Fundamentação
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites le-

gais e regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que as razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2017, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
Importante ressaltar que o Plenário do STF, em decisão proferida no RE 848.826, adotou o entendimento de
que, para fins de inelegibilidade (art. 1º, inciso I, alínea
g, da Lei Complementar 64/90, alterado pela Lei Complementar nº 135, 4 de junho de 2010), a apreciação das
contas de gestão dos prefeitos será feita pelas Câmaras
Municipais, com auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por 2/3 dos vereadores.
Pois bem.
A ATRICON (Associação dos Membros dos Tribunais de
Contas do Brasil), por meio da Resolução nº 01/2018,
de 13 de agosto de 2018, com base na retro mencionada decisão do STF, apresentou recomendação a todos
os Tribunais de Contas do Brasil nos processos de contas de gestão em que o Prefeito figurar como ordenador de despesa e houver repercussão para fins de inelegibilidade.
Seguindo recomendação da ATRICON, baseada na decisão proferida pelo STF no RE 848.826, o acórdão de julgamento produzirá todos efeitos legais, tais como imputação de débito e aplicação de multa, exceto quanto à
aplicação da lei da “ficha limpa”. Após o trânsito em julgado do acórdão, o Tribunal emitirá parecer prévio que
www.tce.es.gov.br

instrumentalizará o julgamento pela Câmara Municipal
somente para os fins inelegibilidade (art. 1º, I, g da Lei
Complementar nº 64/90, alterado pela Lei Complementar nº 135, 4 de junho de 2010).
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, acompanhando 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, por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na decisão do Recurso Extraordinário nº 848.826/DF e com base na Resolução nº
01/2018 da ATRICON.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante
as razões expostas pelo relator, em:
1.1 Julgar regulares as contas do senhor Alessandro
Broedel Torezani - Prefeito Municipal de Sooretama no
exercício de 2017, nos termos do artigo 84, inciso I, da
Lei Complementar Nº 621, de 8 de março de 2012, dando quitação ao responsável, nos termos do artigo 85 do
mesmo diploma legal, observando que este julgamento não produzirá 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 Alessandro Broedel Torezani - Prefeito Municipal
de Sooretama, por força da tese fixada pelo Supremo
Tribunal Federal na decisão do Recurso Extraordinário
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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cial (RGPS).

nº 848.826/DF.
1.2 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 das contas pela Câmara Municipal,
para fins do disposto no item anterior.
1.3 Arquivar os autos após os trâmites legais.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/10/2018 – 37ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator).
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1539/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05542/2017-8
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: FMASSM - Fundo Municipal de Assistência Social de
São Mateus
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: KATIA QUARESMA GOMES
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 2016 – IRREGULAR – MULTA – DETERMINAR – RECOMENDAR –
ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MATEUS, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade da
senhora KÁTIA QUARESMA GOMES, na qualidade de Secretária Municipal de Assistência Social.
Nos termos do Relatório Técnico n. 813/2017 e da Instrução Técnica Inicial n. 1327/2017, o setor competente
apurou os seguintes indícios de irregularidade:

As justificativas apresentadas pela responsável foram
analisadas no corpo da Instrução Técnica Conclusiva n.
1711/2018.
A área técnica rejeitou a defesa encaminhada, mantendo
todas as irregularidades, descritas nos itens 3.3.1, 3.4.1
e 3.4.2 do Relatório Técnico, renumerados como tópicos
2.1, 2.2 e 2.3 da Conclusiva.
Propôs que as Contas sejam julgadas IRREGULARES, com
fundamento no art. 84, inciso III, da Lei Complementar n.
621/2012, com 03 (três) DETERMINAÇÕES dirigidas ao
atual gestor.
Segue a transcrição:
“3 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual, exercício de
2015, formalizada de acordo com a Resolução TC 297/16
e alterações posteriores.
Conforme acima exposto não foram apresentados elementos suficientes ao afastamento as seguintes irregularidades:
2.1 - Ausência de medidas administrativas para viabilizar a emissão do parecer conclusivo do controle interno.

3.3.1 – Ausência de medidas administrativas para viabilizar a emissão do parecer conclusivo do controle interno;

2.2. Recolhimento a menor das contribuições previdenciárias (Patronal) - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (item 3.4.1 do RTC).

3.4.1 – Recolhimento a menor das contribuições previdenciárias (Patronal) - Regime Próprio de Previdência Social (RPPS);

2.3. Recolhimento a menor das contribuições previdenciárias (Patronal) - Regime Geral de Previdência Social RGPS (item 3.4.2 do RTC).

3.4.2 – Recolhimento a menor das contribuições previdenciárias (Patronal) - Regime Geral de Previdência So-

Desta forma, quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se, que este Egré-

www.tce.es.gov.br
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gio Tribunal julgue IRREGULARES as contas da Srª. KÁTIA
QUARESMA GOMES, no exercício de funções de ordenadora de despesas, no exercício de 2016, na forma do artigo 84, III, da Lei Complementar Estadual 621/2012.
E, ainda, com fundamento no artigo 87 da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c o artigo 163, §2º do RITCEES, considerando o exposto nos itens 2.1, 2.2, 2.3 desta instrução, que seja determinado ao atual gestor, ou
quem venha a sucedê-lo:
Quanto a irregularidade mantida no item 2.1 deste relatório:
Que adote as medidas administrativas visando a elaboração e encaminhamento, nas futuras prestações de
contas, do Relatório e Parecer do Controle Interno a que
se refere o artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012
c/c artigo 135, §4º do RITCEES e art. 5º da Res. TCEES
227/2011, com os requisitos mínimos estabelecidos na
Instrução Normativa TC 43/2017.
Quanto a irregularidade mantida no item 2.2 deste relatório:
Que apure ausência de recolhimento da contribuição
patronal, devida ao regime próprio de previdência social
– RPPS, no valor de R$22.264,58, e em caso afirmativo,
que seja feito o recolhimento do valor devido, acrescido
de juros e multa.
Quanto a irregularidade mantida no item 2.3 deste relatório:
Que seja verificado a ausência de recolhimento da Contribuição patronal, devida ao regime geral de previdência social – RGPS, no valor de R$528.054,32. Em caso afirmativo, que seja feito pagamento do valor devido, acrescidos de juros e multas, bem como à apuração

de responsabilidades em decorrência do dano ao erário
causado pelo pagamento de juros e multa.”
Na sequência, o Ministério Público de Contas emitiu
o Parecer n. 2465/2018, da lavra do Procurador Luciano Vieira, acompanhando a manifestação técnica. O Parquet destacou que as irregularidades são graves, devendo ser aplicada uma multa à responsável.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
I – Ausência de medidas administrativas para viabilizar a emissão do parecer conclusivo do controle interno (item 3.3.1 do Relatório Técnico e 2.1 da Instrução
Conclusiva)
O Relatório Contábil constatou que o Parecer do Controle Interno não foi conclusivo, situação que, segundo
o Controlador Municipal, teria sido provocada pelo atraso no recebimento da prestação de contas sob análise.
Segue a transcrição:

com atraso da prestação das contas à Controladoria pela responsável, inclusive descumprindo os normativos internos do Município acerca da matéria.
Dessa forma, faz-se necessário a citação do responsável
para que apresente justificativas em relação à não adoção das medidas administrativas necessárias e suficientes para viabilizar a emissão do parecer conclusivo de suas contas pela Controladoria Geral do Município.”
A responsável argumentou que foi exonerada em
31/12/2016 e que não tem informações sobre os motivos da omissão do parecer conclusivo e de seu atraso.
Na Conclusiva, o setor competente rejeitou a justificativa, diante da afirmação do Controlador Geral de que a
análise das Contas restou prejudicada pelo atraso na remessa.
Segue a transcrição:

“3.3 ANÁLISE RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO

“2.1. Ausência de medidas administrativas para viabilizar a emissão do parecer conclusivo do controle interno
(item 3.3.1 do RTC).

Ao analisar o Relatório e o Parecer Conclusivo do Controle Interno, exigido na IN 34/2015, destaca-se o seguinte:

Base Legal: Art. 5º c/c art. 8º da Resolução TCEES nº
227/2011.

(FIGURA)

(...)

3.3.1 AUSÊNCIA DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA
VIABILIZAR A EMISSÂO DO PARECER CONCLUSIVO DO
CONTROLE INTERNO.

Da Análise da Justificativa

Base Legal: (Artigo 82, §2º c/c Artigo 135, §4º do RITCEES e Art. 5º e 8º da Resolução TCEES nº 227/2011.)
Pelo exposto, verifica-se que o Controlador Geral do Município de São Mateus, não emitiu Parecer Conclusivo relativo à prestação de contas do Fundo Municipal de Assistência Social de São Mateus em decorrência do envio
www.tce.es.gov.br

A defesa alega que o Controlador Geral não sabia dizer o
motivo do não encaminhamento do parecer de Controle
Interno, o que não procede, porque o Controlador afirma que a prestação de contas foi enviada à Controladoria em atraso, descumprindo, inclusivo, normativo municipal.
Como não houve justificativa que acrescentasse informação nova sobre o atraso que impediu a elaboração do
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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relatório e parecer da Unidade de Controle Interno, assim, sugere-se que seja mantida a irregularidade.”
Observo que o Parecer do Controle Interno foi emitido
com abstenção de opinião, justificada pelo atraso na remessa da prestação de contas anual de 2016 pela Secretaria Municipal de Finanças, mesmo após a cobrança realizada por meio das notificações n. 10/2017 e n.
18/2017.
Constato que o atraso ocorreu no exercício de 2017,
quando a senhora KÁTIA QUARESMA GOMES não era
mais a gestora do Fundo de Assistência Social, uma vez
que foi exonerada no final de 2016, razão pela qual sua
responsabilidade deve ser afastada.
Nesse aspecto, divirjo da área técnica e afasto a responsabilidade da senhora KÁTIA QUARESMA GOMES, uma
vez que o atraso no envio das Contas ao Controle Interno
ocorreu após a sua gestão.
Seguindo os precedentes desta Corte, entendo que deva ser expedida uma RECOMENDAÇÃO, dirigida ao atual gestor, para que adote as medidas necessárias à elaboração e ao envio do Parecer de Controle Interno, segundo as exigências normativas, nas futuras prestações
de contas.
II – Recolhimento a menor das contribuições previdenciárias (Patronal) - Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) (item 3.4.1 do Relatório Técnico e 2.2 da Instrução Conclusiva)
No Relatório Técnico, o setor competente observou que
a contribuição patronal devida ao Regime Próprio de
Previdência, apurada conforme a Folha de Pagamento,
foi de R$ 22.264,58, quantia que não foi empenhada, liquidada ou paga pelo Fundo Municipal, de acordo com a

Tabela 15 abaixo reproduzida:
Tabela 15) Contribuições Previdenciárias – Unidade Gestora Em R$ 1,00
Regime de Empenha- Liquidado

Pago

Folha

Previdência do

(C)

Pa ga m e n - trado

Pago

tos

(B/D*100)

(C/D*100)

(D)
22.264,58

0,00%

0,00%

(B)

(A)
R e g i m e 0,00

0,00

0,00

de %

Regis- %

Próprio de
Previdência
Social
Regime Ge- 688.363,03 688.363,03 160.308,71 806.751,53 85,33%

19,87%

ral de Previdência
Social

Segue a transcrição:
“3.4.1. Recolhimento a menor das contribuições previdenciárias (Patronal) - Regime Próprio de Previdência
Social (RPPS)
Em relação às contribuições previdenciárias do RPPS
(parte do servidor), observa-se, das tabelas acima, que
os valores inscritos e recolhidos pela unidade gestora, no
decorrer do exercício em análise, representaram 92,86%
e 92,86%, respectivamente, dos valores devidos, sendo
considerados como aceitáveis, para fins de análise das
contas.
No que tange às contribuições previdenciárias do RPPS
(parte patronal), verifica-se, das tabelas acima, que os
valores liquidados e pagos pela unidade gestora, no decorrer do exercício em análise, representaram 0% e 0%,
respectivamente, dos valores devidos, sendo considerados como passíveis de justificativas, para fins de análise das contas.”
Em resposta à citação, a responsável alegou, preliminarmente, que sua defesa foi prejudicada por motivos
www.tce.es.gov.br

alheios à sua vontade, correspondentes à falta de acesso
ao sistema contábil e à impossibilidade de saneamento
dos achados, pois fora exonerada em 31/12/2016.
Explicou que o setor de Recursos Humanos fez alterações incorretas na Folha de Pagamento, gerando erro na
base de incidência. Acrescentou que os débitos previdenciários foram parcelados e que um novo relatório de
pagamento foi elaborado, sanando a divergência, documento ao qual não teve acesso.
Requereu que o fato seja considerado regular e, alternativamente, que os autos sejam sobrestados até que o
Município entregue a documentação necessária à defesa, referente aos relatórios contábeis das contribuições
previdenciárias patronais, conforme protocolo dirigido à
Prefeitura e juntado aos autos.
Na Conclusiva, a área técnica rejeitou as alegações da
defesa, observando que não existem provas de que a
Prefeitura recusou-se a fornecer a documentação requerida pela ex-gestora.
Segue a transcrição:
“2.2. Recolhimento a menor das contribuições previdenciárias (Patronal) - Regime Próprio de Previdência
Social - RPPS (item 3.4.1 do RTC).
Base legal: arts. 40 e 195, I, da Constituição Federal.
(...)
Da Análise da Justificativa
O relatório técnico relata que a folha de pagamento apurou o valor de R$22.264,58 a título de contribuição patronal a ser paga ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS e que não foi reconhecido pela contabilidade.
A defesa alega não ter mais acesso ao sistema de contaSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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bilidade/folha de pagamento para dar uma resposta satisfatória e sugeriu uma série de suposições do que poderia ter acontecido.
Mesmo que o gestor não estivesse mais no exercício do
Cargo, quando devidamente citado pelo Tribunal de Contas, poderia buscar as informações junto ao seu sucessor
no sentido de finalizar sua prestação de contas. Em nenhum momento ele disse que houve recusa, por parte
do seu sucessor, no fornecimento das informações.
Diante, dos fatos, sugere-se que seja mantida a irregularidade, uma vez que o gestor não conseguiu explicar a divergência nem tampouco apresentou justificativas aceitáveis.”
Observo que a contribuição patronal devida ao Regime Próprio de Previdência de São Mateus foi de R$
22.264,58, conforme demonstrado no Resumo Anual
da Folha de Pagamento (arquivo FOLRPP). Entretanto, a
quantia não foi empenhada, liquidada ou paga no exercício de 2016.
Considerando que a falta de pagamento da contribuição
patronal não restou justificada, acompanho a área técnica e mantenho a irregularidade.
Seguindo os precedentes estabelecidos por esta Corte,
acrescento uma DETERMINAÇÃO para que o atual gestor do Fundo de Assistência Social efetue o pagamento
da contribuição em atraso e apure a incidência de encargos moratórios.

foram empenhados e pagos apenas 85,33% e 19,87% da

Pago

Folha

Previdência do

(C)

Pa ga m e n - trado

Pago

tos

(B/D*100)

(C/D*100)

(D)
22.264,58

0,00%

0,00%

(B)

(A)
R e g i m e 0,00

0,00

0,00

de %

Regis- %

Próprio de
Previdência

contribuição patronal devida ao Regime Geral de Pre-

Social
Regime Ge- 688.363,03 688.363,03 160.308,71 806.751,53 85,33%

19,87%

ral de Previdência
Social

Segue a transcrição:

vidência, apurada conforme a Folha de Pagamento, de

acordo com a Tabela 15 abaixo reproduzida:

Tabela 15) Contribuições Previdenciárias – Unidade Ges-

III – Recolhimento a menor das contribuições previdenciárias (Patronal) - Regime Geral de Previdência Social
(RGPS) (item 3.4.2 do Relatório Técnico e 2.3 da Instrução Conclusiva)
No Relatório Técnico, o setor competente constatou que

Regime de Empenha- Liquidado

tora Em R$ 1,00
www.tce.es.gov.br

“3.4.2 Recolhimento a menor das contribuições previdenciárias (Patronal) - Regime Geral de Previdência Social (RGPS)
Em relação às contribuições previdenciárias do RGPS
(parte do servidor), observa-se, das tabelas acima, que
os valores inscritos e recolhidos pela unidade gestora, no
decorrer do exercício em análise, representaram 94,19%
e 94,19%, respectivamente, dos valores devidos, sendo
considerados como aceitáveis, para fins de análise das
contas.
No que tange às contribuições previdenciárias do RGPS
(parte patronal), verifica-se, das tabelas acima, que os
valores liquidados e pagos pela unidade gestora, no decorrer do exercício em análise, representaram 85,33%
e 19,87%, respectivamente, dos valores devidos, sendo
considerados como passíveis de justificativas, para fins
de análise das contas.”
Em resposta à citação, a responsável alegou, preliminarmente, que sua defesa foi prejudicada por motivos
alheios à sua vontade, correspondentes à falta de acesso
ao sistema contábil e à impossibilidade de saneamento
dos achados, pois fora exonerada em 31/12/2016.
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Explicou que o setor de Recursos Humanos fez alterações incorretas na Folha de Pagamento, gerando erro na
base de incidência. Acrescentou que os débitos previdenciários foram parcelados e que um novo relatório de
pagamento foi elaborado, sanando a divergência, documento ao qual não teve acesso.
Requereu que o fato seja considerado regular e, alternativamente, que os autos sejam sobrestados até que o
Município entregue a documentação necessária à defesa, referente aos relatórios contábeis das contribuições
previdenciárias patronais, conforme protocolo dirigido à
Prefeitura e juntado aos autos.
Na Conclusiva, a área técnica rejeitou as alegações da
defesa, observando que não existem provas de que a
Prefeitura recusou-se a fornecer a documentação requerida pela ex-gestora.
Segue a transcrição:
“2.3. Recolhimento a menor das contribuições previdenciárias (Patronal) - Regime Geral de Previdência Social - RGPS (item 3.4.2 do RTC).
Base legal: arts. 40 e 195, I, da Constituição Federal.
(...)
Da Análise da Justificativa
Foi apresentado no relatório técnico que, do valor total
das contribuições patronais apuradas pela folha de pagamento, e devidas ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, apenas 85,13% foi registrada como despesa
liquidada e 19,87% havia sido pago.
A defesa alega não ter mais acesso ao sistema de contabilidade/folha de pagamento para dar uma resposta satisfatória e sugeriu uma série de suposições do que po-

deria ter acontecido.

Conselheira Substituta

Mesmo que o gestor não estivesse mais no exercício do
Cargo, quando devidamente citado pelo Tribunal de Contas, poderia buscar as informações junto ao seu sucessor
no sentido de finalizar sua prestação de contas. Em nenhum momento ele disse que houve recusa por parte do
seu sucessor no fornecimento das informações.

1. ACÓRDÃO

Diante, dos fatos, sugere-se que seja mantida a irregularidade, uma vez que o gestor não conseguiu explicar a divergência nem tampouco apresentou justificativas aceitáveis.”
Observo que a contribuição patronal devida ao INSS,
informada no Resumo da Folha de Pagamento (arquivo FOLRGP), foi de R$ 806.751,53, mas, de acordo com
o Demonstrativo de Contribuições Patronais (arquivo
DEMCPA), foram liquidados somente R$ 688.363,03 e
pagos R$ 160.308,71, relativos ao exercício de
2016.
Considerando que o pagamento a menor do INSS patronal não restou justificado, acompanho a área técnica e
mantenho a irregularidade.
Seguindo os precedentes estabelecidos por esta Corte,
acrescento uma DETERMINAÇÃO para que o atual gestor do Fundo de Assistência Social efetue o pagamento
do INSS em atraso e apure a incidência de encargos moratórios.
Pelo exposto, com fundamento no art. 84, inciso III, letra
“d”, da Lei Complementar n. 621/2012, acompanhando,
em parte, a área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
www.tce.es.gov.br

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pela relatora, por:
1.1 pela IRREGULARIDADE da Prestação de Contas Anual
do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO
MATEUS, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade da senhora KÁTIA QUARESMA GOMES, aplicando-lhe multa individual no valor de R$ 3.000,00 (três
mil reais), nos termos do art. 389, inciso I, c/c art. 163, inciso IV, da Resolução TC n. 261/2013, diante das seguintes constatações:
II – Recolhimento a menor das contribuições previdenciárias (Patronal) - Regime Próprio de Previdência Social
(RPPS);
III – Recolhimento a menor das contribuições previdenciárias (Patronal) - Regime Geral de Previdência Social
(RGPS).
1.2 pela DETERMINAÇÃO, dirigida ao atual gestor, para
que adote as providências seguintes, devendo comprová-las na próxima prestação de contas anual a ser encaminhada à Corte:
1.2.1 No prazo de até 120 (cento e vinte) dias da notificação deste Acórdão, na forma do art. 2º da Instrução
Normativa TC n. 32/2014, adotar as medidas administrativas necessárias para apurar os prejuízos ao erário decorrentes dos encargos financeiros, bem como obter o
seu ressarcimento (itens II e III do Voto);
1.2.2 Sendo as medidas administrativas insuficientes,
instaurar uma Tomada de Contas Especial, para apuraSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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ção e quantificação do dano, bem como identificação
dos responsáveis, devendo comunicar a instauração e
encaminhar a TCE nos prazos prescritos nos artigos 5º
e 14 da Instrução Normativa TC n. 32/2014 (itens II e III
do Voto);
1.3 pela RECOMENDAÇÃO, dirigida ao atual gestor, para
que adote as medidas necessárias à elaboração e ao envio do Parecer de Controle Interno, segundo as exigências normativas.

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

É o Relatório. Passo a fundamentar.
Considerando que a documentação faltante foi encaminhada e homologada pelo sistema CidadES, em cumprimento à Instrução Normativa TC 39/2016, os autos exauriram o objetivo para o qual foram constituídos, devendo ser arquivados.

Processo: 03817/2018-2

Pelo exposto, com fundamento no art. 330, inciso IV, do
Regimento Interno, acompanhando a área técnica e o
Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.

Classificação: Prestação de Contas Mensal

MÁRCIA JACCOUD FREITAS

4. Especificação do quórum:

Exercício: 2017

Conselheira Substituta

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

UG: PMMF - Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

1. ACÓRDÃO

Relatora: Marcia Jaccoud Freitas

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

Responsável: JOAO CARLOS LORENZONI

5. Fica a responsável obrigada 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.

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pela relatora, pelo ARQUIVAMENTO do feito.

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/10/2018 – 37ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN

ACÓRDÃO TC- 1540/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL –ARQUIVAR

Trata-se de Omissão na Remessa da Prestação de Contas Mensal (sistema CidadES) da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO, referente aos meses de
12, 13 e 14 do exercício de 2017.
Nos termos da Instrução Técnica n.º 00138/2018-4, o
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia confirmou o recebimento da prestação de contas
mensal faltante, propondo o ARQUIVAMENTO dos autos.
O Ministério Público de Contas emitiu o Parecer n.º
3809/2018-2, de lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, acompanhando a conclusão técnica.
www.tce.es.gov.br

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/10/2018 – 37ª 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
Segunda-feira, 18 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

to no Relatório Técnico n. 259/2018 e na Instrução Técnica Conclusiva n. 3964/2018.

Primeira Câmara.

O Ministério Público de Contas, no Parecer n. 4827/2018,
da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira,
acompanhou a área técnica.

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

ACÓRDÃO TC- 1541/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

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.

Processo: 03989/2018-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017

É o Relatório. Passo a fundamentar.
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.

UG: IDAF - Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal
do Espírito Santo

MÁRCIA JACCOUD FREITAS

Relatora: Márcia Jaccoud Freitas

1. ACÓRDÃO

Responsável: JOSE MARIA DE ABREU JUNIOR

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – REGULAR – ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual do INSTITUTO
DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO – IDAF, referente ao exercício de 2017, sob a
responsabilidade do senhor JOSÉ MARIA DE ABREU JÚNIOR.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia (NCE) opinou pela REGULARIDADE, conforme expos-

Conselheira Substituta

1.1 julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL
DO ESPÍRITO SANTO – IDAF, referente ao exercício de
2017, sob a responsabilidade do senhor JOSÉ MARIA DE
ABREU JÚNIOR, dando-lhe quitação;
1.2 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/10/2018 – 37ª Sessão Ordinária da
www.tce.es.gov.br

4. Especificação do quórum:

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- 1542/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05009/2018-1
Classificação: Prestação de Contas Mensal
Exercício: 2018
UG: PMCB - Prefeitura Municipal de Conceição da Barra
Relatora: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: FRANCISCO BERNHARD VERVLOET
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – ARQUIVAR

Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Omissão na Remessa da Prestação de Contas Mensal (sistema CidadES) da PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA, referente ao cadastro de
abertura e aos meses de janeiro, fevereiro e março de
2018.
Nos termos da Instrução Técnica n.º 00128/2018-1, o
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia confirmou o recebimento da prestação de contas
mensal faltante, propondo o ARQUIVAMENTO dos autos.
O Ministério Público de Contas emitiu o Parecer n.º
3628/2018-1, de lavra do Procurador Luciano Vieira,
acompanhando a conclusão técnica.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Considerando que a documentação faltante foi encaminhada e homologada pelo sistema CidadES, em cumprimento à Instrução Normativa TC 43/2017, os autos exauriram o objetivo para o qual foram constituídos, devendo ser arquivados.
Pelo exposto, com fundamento no art. 330, inciso IV, do
Regimento Interno, acompanhando a área técnica e o
Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espí-

rito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pela relatora, pelo ARQUIVAMENTO do feito.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/10/2018 – 37ª 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- 1543/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05013/2018-6
Classificação: Prestação de Contas Mensal
Exercício: 2018

UG: PMG - Prefeitura Municipal de Guaçuí
Relatora: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: VERA LUCIA COSTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL –ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Omissão na Remessa da Prestação de Contas Mensal (sistema CidadES) da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ, referente ao cadastro de abertura e aos
meses de janeiro, fevereiro e março de 2018.
Nos termos da Instrução Técnica n.º 00135/2018-1, o
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia confirmou o recebimento da prestação de contas
mensal faltante, propondo o ARQUIVAMENTO dos autos.
O Ministério Público de Contas emitiu o Parecer n.º
3856/2018-7, de lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, acompanhando a conclusão técnica.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Considerando que a documentação faltante foi encaminhada e homologada pelo sistema CidadES, em cumprimento à Instrução Normativa TC 43/2017, os autos exauriram o objetivo para o qual foram constituídos, devendo ser arquivados.
Pelo exposto, com fundamento no art. 330, inciso IV, do
Regimento Interno, acompanhando a área técnica e o
Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta

www.tce.es.gov.br
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1. ACÓRDÃO

Classificação: Prestação de Contas Mensal

1. ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante
as razões expostas pela relatora, pelo ARQUIVAMENTO
do feito.

Exercício: 2018

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

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/10/2018 – 37ª 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- 1544/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05017/2018-4

UG: PMJ - Prefeitura Municipal de Jaguaré
Relatora: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: ROGERIO FEITANI
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL –ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Omissão na Remessa da Prestação de Contas
Mensal (sistema CidadES) da PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARÉ, referente ao cadastro de abertura e aos meses
de janeiro, fevereiro e março de 2018.
Nos termos da Instrução Técnica n.º 00139/2018-9, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
confirmou o recebimento da prestação de contas mensal
faltante, propondo o ARQUIVAMENTO dos autos.
O Ministério Público de Contas emitiu o Parecer n.º
3799/2018-2, de lavra do Procurador Luciano Vieira,
acompanhando a conclusão técnica.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Considerando que a documentação faltante foi encaminhada e homologada pelo sistema CidadES, em cumprimento à Instrução Normativa TC 43/2017, os autos exauriram o objetivo para o qual foram constituídos, devendo
ser arquivados.
Pelo exposto, com fundamento no art. 330, inciso IV, do
Regimento Interno, acompanhando a área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à
apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
www.tce.es.gov.br

1.1 ARQUIVAMENTO do feito.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/10/2018 – 37ª 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- 1545/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 07503/2016-3
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019

338

ATOS DA 1a CÂMARA

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: CDV - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Relator: Marco Antônio da Silva
Responsável: RITA DE CASSIA OLIVEIRA SAMPAIO, FABIO LUCIANNO FERREIRA DE MORAES, ANDRE GOMYDE PORTO, ALMIR CORDEIRO JUNIOR, ANSELMO FRIZERA JUNIOR, FABRICIO PINTO TOSTA, FERNANDA BARRETO DE PRA
Procurador: FABIO LUCIANNO FERREIRA DE MORAES
(OAB: 27207-ES)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2015 –
AFASTAR IRREGULARIDADE – REGULAR – QUITAÇÃO –
CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual, da Companhia de Desenvolvimento de Vitória - CDV,
referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade
dos Srs. André Gomyde Porto – Diretor Presidente (Período: 01/01 a 31/12/15), Rita de Cássia Oliveira Sampaio - Diretor Administrativo-Financeiro (Período: 01/01
a 31/12/15), Almir Cordeiro Júnior - Diretor de Desenvolvimento Econômico (Período: 01/01 a 03/08/15), Fabrício Pinto Tosta - Diretor de Desenvolvimento Econômico (Período: 04/08 a 31/12/15), Anselmo Frizera Júnior - Diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação (Período: 01/01 a 31/12/15); Fernanda Barreto de Prá - Diretor de Desenvolvimento de Projetos (Período: 02/03
a 31/12/15) e Fábio Lucianno Ferreira de Moraes - Diretor de Parcerias Público-Privadas (Período: 01/01 a
31/12/15).

Em razão dos fatos narrados no Relatório Técnico
00090/2017-9 e na Instrução Técnica Inicial 00247/20178, determinou-se através da Decisão Monocrática
00963/2017-3, a citação do Sr. André Gomyde Porto e
da Sra. Rita de Cássia de Oliveira Sampaio, no sentido
de que apresentassem, no prazo de 30 (trinta) dias, suas
razões de defesa, em face do indicativo de irregularidade constante do item 4.2.1 do referido Relatório Técnico.
Os responsáveis foram citados, conforme Termos de Citação nº 01057/2017-8 e 01058/2017-2, apresentando
alegações de defesa conjunta.

Da análise dos autos, verifico que a área técnica opinou
pela regularidade das contas em apreço.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC
03058/2018-4, verbis:
[...]
2. DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES:
2.1. Não aplicação do CPC 01 – Redução a valor recuperável de ativo, aprovado pela Resolução CFC nº 1.110/07.
(item 4.2.1 do RTC nº 90/2017).

A área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 03058/2018-4, sugeriu o julgamento pela regularidade das contas em apreço, em razão do afastamento
do referido indicativo de irregularidade.

Base legal: Art. 183, § 3º, da Lei 6.404/76 e Resolução
CFC nº 1.110/07.

O Ministério Público Especial de Contas, mediante Parecer 04910/2018-1, da lavra do Procurador, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, em consonância com o posicionamento da área técnica, manifestou-se no mesmo sentido.

[...]

Conforme regular distribuição vieram os autos a este
magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
para efeito de deliberação do Colegiado, nos termos do
art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual, da
Companhia de Desenvolvimento de Vitória - CDV, referente ao exercício de 2015, necessário é sua análise para posterior julgamento, em razão da documentação que
lhe deu suporte.
DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
www.tce.es.gov.br

[...]
Da análise das justificativas.
De qualquer forma, em função da ressalva dos auditores
independentes, da declaração por parte da Administração da companhia da não necessidade de se apurar uma
adequação nos valores patrimoniais do imobilizado, convalidado pela sugestão de aprovação das contas emitido
pelo conselho fiscal, não resta outro entendimento senão a ausência de danos ao erário ou o não cumprimento de norma legal.
Sendo assim, sugere-se pelo afastamento do indício de
irregularidade.
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Companhia de Desenvolvimento de Vitória - CDV, exercício de
2015, sob a responsabilidade dos seguintes senhores(as):
André Gomyde Porto (Diretor-presidente – Período: 01/01
a 31/12/15), Rita de Cássia Oliveira Sampaio (Diretor AdSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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ministrativo-financeiro – Período: 01/01 a 31/12/15), Almir Cordeiro Júnior (Diretor de Desenvolvimento Econômico – Período: 01/01 a 03/08/15), Fabrício Pinto Tosta
(Diretor de Desenvolvimento Econômico – Período: 04/08
a 31/12/15), Anselmo Frizera Júnior (Diretor de Ciência,
Tecnologia e Inovação – Período: 01/01 a 31/12/15); Fernanda Barreto de Prá (Diretor de Desenvolvimento de Projetos – Período: 02/03 a 31/12/15) e Fábio Luciano Ferreira de Moraes (Diretor de Parcerias Público-Privadas – Período: 01/01 a 31/12/15).
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR as contas da responsabilidade dos responsáveis acima, na forma do artigo 84, I da Lei Complementar Estadual 621/2012, no
exercício de funções de ordenador de despesas da Companhia de Desenvolvimento de Vitória - CDV. – g.n.
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas
acompanhou a área técnica, na íntegra, quanto aos termos de sua manifestação.
Ocorre que a Lei Complementar Estadual 621/2012 estabelece o seguinte, litteris:
Art. 84. As contas serão julgadas:
I - Regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis e a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a efetividade e
a razoabilidade dos atos de gestão do responsável;
[...]
Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal dará quitação ao responsável. - g.n.
Assim sendo, verifico da documentação constante dos autos, que a análise procedida pela área técnica se mostra

adequada, razão pela qual acompanho seu posicionamento.
Desse modo, adoto como razões de decidir o posicionamento técnico e do representante do Parquet de Contas
que se manifestaram pela regularidade da presente prestação de contas.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, em consonância com o posicionamento
da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, proponho VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 AFASTAR o indicativo de irregularidade constante do
item 2.1 da Instrução Técnica Conclusiva 03058/2018-4
(item 4.2.1 do RT 00090/2017-9);
1.2 JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual, da
Companhia de Desenvolvimento de Vitória - CDV, referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade dos Srs.
André Gomyde Porto – Diretor Presidente (Período: 01/01
a 31/12/15), Rita de Cássia Oliveira Sampaio - Diretor Administrativo-Financeiro (Período: 01/01 a 31/12/15), Almir Cordeiro Júnior - Diretor de Desenvolvimento Econômico (Período: 01/01 a 03/08/15), Fabrício Pinto Tosta Diretor de Desenvolvimento Econômico (Período: 04/08
a 31/12/15), Anselmo Frizera Júnior - Diretor de Ciência,
www.tce.es.gov.br

Tecnologia e Inovação (Período: 01/01 a 31/12/15); Fernanda Barreto de Prá - Diretor de Desenvolvimento de
Projetos (Período: 02/03 a 31/12/15) e Fábio Lucianno
Ferreira de Moraes - Diretor de Parcerias Público-Privadas
(Período: 01/01 a 31/12/15), dando-lhes a devida quitação;
1.3 DAR ciência aos interessados, ARQUIVANDO-SE os
presentes autos, após o respectivo trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/10/2018 – 37ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva (relator) e Márcia Jaccoud Freitas (em substituição).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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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-123/2018 - PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 02523/2017-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016
UG: PMCI - Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS,
VICTOR DA SILVA COELHO
Procurador: FRANCISCO JOSE BOTURAO FERREIRA
(OAB: 8483-ES)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (PREFEITO) – PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - EXERCÍCIO DE 2016 – PARECER PRÉVIO PELA REJEIÇÃO DAS
CONTAS
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:

mirim, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade dos senhores Carlos Roberto Casteglione Dias
(Prefeito – responsável pelo governo) e Victor da Silva
Coelho (Prefeito – responsável pelo envio da prestação
de contas).

2 FUNDAMENTAÇÃO

A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 91/2017
onde constam indícios de irregularidades as quais foram apontadas na Instrução Técnica Inicial 1526/2017,
com sugestão de citação dos responsáveis, o que foi
acolhido na Decisão Monocrática 2040/2017:

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 2360/2018, na Manifestação Técnica 836/2018 e no Parecer 3085/2018 do
Ministério Público de Contas, abaixo transcritos:

Devidamente citados, os responsáveis apresentaram
razões de defesa no prazo legal.
Foram os autos submetidos à análise da área técnica a qual elaborou a Instrução Técnica Conclusiva
2360/2018, opinando pela rejeição das contas apresentadas.
O Ministério Público de Contas manifesta-se no mesmo
sentido no Parecer 3085/2018 da lavra do Procurador
de Contas Luis Henrique Anastácio da Silva.
Os autos integraram a pauta da Sessão Ordinária da 1ª
Câmara do dia 05/09/2018, quando foi realizada sustentação oral e juntada de memoriais e notas taquigráficas (docs. 128/129).
Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, que exarou
a Manifestação Técnica 836/2018 (doc.133), opinando
pela rejeição das contas apresentadas.

1 RELATÓRIO

No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas no Parecer 4613/2018 (doc. 137), da lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva.

Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas
Anual da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itape-

Assim vieram os autos a este Gabinete para emissão
de voto.
www.tce.es.gov.br

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.

- Instrução Técnica Conclusiva 2360/2018
“(...)
2 INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES
2.1 Termo de Citação 2417/2017-6 - Responsável: Victor da Silva Coelho
2.1.1 Descumprimento de prazo de encaminhamento
da PCA (item 2.1 RT 1091/2017)
Base Legal: art. 139, Resolução TC 261/2013
Conforme relatado pelo RT 1091/2017:
A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal,
por meio do sistema CidadES, em 03/05/2017, nos termos do artigo 139 do Regimento Interno do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC 261/2013, inobservando, portanto, o prazo
regimental.
JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS: Conforme a Defesa/
Justificativa 560/2018-1:
No que tange à prestação de contas, havia grande
quantidade de omissões herdadas do gestor anterior,
e impropriedades no software que gerenciava tais inSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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formações.·
Desde então diversas medidas foram tomadas e todas
informadas a esta Corte de Contas, como a abertura de
Tomada de Contas Especial, a apuração de fraude no
envio das informações ao TCE, a realização de processo
licitatório para contratação de novo sistema e a regularização das prestações de contas mensais que foram
deixadas omissas pelo gestor anterior.
Com isso o cumprimento do prazo legal para o envio da
Prestação de Contas Anual ficou severamente comprometido, pois a Administração que iniciou em 2017 encontrou ausentes os mínimos requisitos para sua regular elaboração.
Apesar disso tudo, comprova-se que esse gestor sempre se manteve atento aos prazos e suas obrigações perante o Tribunal de Contas pois no último dia de prazo,
as justificativas pelo não envio tempestivo da PCA foram enviadas a este Tribunal, sob protocolo de número 3844/2017.[Sic]
ANÁLISE TÉCNICA: A defesa alegou que o cumprimento do prazo legal para o envio da Prestação de Contas
Anual ficou severamente comprometido, pois a Administração que iniciou em 2017 encontrou ausentes os
mínimos requisitos para sua regular elaboração, grande quantidade de omissões herdadas do gestor anterior, e impropriedades no software que gerenciava tais
informações, e que tomou medidas como abertura de
Tomada de Contas Especial, apuração de fraude no envio das informações ao TCE, a realização de processo licitatório para contratação de novo sistema e a regularização das prestações de contas mensais que foram deixadas omissas pelo gestor anterior.

Informou, ainda que no último dia de prazo, as justificativas pelo não envio tempestivo da PCA foram enviadas
a este Tribunal, sob protocolo de número 3844/2017.
Apesar de a entrega da prestação de contas anual não
estar atrelada à da bimestral (PCB), consultou-se o sistema CidadES e verificou-se que o responsável assumiu o governo com o 2º mês da PCB de 2016 entregue
(21/12/2016). Ou seja, foram herdados atrasos significativos capazes de inviabilizar o cumprimento do prazo.
O prazo de envio das prestações das prestações de contas anuais de prefeitos está estabelecido no artigo 76,
parágrafo 1º da Lei Complementar 621/2012 e art. 139
do RITCEES.
Não obstante, constatou-se, ainda, que 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 apresentada em sessão pelo Conselheiro Sebastião Carlos
Ranna de Macedo, que integra esta Decisão, ressaltando o dever de envio dos dados também pelo sistema CIDADES-WEB, tão logo seja restabelecido o sistema orçamentário e contábil do município. Nesse sentido, o envio desta prestação de contas se deu no dia
03/05/2017.
2.2 TERMO DE CITAÇÃO 02416/2017 – RESPONSÁVEL:
CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
2.2.1 Inconsistência na consolidação dos saldos das receitas e das despesas no Balanço Orçamentário (Item
www.tce.es.gov.br

4.3.1 RT 1091/2017)
Base Normativa: artigos 85, 89, 100, 101 e 102 da Lei
Federal 4.320/1964 e art. 50, inciso III da Lei Complementar 101/2000.
2.2.2 Abertura de créditos adicionais sem recursos financeiros correspondentes (Item 4.3.2 RT 1091/2017)
Base legal: artigo 43, inciso II e § 3º, da Lei Federal
4.320/1964.
2.2.3 Divergência Na Consolidação Das Disponibilidades Evidenciadas No Termo De Verificação Das Disponibilidades (Item 5.1 RT 1091/2017)
Base Legal: artigos 85, 89, 101 e 103 da Lei 4.320/64 e
art. 50, inciso III da Lei Complementar 101/2000.
2.2.4 Inconsistência Na Consolidação Dos Grupos De
Contas Do Balanço Financeiro (Item 5.2 RT 1091/2017)
Base Legal: artigos 85, 89, 100, 101 e 103 da Lei Federal 4.320/1964 e art. 50, inciso III da Lei Complementar 101/2000.
2.2.5 Não Compatibilidade Entre As Inscrições De Restos A Pagar Processados E Não Processados Evidenciados No Demonstrativo Dos Restos A Pagar E Os Valores Demonstrados No Demonstrativo Da Disponibilidade De Caixa E Dos Restos A Pagar E No Balanço Financeiro (Item 6.1 RT 1091/2017)
Base normativa: Base normativa: artigos 85, 89, 100,
101, 102, 103 e 105, da Lei Federal 4.320/1964 e
art.55, inciso III, alínea “b” da Lei Complementar Federal 101/2000 (LRF).
2.2.6 Anexo 5 Do RGF (RGFDCX) Apresenta Saldos Inconsistentes Com Os Evidenciados No Anexo Ao Balanço Patrimonial (Item 6.2 RT 1091/2017)
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Base normativa: artigos 50 e 55, inciso III da Lei Complementar Federal 101/2000 (LRF) e artigo 85 da Lei Federal nº 4.320/64.

E Desenvolvimento Do Ensino Abaixo Do Limite Mínimo Constitucional (Item 8.1.1 RT 1091/2017)

2.2.7 Divergência Na Consolidação Dos Saldos Do Passivo Circulante E Não Circulante (Item 6.3 RT 1091/2017)

2.2.13 Avaliação Do Parecer Emitido Pelo Conselho De
Acompanhamento E Controle Social Do Fundeb (Item
8.3 RT 1091/2017)

Base normativa: artigos 85, 89, 100, 101 e 105, da lei
federal 4.320/1964 e art. 50, inciso III da lei complementar 101/2000.
2.2.8 Divergência Na Consolidação Dos Saldos Do Ativo
E Passivo Financeiro Causando Distorção No Superávit
Financeiro Apurado (Item 6.4 RT 1091/2017)
Base normativa: artigos 85, 89, 100, 101 e 105, da lei
federal 4.320/1964 e art. 50, inciso III da lei complementar 101/2000.
2.2.9 Divergência Entre O Saldo Da Dívida Flutuante E
O Saldo Do Passivo Financeiro Evidenciado No Balanço
Patrimonial (Item 6.5 RT 1091/2017)
Base normativa: artigos 85, 89, 100, 101 e 105, da lei
federal 4.320/1964 e art. 50, inciso III da lei complementar 101/2000.
2.2.10 Divergência Na Consolidação Do Saldo Patrimonial Do Exercício (Item 6.6 RT 1091/2017)
Base normativa: artigos 85, 89, 100, 101, 104 e 105, da
Lei Federal 4.320/1964 e art. 50, inciso III da Lei Complementar 101/2000.
2.2.11 Inconsistência Na Consolidação Do Ativo Real Líquido (Item 6.7 RT 1091/2017)
Base normativa: artigos 85, 89, 100, 101, 104 e 105, da
Lei Federal 4.320/1964 e art. 50, inciso III da Lei Complementar 101/2000.
2.2.12 Aplicação De Recursos Próprios Em Manutenção

Base normativa: Artigo 212 da Constituição Federal.

Base normativa: Lei 11.494/2007.

Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
2.2.21 Divergência Entre O Balanço Financeiro E O Balanço Patrimonial Em Relação Ao Saldo Do Exercício
Anterior Da Conta Caixa E Equivalentes De Caixa (Item
13.1.7 RT 1091/2017)
Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964

2.2.14 Avaliação do Parecer emitido pelo Conselho de
Acompanhamento e Controle Social da Saúde (ITEM
8.4 RT 1091/2017)

2.2.22 Divergência Entre O Balanço Financeiro E O Balanço Patrimonial Em Relação Ao Saldo Do Exercício
Atual Da Conta Caixa E Equivalentes De Caixa (Item
13.1.8 RT 1091/2017)

Base normativa: Lei 141/2012

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

2.2.15 Saldo Devedor Da Conta Patrimônio Social E Capital Social (Item 11.1 RT 1091/2017)

2.2.23 Divergência Entre O Demonstrativo Das Variações Patrimoniais E O Balanço Patrimonial Em Relação
Ao Resultado Patrimonial (Item 13.1.9 RT 1091/2017)

2.2.16 Divergência Verificada Entre Os Saldos Do Patrimônio Líquido Social (Item 11.2 RT 1091/2017)

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

2.2.17 Não Realização Do Aporte Ao Instituto De Previdência - IPACI (Item 11.3 RT 1091/2017)

2.2.24 Divergência Entre Os Totais Dos Saldos Devedores E Dos Saldos Credores (Item 13.1.10 RT 1091/2017)

2.2.18 Ausência De Medidas Administrativas Que Viabilizassem A Realização De Procedimentos De Controle Necessários E Suficientes À Embasar O Parecer
Técnico Do Controle Interno Municipal (Item 11.5 RT
1091/2017)

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

Base normativa: artigos 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art 5º da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015
2.2.19 Divergência Entre O Balanço Financeiro E O Balanço Orçamentário Em Relação Aos Restos A Pagar
Não Processados (Item 13.1.1 RT 1091/2017)
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
2.2.20 Divergência Entre O Balanço Financeiro E O Balanço Orçamentário Em Relação Aos Restos A Pagar
Processados (Item 13.1.2 RT 1091/2017)
www.tce.es.gov.br

JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS NA DEFESA JUSTIFICATIVA 554/2018-4 RELATIVAS AOS INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES 2.2.1 A 2.2.24:
CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS, já qualificado no
Processo da referência, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência prestar Esclarecimentos no
que concerne à apresentação de sua Defesa Técnica
por irregularidades identificadas pela área técnica dessa Corte de Contas na Prestação de Contas (Prefeito)
do Exercício de 2016 relativa ao Município de Cachoeiro de Itapemirim.
A presença peça tem por escopo trazer as razões que
impossibilitaram a apresentação de sua Defesa no praSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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zo fixado por esse Tribunal, bem como solicitar que a
Corte adote as medidas cabíveis para que o direito à
Defesa do Requerente possa ser exercitado em sua plenitude.

Cachoeiro de Itapemirim. Cabem, por outro lado, Esclarecimentos destinados a nortear a ação dessa Corte
de Contas no intuito de elucidar por inteiro a matéria.
II - Esclarecimentos e Informações

nos primeiros meses do ano subsequente - daí dispor a
Administração dos meses de janeiro, fevereiro e março
para preparar corretamente a documentação da Prestação de Contas.

1-Sucinto histórico

As irregularidades identificadas

A solicitação à Prefeitura Municipal

O Requerente, em 01.01.2017, transmitiu o cargo de
Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim ao Senhor Victor da Silva Coelho, a quem coube o encargo
de remeter ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo a Prestação de Contas referente ao Exercício de 2016.

Todas as irregularidades identificadas na Prestação de
Contas de 2016 traduzem erros formais, via de regra
por força de lançamentos contábeis incorretos ou consolidações feitas de forma inadequada.

Ciente de que as irregularidades trazidas pela área técnica relativamente à Prestação de Contas de 2016 tinham natureza puramente formal - tal como havia
ocorrido em 2015 - o Requerente oficiou ao Prefeito
Municipal para que autorizasse o acesso do Contador
Luciano Morisco à documentação da Prestação de Contas de 2016, para que o mesmo pudesse - a exemplo do
que fizera em 2015 - efetuar as correções e sanar as inconsistências geradoras das irregularidades.

A Prestação de Contas, remetida pelo novo Prefeito foi
enviada com atraso, resumindo-se a uma coleta dos
Relatórios e Balanços que compunham a documentação prevista para envio ao Tribunal, sem que houvesse
uma verificação acurada e adequada das peças preparadas, visando corrigir eventuais distorções e promover as atualizações necessárias nos três meses (janeiro, fevereiro e março de 2017) concedidos para que os
registros feitos no ano anterior sofram o necessário refinamento.
Dessa forma, a Prestação de Contas de 2016 - Prefeito
foi alvo de análise pela área técnica dessa Corte, sendo
identificadas 24(vinte e quatro) irregularidades/inconsistências, cujo Esclarecimento foi demandado ao ex-Prefeito, ora Requerente.
Encontra-se em decurso o prazo concedido para apresentação desses Esclarecimentos (Defesa Técnica), não
sendo possível formular uma peça que traga ao Tribunal, em detalhe, as justificativas para cada uma das irregularidades informadas, posto que o ex-Prefeito não
mais se encontra à testa da Administração Municipal de

A substituição do software contábil originalmente utilizada pelo Município e a pouca experiência dos Servidores em sua operação (associada a uma rejeição dos
mesmos à alteração) ensejaram, desde o Exercício de
2015 uma sucessão de deslizes formais que redundaram em inconsistências nos documentos componentes
das Prestações de Contas - seja do Exercício de 2015,
seja do Exercício de 2016.
No que tange ao Exercício de 2015, estando o Requerente no exercício do Cargo de Prefeito Municipal, as
retificações e correções desses deslizes foram possíveis, mediante uma direta atuação no setor contábil,
revendo as peças elaboradas e adequando os lançamentos, de modo a espancar as inconsistências.
No que concerne ao Exercício de 2016, o novo Prefeito Municipal não promoveu os ajustes e determinou
as correções na documentação, fazendo sua remessa à
Corte de Contas na forma em que se encontravam ao
final de 2016 - apesar de dispor de três meses para sua
revisão e adequação.
Saliente-se que tais ajustes/adequações são essenciais posto que as movimentações dos últimos meses
do ano vencido somente irão se refletir e ganhar forma
www.tce.es.gov.br

Essa solicitação encontra-se em análise na Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim e, considerando-se o fato de que similar pedido (relativamente à
PCA 2016 - Ordenador) foi negado por aquele Executivo, é de presumir que o acesso ora solicitado, não será
autorizado, impedindo que as correções demandadas
pelos documentos contábeis sejam feitos.
A possibilidade de retificar os erros
À luz da análise técnica feita pelo Tribunal de Contas, e
tendo a documentação em mãos, é possível prestar esclarecimentos sobre cada uma das irregularidades - o
que não as afasta, simplesmente informando o porquê
de sua ocorrência. Nessas condições, a ação correta e esse tem sido o procedimento aceito pela Corte de
Contas - é a retificação e adequação dos documentos,
sanando os erros identificados, posto que sua natureza
é puramente formal.
A correção desses documentos - normalmente feita na
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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própria Defesa remetida pelo Gestor quando a Prestação de Contas apresenta inconsistências como as identificadas no Exercício de 2016 - é a única medida capaz
de sanar os deslizes.
Ocorre que tal correção somente pode ser feita por
quem tem acesso às peças na Contabilidade Geral do
Município, refazendo e retificando os lançamentos de
modo a sanar os erros.
Repetimos que tal procedimento não é inadequado, refletindo, mesmo a ação correta a ser tomada em casos
dessa natureza.
O direito ao exercício da Defesa
Ao não fazer a correção na oportunidade em que remeteu a Prestação de Contas ao Tribunal, o Prefeito Municipal permitiu que erros formais viciassem os documentos, redundando nas irregularidades identificadas
pela área técnica da Corte.
Ao não permitir o acesso de profissional habilitado pelo Recorrente à Contabilidade Geral e, por seu intermédio - sob supervisão de Servidores do Município - promover as correções na documentação e sanar os erros
de forma identificados, está sendo negado ao mesmo
exercitar seu Direito de Defesa.
A não apresentação de Defesa/Esclarecimentos pelo
Recorrente
As informações acima elencadas permitem entender e
compreender as razões de a Defesa Técnica em relação
às irregularidades apontadas na Prestação de Contas
não poder ser apresentada de forma tempestiva. Sem
que seja facultado o acesso de profissional habilitado
pelo Requerente à Contabilidade Geral do Município,
essa Defesa Técnica tornar-se-á impossível de ser ela-

borada, limitando-se a ‘justificativas’ para a ocorrência
das irregularidades.

mais contábeis - quando a situação econômico financeira do Município se revela adequada.

A Defesa nessas circunstâncias é feita por meio da correção dos erros existentes e decorrentes de lançamentos indevidos, incorretos ou consolidações inadequadas - todos formais - e reapresentação das peças devidamente corrigidas.

Assim, não obstante a impossibilidade de apresentar
uma Defesa Técnica, pelas razões já expostas, é nosso
entendimento que - apesar dessas irregularidades contábeis - outro não pode ser o Parecer Prévio senão o da
Regularidade com as Ressalvas que os deslizes contábeis determinam.

Não sendo facultado esse acesso, não será possível elaborar uma Defesa minimamente consistente.
Irregularidades formais - Parecer pela Regularidade
com Ressalvas
As 24 (vinte e quatro) irregularidades apontadas pela
área técnica traduzem, como afirmamos, deslizes de
natureza formal e que não traduzem a realidade material da situação econômico-financeira do Município
durante o exercício de 2016. Todos os Limites Constitucionais foram devidamente atendidos, considerando-se que o percentual a menor aplicado em Educação em 2016 decorreu do ingresso de recursos oriundo do repatriamento de divisas, ocorrido no último dia
de dezembro de 2016, e que aumentou a base de cálculo sem possibilidade de novas despesas nesse setor.
Saliente-se que, em 2017, a aplicação em Educação superou o percentual constitucionalmente previsto compensando - como autoriza a Lei - a carência havida no
ano anterior.
O equilíbrio entre a Receita e a Despesa nas Contas
Municipais foi mantido, atendendo àquilo que a Lei de
Responsabilidade Fiscal requer, à luz da pacificada interpretação que essa Corte tem dado às Contas dos
Gestores emitindo Parecer de Regular com Ressalvas,
sempre que - ainda que sejam identificados erros forwww.tce.es.gov.br

Uma informação adicional
Tomamos conhecimento, por meio de visualização do
site do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que as Prestações de Contas Bimestrais relativas ao
Exercício de 2016 foram remetidas a essa Corte.
É nosso entendimento que, face tal ação, o Processo
deve ser retornado à área técnica para análise das peças juntadas, salientando que, não tendo havido a devida correção dessas Prestações de Contas, os erros por
inadequação de lançamentos e incorreta operação do
Sistema deverão se apresentar, demandando o acesso
da equipe do ex-Prefeito à Contabilidade do Município
para promover as devidas correções.
Dos pedidos
Inequivocamente as irregularidades identificadas na
Prestação de Contas de 2016 tem natureza formal e, a
exemplo do ocorrido em 2015, demandam a correção
das peças apresentadas à Corte, sendo de nosso maior
interesse que sejam as mesmas sanadas permitindo
um Parecer pela Regularidade plena dessas Contas.
Como enfatizamos o acesso capaz de permitir a correção exigida foi negado pela atual Administração do
Município de Cachoeiro de Itapemirim, inviabilizando a
elaboração da Defesa pelo Requerente.
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019

345

ATOS DA 1a CÂMARA

Roga-se, portanto, a essa Corte de Contas que:
• Caso as Prestações de Contas remetidas ao Tribunal
pela atual Administração apontem erros que demandem intervenção no Sistema Contábil do Município para as devidas correções, que:
Determine ao Município de Cachoeiro de Itapemirim
que autorize o acesso de profissional contábil designado pelo Requerente à Contabilidade Geral do Município - sempre com supervisão de Servidores - para que
possa promover as correções de forma (lançamentos)
que resultaram nas irregularidades identificadas pela
área técnica, permitindo a entrega a essa Corte da documentação devidamente saneada.
É o que se pede,
Carlos Roberto Castelione Dias
ANÁLISE TÉCNICA: De início, registre-se que em relação ao Parecer do Conselho da Saúde (item 2.2.14 desta instrução), consta nos autos encaminhamento (protocolo 15942/2017, de 17/10/2017) efetuado pela Secretária de Saúde do Município encaminhando a Resolução CMS 206/2017, aprovando o Relatório Anual de
Gestão de 2016 (Peça Complementar 08694/2017-8),
motivo pelo qual somos por considerar o item saneado.
Quanto aos demais, não obstante o responsável tenha encaminhado tempestivamente a Defesa Justificativa 554/2018-4, não constam do documento esclarecimentos e documentos de prova relativos à regularização dos apontamentos levantados na ITI 1526/2017-6,
Decisão Monocrática 2040/2017-3.
Embora não tenha encaminhado justificativas/documentos de prova para esclarecer os indicativos de irre-

gularidades apontados, afirma a defesa que todas as irregularidades identificadas na Prestação de Contas de
2016 traduzem erros formais, todavia, observa-se indicativos de irregularidades graves contra dispositivos
constitucionais e infraconstitucionais, citando-se como
exemplos os itens 2.2.2, 2.2.6 e 2.2.12.

o efeito desse erro deve ser excluído do superávit ou
do déficit do período no qual o erro foi descoberto.
Qualquer informação apresentada a respeito de períodos anteriores, incluindo qualquer resumo histórico de
dados financeiros, deve também ser retificada nos períodos tão antigos quanto for praticável.

Além disso, verificou-se uma série de divergências significativas nos demonstrativos contábeis, conforme os
apontes efetuados, comprometendo a fidedignidade
das informações evidenciadas, contrariando as Normas
Brasileiras de Contabilidade e a Lei 4320/64.

A defesa alega também que “o acesso capaz de permitir a correção exigida foi negado pela atual Administração do Município de Cachoeiro de Itapemirim, inviabilizando a elaboração da Defesa pelo Requerente”; verifica-se à pág. 9 da Defesa justificativa 554/2018-4 cópia da solicitação para que lhe fosse “facultada vista e
cópia dos Processos e Documentos relativos às Prestações de Contas do Exercício de 2016 - Processo TC2523/2017 em curso no Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo- considerando-se que o Relatório de
Auditoria emitido pela área técnica daquela Corte indicou a ocorrência de irregularidades que demandam Esclarecimentos por parte do ex-Prefeito”, e, ainda, que
fosse “facultado o contato direto do Senhor Luciano
Marisco, com os Servidores do Setor Contábil do Município visando obtenção de esclarecimentos pontuais
para tópicos e procedimentos que poderão ser essenciais na formulação da peça a ser apresentada ao Tribunal de Contas”.

Conforme consta do Manual De Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, da Secretaria do Tesouro Nacional:
O objetivo da elaboração e divulgação da informação
contábil é fornecer informação para fins de prestação
de contas e responsabilização (accountability) e tomada de decisão.
As características qualitativas são atributos que tornam a informação útil para os usuários e dão suporte ao cumprimento dos objetivos da informação contábil. São elas: a relevância, a representação fidedigna, a
compreensibilidade, a tempestividade, a comparabilidade e a verificabilidade.
Também a alegação de que “a Defesa nessas circunstâncias é feita por meio da correção dos erros existentes e decorrentes de lançamentos indevidos, incorretos
ou consolidações inadequadas - todos formais - e reapresentação das peças devidamente corrigidas” também não procede, tendo em vista o disposto no NBC
TSP 3 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e
Retificação de Erro, parágrafo 51:
51. No caso de retificação de erro de período anterior,
www.tce.es.gov.br

No entanto, à pág. 10 da Defesa justificativa 554/20184, consta cópia da tramitação da referida solicitação
com despacho “para providência”, datado de 7/5/2018,
a data limite para envio da resposta ao Termo de Citação 02416/2017 era 24/5/2018, e não foi encaminhado comprovante da negativa da administração quanto
à solicitação efetuada.
Por derradeiro, acrescente-se que o responsável não
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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efetuou a prestação de contas bimestral tempestivamente, durante a sua gestão (2016), ficando o encargo para a nova administração. Por exemplo, o mês
01/2016 foi encaminhado e homologado apenas em
19/12/2016, tendo sidos encaminhados apenas janeiro e fevereiro até 31/12/2016.
A informação é relevante uma vez que permite inferir sobre os atrasos ocorridos no processo de contabilização e geração de informações pertinentes às prestações de contas mensais, bem como às prestações de
contas anuais, sob responsabilidade do prefeito à época, Sr. Carlos Roberto Casteglione Dias.
Desta forma, diante de todo o exposto, verifica-se o
não saneamento dos indicativos de irregularidades referentes aos itens 2.2.1 a 2.2.13 e 2.2.15 a 2.2.24 desta Instrução.
3. GESTÃO FISCAL
3.1 DESPESAS COM PESSOAL
3.1.1. Limite das Despesas com Pessoal
Despesas com pessoal – Poder Executivo: Em R$ 1,00
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Despesas totais com pessoal
% das despesas totais com
pessoal em relação à RCL

Valor
378.445.000,38
183.093.570,58
48,38%

Fonte: Processo TC 2539/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016
Despesas com pessoal consolidadas Em R$ 1,00
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Despesas totais com pessoal
% das despesas totais com
pessoal em relação à RCL

Valor
378.445.000,38
193.518.708,40
51,14%

Fonte: Processo TC 2539/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016

Anual/2016

Considerando as despesas consolidadas, anterior foram cumpridos o limite legal de 60% e o limite prudencial de 57%.

Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Montante global das garantias
concedidas
% do montante global das garantias concedidas sobre a
RCL

3.2 DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA
De acordo com o RT 1091/2017, a dívida consolidada
líquida não extrapolou o limite previsto (120% da receita corrente líquida), conforme evidenciado a seguir:
Dívida consolidada líquida Em R$ 1,00
Descrição
Dívida consolidada
Deduções
Dívida consolidada líquida
Receita corrente líquida - RCL
% da dívida consolidada líquida sobre a RCL

Valor
21.816.940,27
272.862.138,11
378.445.000,38
-

Fonte: Processo TC 2539/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016
3.3 OPERAÇÃO DE CRÉDITOS E CONCESSÃO DE GARANTIAS
Operações de crédito (Limite 16% RCL) Em R$ 1,00
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Montante global das operações de crédito
% do montante global das
operações de crédito sobre a
RCL
Amortização, juros e demais
encargos da dívida
% do comprometimento anual
com amortização, juros e encargos da dívida sobre a RCL

Garantias concedidas (Limite 22% RCL) Em R$ 1,00
Valor
378.445.000,38
-

Fonte: Processo TC 2539/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016
Operações de crédito – ARO (Limite 7% RCL) Em R$ 1,00
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Montante global das operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias
- ARO
% do montante global das
operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias sobre a RCL

Valor
378.445.000,38
-

-

Fonte: Processo TC 2539/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016

-

De acordo com os demonstrativos encaminhados não
foram extrapolados no exercício os limites de contratação de operação de créditos previstos em Resolução
do Senado Federal (16% e 7% Receita Corrente Líquida)
e no art. 167 da Constituição da República, bem como
não houve concessão de garantias ou recebimento de
contra garantias.

0,44%

3.4 RENÚNCIA DE RECEITA

Valor
378.445.000,38
1.680.738,83
0,44%

Fonte: Processo TC 2539/2017 - Prestação de Contas
www.tce.es.gov.br

Conforme o RT 1091/2017-7, de acordo com a Lei de
Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual do município, aprovadas para o exercício sob análiSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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se, constata-se a existência de previsão de renúncia de
receita no montante de R$ 12.561.950,00, referente à
isenções, anistia e redução de impostos, taxas e multas, conforme demonstrado na tabela 09 – Demonstrativo VII – Estimativa e compensação da renúncia de receita, e, verifica-se que houve o atendimento aos requisitos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.
3.5 INCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR EM FINAL DE MANDATO (ART. 42 DA LRF)

Da tabela acima verifica-se que o município descumpriu com o limite mínimo constitucional de 25% relacionado à educação.
Este assunto foi tratado no item 2.2.12 desta Instrução.
4.2 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
Destinação de recursos do FUNDEB prof. Magistério Em
R$ 1,00

3.6 AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL PELO TITULAR DO PODER NOS ÚLTIMOS 180 DIAS DE SEU MANDATO

Destinação de recursos
Receitas líquidas provenientes
do FUNDEB
Valor destinado ao pagamento dos profissionais do magistério
% de aplicação

Conforme o RT 1091/2017-7, não foram identificadas
evidências do descumprimento do art. 21 da LRF.

Fonte: Processo TC 2539/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016

4. GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO
4.1 APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Da tabela acima verifica-se que o município cumpriu
com o limite mínimo constitucional de 60% relacionado
ao pagamento dos profissionais do magistério.

Aplicação na manutenção e desenvolvimento ensino
Em R$ 1,00

4.3 APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE

Destinação de recursos
Receitas provenientes de impostos
Receitas provenientes de
transferências
Base de cálculo para aplicação
na manutenção e desenvolvimento do ensino
Valor aplicado na manutenção
e desenvolvimento do ensino
% de aplicação

Valor
66.612.293,03

Aplicação recursos em ações serviços públicos saúde
Em R$ 1,00

160.684.509,09

Destinação de recursos
Receitas provenientes de impostos
Receitas provenientes de
transferências
Base de cálculo para aplicação
em ações e serviços públicos
de saúde
Valor aplicado em ações e serviços públicos de saúde
% de aplicação

Conforme o RT 1091/2017-7, não foram identificadas
evidências do descumprimento dos arts. 42 e 55 da LRF.

227.296.802,12
56.862.986,51
24,64%

Fonte: Processo TC 2539/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016

Valor
70.494.413,00
50.617.152,48
71,80 %

Fonte: Processo TC 2539/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016
Da tabela acima verifica-se que o município cumpriu
com o limite mínimo constitucional relacionado às
ações e serviços públicos de saúde.
4.4 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO
Conforme o RT 1091/2017, baseado na documentação
que integra a prestação de contas sob análise, foram
apurados os valores transferidos pelo Poder Executivo
ao Poder Legislativo, a título de duodécimo no decorrer
do exercício de 2016, e concluiu-se que o limite imposto pela Constituição da República Federativa do Brasil
foi respeitado, conforme demonstrado sinteticamente
na tabela a seguir:
Transferências para Poder Legislativo Em R$ 1,00
Descrição
Receita tributária e transferências – 2012 (Art. 29-A
CF/88)
% máximo para o município
Valor máximo permitido para
transferência
Valor efetivamente transferido

Valor
223.615.481,24
6,00%
13.416.928,87
13.204.838,70

Valor
66.612.293,03

Fonte: Processo TC 2539/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016

160.684.509,09

CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

227.296.802,12
39.328.797,34
17,30%

www.tce.es.gov.br

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, exercício de 2016, formalizada de acordo com a Resolução
TC 261/13 e alterações posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na leSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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gislação pertinente, opina-se no sentido de que este
Egrégio Tribunal de Contas emita PARECER PRÉVIO, dirigido à Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim,
recomendando a REJEIÇÃO das Contas do Sr. Carlos Roberto Casteglione Dias, Prefeito Municipal durante o
exercício de 2016, na forma do art. 80, inciso III da Lei
Complementar 621/2012, tendo em vista a manutenção de indicativos de irregularidades apontados no RT
1091/2017 (itens 2.2.1 a 2.2.13 e 2.2.15 a 2.2.24 desta
Instrução Técnica). (...)”
- Parecer 3085/2018:
“(...) Notadamente, a irregularidade descrita no item
2.2.12 – Aplicação De Recursos Próprios Em Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino Abaixo Do Limite Mínimo Constitucional (item 8.1.1 RT 1091/2017) Base
Normativa: Artigo 212 da Constituição Federal –, por
intermédio da qual restou apurado pela equipe técnica
a aplicação de apenas 24,64% da receita resultante de
impostos, compreendida a proveniente de transferências –, representa ofensa à norma do art. 212, caput,
da Constituição Federal, que exige a aplicação mínima
de 25%, comprometendo a manutenção e o desenvolvimento do Ensino no Município e a autonomia política MUNICIPal.
Deveras, não se pode olvidar que a aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino foi erigida a
princípio constitucional sensível pela Emenda Constitucional nº 14/1996, cuja inobservância pode acarretar,
além da perda da assistência financeira da União e do
Estado, conforme artigos 76 e 87, § 6º, da LDB, a sanção politicamente mais grave existente em um Estado
Federal: a intervenção na autonomia política. O institu-

to da intervenção, contido no art. 35, III, “e”, da CF, é
excepcionalíssimo e denota a relevância da Educação
para o Estado brasileiro.
Outrossim, trata-se de irregularidade considerada gravíssima pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (Resolução Normativa n. 17/2010).
Frise-se, que o Tribunal Superior Eleitoral considera
que a não aplicação do mínimo em educação importa
irregularidade insanável, senão vejamos:
REJEIÇÃO DE CONTAS - ALÍNEA G DO ARTIGO 1° DA LEI
COMPLEMENTAR N° 64/1990 - ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE - INOBSERVÂNCIA DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Em se tratando de descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Constituição Federal, esta última quanto à aplicação, no ensino, de valor abaixo do piso fixado, o ato
surge como de improbidade, sendo ínsito o elemento
subjetivo - o dolo. (REspe n. 196-62.2012.6.26.0245/SP,
Rel. Min. Marco Aurélio, 22/10/2013) (grifo nosso).
Eleições 2012. Registro de candidatura. Inelegibilidade.
Art. 1°, 1, g, da Lei Complementar n° 64190. Incidência.
Agravo regimental. Reiteração.
[...] 2. A não aplicação do percentual mínimo constitucional da receita de impostos na manutenção e no desenvolvimento do ensino e o descumprimento da Lei
de Responsabilidade Fiscal constituem vícios insanáveis que configuram, em tese, ato doloso de improbidade administrativa.
[...] 5. Fundamentos da decisão agravada não infirmados.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgR-REspe n. 86-74.2012.6.26.0209/SP, Rel. Min. Henrique
www.tce.es.gov.br

Neves da Silva, 16/05/2013) (grifo nosso).
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2012. PREFEITO. REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, G, DA LEI COMPLEMENTAR 64/90. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DE 25% EM EDUCAÇÃO E DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESPROVIMENTO.
1. A rejeição de contas do agravante em virtude da não
aplicação do percentual mínimo de 25% exigido no art.
212 da CF/88 configura irregularidade insanável e ato
doloso de improbidade administrativa, incidindo a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC 64/90 (REspe
246-59/SP, de minha relatoria, PSESS de 27.11.2012).
[...] 3. Agravo regimental não provido. (AgR-REspe n.
74-86.2012.626.0168, Rel. Min. Fátima Nancy Andrighi,
29/11/2012) (grifos nossos).
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. INELEGIBILIDADE. ART. 1 0, 1, g, DA LC 64190. NÃO APLICAÇÃO. PERCENTUAL MÍNIMO RECURSOS. EDUCAÇÃO.
ART. 212 CF/88. IRREGULARIDADE INSANÁVEL. ATO DOLOSO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEGADO PROVIMENTO.
1. A educação é direito indisponível, prioritariamente
garantido, na esfera municipal, para o ensino infantil e
fundamental (art. 211, § 2 0, da CF/88) e imune à discricionariedade do agente político. Precedente do STF.
2. A desaprovação de contas de prefeito, por meio de
decreto legislativo, em virtude da não aplicação do percentual mínimo de 25% exigido pelo art. 212 da CF/88,
configura irregularidade insanável e ato doloso de improbidade administrativa, incidindo a inelegibilidade
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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prevista no art. 1 0, 1, g, da LC 64190. Precedente.
3. Na espécie, é incontroverso que o recorrente deixou de aplicar em educação 10% dos 25% exigidos pelo art. 212 da CF/88, irregularidade insanável e hipótese de violação de princípios da administração pública.
Configurou-se, ainda que em tese, o ato doloso de improbidade administrativa previsto no art. 11, II, d Lei
8.429/92.

Em função do tratamento dado pela defesa às irregularidades apontadas na ITC 2360/2018 e, no intuito de
facilitar o entendimento da presente análise, a maior
parte dos itens será analisada em conjunto, na sequência das argumentações proferidas na sustentação oral.

ral 101/2000 (LRF).

2.1 Inconsistência na consolidação dos saldos das receitas e das despesas no Balanço Orçamentário (Item
2.2.1 da ITC 2360/2018 e 4.3.1 RT 1091/2017)

Base normativa: artigos 50 e 55, inciso III da Lei Complementar Federal 101/2000 (LRF) e artigo 85 da Lei Federal nº 4.320/64.

4. Recurso especial não provido. (REspe n. 24659.2012.6.26.0190/SP, Rel. Min. Fátima Nancy Andrighi, 27/11/2012) (grifos nossos).

Base Normativa: artigos 85, 89, 100, 101 e 102 da Lei
Federal 4.320/1964 e art. 50, inciso III da Lei Complementar 101/2000.

Ademais, vale mencionar que o quantitativo de irregularidades evidenciadas, por si só, é motivo suficiente
para macular a integridade das contas, conforme entendimento do Excelso Tribunal de Contas da União:

2.2 Divergência Na Consolidação Das Disponibilidades Evidenciadas No Termo De Verificação Das Disponibilidades (Item 2.2.3 da ITC 2360/2018 e 5.1 RT
1091/2017)

A multiplicidade de falhas e irregularidades, avaliadas
em conjunto e a repetição de algumas delas já apontadas em exercícios anteriores são fundamentos suficientes para a irregularidade das contas e aplicação de multa ao responsável. (Acórdão nº 3.137/2006 – 2ª Câmara – Rel. Min. Ubiratan Aguiar).

Base Legal: artigos 85, 89, 101 e 103 da Lei 4.320/64 e
art. 50, inciso III da Lei Complementar 101/2000.

Destarte, configuradas estão as irregularidades e, mais,
a gravidade da conduta do gestor, não havendo a mínima possibilidade da Corte de Contas, em cumprimento a Lei Orgânica, emitir parecer prévio distinto da rejeição de contas.
Isto posto, o Ministério Público de Contas anui ao posicionamento da área técnica constante da Instrução
Técnica Conclusiva 2360/2018-8, pugnando pela emissão de Parecer Prévio pela Rejeição das Contas. (...)”
- Manifestação Técnica 836/2018
“(...)

2.3 Inconsistência Na Consolidação Dos Grupos De Contas Do Balanço Financeiro (Item 2.2.4 da ITC 2360/2018
e 5.2 RT 1091/2017)
Base Legal: artigos 85, 89, 100, 101 e 103 da Lei Federal 4.320/1964 e art. 50, inciso III da Lei Complementar 101/2000.
2.4 Não Compatibilidade Entre As Inscrições De Restos A Pagar Processados E Não Processados Evidenciados No Demonstrativo Dos Restos A Pagar E Os Valores Demonstrados No Demonstrativo Da Disponibilidade De Caixa E Dos Restos A Pagar E No Balanço Financeiro (Item 2.2.5 da ITC 2360/2018 e 6.1 RT 1091/2017)
Base normativa: Base normativa: artigos 85, 89, 100,
101, 102, 103 e 105, da Lei Federal 4.320/1964 e
art.55, inciso III, alínea “b” da Lei Complementar Fedewww.tce.es.gov.br

2.5 Anexo 5 Do RGF (RGFDCX) Apresenta Saldos Inconsistentes Com Os Evidenciados No Anexo Ao Balanço Patrimonial (Item 2.2.6 da ITC 2360/2018 e 6.2 RT
1091/2017)

2.6 Divergência Na Consolidação Dos Saldos Do Passivo Circulante E Não Circulante (Item 2.2.7 da ITC
2360/2018 e 6.3 RT 1091/2017)
Base normativa: artigos 85, 89, 100, 101 e 105, da lei
federal 4.320/1964 e art. 50, inciso III da lei complementar 101/2000.
2.7 Divergência Na Consolidação Dos Saldos Do Ativo E
Passivo Financeiro Causando Distorção No Superávit Financeiro Apurado (Item 2.2.8 da ITC 2360/2018 e 6.4
RT 1091/2017)
Base normativa: artigos 85, 89, 100, 101 e 105, da lei
federal 4.320/1964 e art. 50, inciso III da lei complementar 101/2000.
2.8 Divergência Entre O Saldo Da Dívida Flutuante E
O Saldo Do Passivo Financeiro Evidenciado No Balanço Patrimonial (Item 2.2.9 da itc 2360/2018 e 6.5 RT
1091/2017)
Base normativa: artigos 85, 89, 100, 101 e 105, da lei
federal 4.320/1964 e art. 50, inciso III da lei complementar 101/2000.
2.9 Divergência Na Consolidação Do Saldo Patrimonial Do Exercício (Item2.2.10 da ITC 2360/2018 e 6.6
RT 1091/2017)
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Base normativa: artigos 85, 89, 100, 101, 104 e 105, da
Lei Federal 4.320/1964 e art. 50, inciso III da Lei Complementar 101/2000.

ço Patrimonial Em Relação Ao Saldo Do Exercício Atual
Da Conta Caixa E Equivalentes De Caixa (Item 2.2.22 da
ITC 2360/2018 e 13.1.8 RT 1091/2017)

2.10 Inconsistência Na Consolidação Do Ativo Real Líquido (Item 2.2.11 da ITC 2360/2018 e 6.7 RT
1091/2017)

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

Base normativa: artigos 85, 89, 100, 101, 104 e 105, da
Lei Federal 4.320/1964 e art. 50, inciso III da Lei Complementar 101/2000.

2.17 Divergência Entre O Demonstrativo Das Variações
Patrimoniais E O Balanço Patrimonial Em Relação Ao
Resultado Patrimonial (Item 2.2.23 da ITC 2360/2018 e
13.1.9 RT 1091/2017)

b) O Dever de Prestar Contas

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

É obrigação personalíssima, que só ele pode efetivar,
não se admite que tal prestação seja executada através de interposta pessoa (procurador, preposto, substituto, etc.).

2.11 Saldo Devedor Da Conta Patrimônio Social E Capital Social (Item 2.2.5 da ITC 2360/2018 e 11.1 RT
1091/2017)

2.18 Divergência Entre Os Totais Dos Saldos Devedores
E Dos Saldos Credores (Item 2.2.24 da ITC 2360/2018
e13.1.10 do RT 1091/2017)

2.12 Divergência Verificada Entre Os Saldos Do Patrimônio Líquido Social (Item 2.2.16 da ITC 2360/2018 e
11.2 RT 1091/2017)

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

2.13 Divergência Entre O Balanço Financeiro E O Balanço Orçamentário Em Relação Aos Restos A Pagar Não
Processados (Item 2.2.19 da ITC 2360/2018 e 13.1.1 RT
1091/2017)
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964

DA DEFESA ORAL:
a) preambularmente
Inicialmente, destaco que, ao fazer uso desta Tribuna,
há sempre, uma especificidade própria. É que as palavras que são proferidas não se restringem aos eméritos Julgadores.

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

Fala-se, também, para o D. Ministério Público Especial
e a todo corpo técnico, busca-se, por assim, apresentar vertente interpretativa e de hermenêutica fática diversa da constante na Instrução Técnica e que merece
análise, eis que, também, respaldadas na legislação e
na jurisprudência.

2.15 Divergência Entre O Balanço Financeiro E O Balanço Patrimonial Em Relação Ao Saldo Do Exercício
Anterior Da Conta Caixa E Equivalentes De Caixa (Item
2.2.21 da ITC 2360/2018 e 13.1.7 RT 1091/2017)

Volto a destacar, não se trata de uma mera discordância, representa, antes, uma visão teórica que trilha caminho diverso, todavia, ancorada nos princípios que
norteiam a administração pública.

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

Consideradas estas preambulares que infirmam a especificidade dos julgamentos de todas as Cortes de

2.14 Divergência Entre O Balanço Financeiro E O Balanço Orçamentário Em Relação Aos Restos A Pagar Processados (Item 2.2.20 da ITC 2360/2018 e 13.1.2 RT
1091/2017)

2.16 Divergência Entre O Balanço Financeiro E O Balan-

Contas caracterizados pela coisa julgada administrativa
com reflexos diretos na vida dos jurisdicionados, é que
se passa a demarcar os aspectos que mostram os outros vértices materiais do que se expõe.

www.tce.es.gov.br

O dever de prestar contas anuais é da pessoa física do
Prefeito. Nesse caso, o Prefeito age em nome próprio,
e não em nome do Município.

Por outra, o Código Civil estabelece quanto às responsabilidades dos contadores que são os responsáveis
pelos atos relativos à escrituração contábil e fiscal artigos 1.177 e 1.178, da mesma forma, enquanto que artigos 1.179 a 1.195 tratam da Escrituração.
A profissão contábil encontra-se definida no Decreto-Lei 9.295/1946 que lhe atribui no art. 25 os trabalhos
técnicos:
a) organização e execução de serviços de contabilidade em geral;
b) escrituração dos livros de contabilidade obrigatórios, bem como de todos os necessários no conjunto
da organização contábil e levantamento dos respectivos balanços e demonstrações.
Além de executar as suas tarefas dentro da boa técnica, deve observar as normas que determinantes para a
sua conduta profissional e quais os procedimentos técnicos a serem seguidos na elaboração do trabalho contábil a ser executado.
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Conforme a Resolução CFC n.º 751 de 29 de dezembro de 1993, as normas se classificam em normas técnicas e normas profissionais, as normas técnicas estabelecem conceitos doutrinários, regras e procedimentos aplicados à contabilidade, estas normas tem o prefixo NBC T, as Normas Profissionais estabelecem regras
do exercício profissional e tem o prefixo NBC P.
De sorte que as Demonstrações Contábeis devem exprimir, com fidelidade e clareza, a situação real da entidade e, atendidas as peculiaridades desta, bem como
as disposições das leis especiais, indicará, distintamente, o ativo e o passivo (Art. 1.188).
O balanço de resultado econômico, ou demonstração
da conta de lucros e perdas, acompanhará o balanço
patrimonial e dele constarão crédito e débito, na forma
da lei especial (Art. 1.189).
A escrituração contábil, quando formalmente elaborada, observando-se os princípios contábeis e requisitos
essenciais de registro, tem valor probante para todos
os efeitos judiciais e extrajudiciais.
Portanto, cumpre ao contador assegurar na escrituração dos atos e fatos as alterações patrimoniais que demandem registros contábeis, a certeza manifesta de todas as determinações deste, bem como evidenciar os
respectivos números de registro que embasem sua escrituração.
Colocadas estas considerações, quando ocorre o encerramento de mandato o Prefeito que deixa a gestão encerra a pratica de seus atos no dia 31 de dezembro.
É de saber comum que a elaboração das demonstrações contábeis ocorrem a partir do dia 1 de janeiro do
ano seguinte e, guardam rotinas próprias, inclusive

normas editadas no âmbito deste TCE expressas em rotinas de encerramento e apuração de resulta dos (meses 13 e 14) que são cruciais para que as peças contábeis reflitam a real situação patrimonial da entidade.

Aliás, este é o entendimento do próprio Ministério Público de Contas com assento nesta Egrégia Corte de Contas que expressou sua posição nos autos TC6457/2007, veja-se:

De se destacar que o próprio envio não é admitido ser
feito pelo gestor anterior.

“2.2.1.1 DO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE EX-PREFEITO MUNICIPAL O Ministério Público de Contas, em parecer da lavra do Dr. Luciano Vieira, propõe
o afastamento da responsabilidade do ex-prefeito do
rol de responsáveis asseverando o seguinte: Excepciona-se, contudo, a imputação ao ex-prefeito, haja vista
matéria tratada nos autos é de natureza técnica, o que
demanda conhecimento especifico, cuja responsabilidade ... deve recair sobre os autores do ato defeituoso,
sem alcançar o gestor que neles legitimamente acreditou, conforme tem decidido o Tribunal de Contas da
União( ... ) (O parquet de Contas fundamentou sua posição na jurisprudência do Tribunal de Contas da União,
nos termos do Acordão AC-183-3/ 16-P: Numero interno do documento: AC-183-3/16-P Número do Acordão:
183 Ano do Acordão: 2016”.

No caso deste processo a grande maioria das inconsistências apontadas está vinculada e tem origem na
análise das peças contábeis, ou seja, no resultado da
conta, para ser avaliar a correta posição e necessário
validar os dados, ou seja, qual foi a conta. Itens 2.2.1,
2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10,
2.2.11, 2.2.15, 2.2.16, 2.2.19, 2.2.20, 2.2.21, 2.2.22,
2.223 e 2.2.24.
Restando os Itens 2.2.2, 2.2.12 e 2.2.13 que, por evidente, não guardam relação com as peças contábeis,
ao contrário, são constatações delas decorrentes.
Portanto são os que merecem maior atenção porque
dizem respeito, diretamente, a responsabilidade do
Prefeito e que, portanto, serão melhor aprofundados a
seguir. Note-se que estes últimos mantêm estreita relação com a questão do cumprimento da aplicação do
mínimo constitucional na educação.
[...]
e) Em relação às impropriedades apontadas de natureza contábil
Há de se consagrar, por indispensável. Identifica-se nas
imprecações apontadas que aquelas, de natureza contábil, logo essencialmente técnicas, não recaem sobre
a pessoa do Prefeito, porque não se pode exigir conhecimento específico para toda e qualquer impropriedade que eventualmente ocorra na sua Administração.
www.tce.es.gov.br

Assim, por serem os itens de estrita natureza contábil
que exigem conhecimentos técnicos específicos, definidos por lei, pede-se que sejam afastadas as imputações ao Prefeito que, inclusive, quando da remessa dos
dados não mais ocupava a Chefia do Executivo cabendo ao seu sucessor o envio das informações conforme
estabelecido por este mesmo Tribunal.
ANÁLISE DA DEFESA:
Em suas argumentações, o defendente reforça que a
maior parte das irregularidades decorre da validação
de dados evidenciados nas peças contábeis que compõem a presente prestação de contas, cuja elaboração,
falhas e correções atribui ao técnico responsável pelos
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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registros contábeis do município, conforme se destaca:
[...] Por outra, o Código Civil estabelece quanto às responsabilidades dos contadores que são os responsáveis pelos atos relativos à escrituração contábil e fiscal artigos 1.177 e 1.178, da mesma forma, enquanto
que artigos 1.179 a 1.195 tratam da Escrituração. [g.n.]
[...] Portanto, cumpre ao contador assegurar na escrituração dos atos e fatos as alterações patrimoniais que
demandem registros contábeis, a certeza manifesta de
todas as determinações deste, bem como evidenciar os
respectivos números de registro que embasem sua escrituração. [g.n.]
[...] No caso deste processo a grande maioria das inconsistências apontadas está vinculada e tem origem
na análise das peças contábeis, ou seja, no resultado da
conta, para ser avaliar a correta posição e necessário
validar os dados, ou seja, qual foi a conta. Itens 2.2.1,
2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10,
2.2.11, 2.2.15, 2.2.16, 2.2.19, 2.2.20, 2.2.21, 2.2.22,
2.223 e 2.2.24.
Depreende-se, assim, que o gestor não acrescentou
fatos novos que pudessem elucidar as irregularidades apontadas nos itens 2.2.1, 2.2.3 a 2.2.11, 2.2.15 a
2.2.24 da ITC 2360/2018.
É oportuno ressaltar que uma das características qualitativas que se requer da informação contábil é a representação fidedigna, pois para ser útil como informação contábil, ela deve representar fidedignamente
os fenômenos econômicos e outros a que se pretenda
representar, sendo alcançada quando a representação
do fenômeno é completa, neutra e livre de erro material. Nesse sentido, pela quantidade de inconsistências

e valores envolvidos, objeto dos apontamentos elencados anteriormente, depreende-se que as demonstrações contábeis não apresentam adequadamente a posição orçamentária, financeira e econômica ao final do
exercício.

tos De Controle Necessários E Suficientes À Embasar O
Parecer Técnico Do Controle Interno Municipal), da ITC
2360/2018, porém as mesmas não retratam irregularidades geradas por incompatibilidades entre registros e
demonstrativos contábeis.

Quanto à argumentação de afastamento da responsabilidade do ex-prefeito, fundamentando-se no Acórdão
do TCU 183/2016, a mesma não deve prosperar, pois a
gestão da coisa pública pressupõe, também, dar condições aos agentes de executar suas funções técnicas
em todas as áreas do governo, cujos reflexos são reunidos nos diversos relatórios, quer sejam contábeis, fiscais, legais, dentre outros. Ou seja, a conduta do gestor, durante seu mandato, pode ter contribuído para
que os registros contábeis eivados de incompatibilidades tenham sido levados a compor a prestação de contas anual.

Por todo o exposto, sugere-se manter os indicativos de
irregularidades.

Nesse sentido, verificou-se que a prestação de contas
mensal via CidadES, de 2016, sob a gestão do responsável, encerrou o exercício com a entrega de apenas
dois meses, janeiro e fevereiro, homologados somente em dezembro de 2016. Ou seja, resta evidente que o
gestor encerrou seu último ano de mandato com deficiência no processo de contabilização e envio das prestações de contas a esta Corte, impactando no envio da
Prestação de Contas Anual.
Cabe ressaltar que não foram apresentadas justificativas para as impropriedades apontadas nos itens: 2.2.13
(Avaliação Do Parecer Emitido Pelo Conselho De Acompanhamento E Controle Social Do FUNDEB), 2.2.17
(Não Realização Do Aporte Ao Instituto De Previdência – IPACI) e 2.2.18 (Ausência De Medidas Administrativas Que Viabilizassem A Realização De Procedimenwww.tce.es.gov.br

2.19 Abertura de créditos adicionais sem recursos financeiros correspondentes (Item 2.2.2 da ITC 2360/2018 e
4.3.2 do RT 1091/2017)
Base legal: artigo 43, inciso II e § 3º, da Lei Federal
4.320/1964.
DEFESA ORAL:
c) Quanto ao Item 2.2.2
Consta do D. Parecer do MPC, “verbis”:
2.2.2 Abertura de créditos adicionais sem recursos financeiros correspondentes (Item 4.3.2 RT 1091/2017)
Base legal: artigo 43, inciso II e § 3°, da Lei Federal
4.32011964.
Enquanto o Item da conclusiva técnica consistia:
4.3.2. Abertura de créditos adicionais sem recursos financeiros correspondentes Base legal: artigo 43, inciso Il e § 3°, da Lei Federal 4.320/1964. De acordo
com o demonstrativo dos créditos adicionais - arquivo DEMCAD, foram abertos créditos com base no excesso de arrecadação no montante de R$ 27.879.860,
75, entretanto, verifica-se que não houve excesso de
arrecadação no exercício, mas déficit no montante de
R$ 12.983.735,34. Sendo assim, foram abertos créditos adicionais sem lastro financeiro no montante de R$
27.879.860,75. Pelo exposto, opina-se no sentido de ciSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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tar o gestor responsável para apresentar as justificativas que julgar necessárias, acompanhadas de documentos probantes.

servadas as fontes de recursos, ou seja, não poderão
ser cancelados os recursos de uma fonte para suplementar outra fonte (fontes diferentes)?

Note-se que o controle da fonte, à época, consistia em
um conjunto de 12 caracteres, sendo os oito primeiros seguindo normas editadas por este mesmo TCE. Os
quatro últimos consistiam em detalhamento local que
permitia identificar a vinculação da receita a despesa
nos padrões de uso “IDUSO” utilizada pela União onde se apontavas até a conta bancária de transito do recurso.

R.: O cancelamento do crédito orçamentário, parcial ou
total, não muda a classificação da fonte de recurso. A
realização do crédito adicional deverá sempre obedecer a vinculação do recurso disponível.

Esse controle permitia ao setor de planejamento e orçamento aferir a existência de recursos previamente a
execução da despesa.
Por assim, é de se constatar que evidenciava-se, ao
contrário, do que se afirma, a existência de superávit,
pois, ao se realizar a análise individualizada por origem
de recurso e vinculação.
Esta verificação pode ser visualizada quando analisa o
superávit quanto aos recursos vinculados, notadamente, nas áreas de saúde, educação e investimento com
royalties. [grifo nosso]
A divergência se decorre do enfoque da abertura do
crédito orçamentário pelo que realmente se configurava (superávit), ou pela anulação, transferindo de uma
fonte para a outra.
A opção foi de se registrar o crédito por excesso já que
a movimentação entre fonte é considerada indevida
pela STN como consta do Item 33 das perguntas e respostas que expressa:
33. Na movimentação de recursos orçamentários, mediante a abertura de créditos adicionais, devem ser ob-

Questão importante ocorre na separação dos registros
das Unidades Gestoras, PMCI e FMS, fato desse período.
Segundo explicações técnicas dos expertos, também,
por opção da contabilidade, utilizou-se a conta “caixa”
em detrimento do controle de valores em trânsito.
A identificação da situação se deu pelo controle interno, no esforço de requalificar os registros contábeis a
partir de maio de 2016, ficando a orientação para adequação, o que aparentemente não se processou vez
que a referida conta código 2001 ainda se apresenta
nos Balanço patrimoniais individualizados das UGS PMCI e FMS.
Como referido anteriormente o controle de fonte destinação executado na PMCI era mais profundo que o
normativo vigente a época contendo 4 dígitos de detalhamento local que permitia identificar até a conta financeira de ingresso do recurso seus desdobramentos
até a execução da despesa.
Quando da elaboração das peças contábeis é fundamente por parte do profissional contábil a constante
conciliação de saldo dos razonetes das diversas contas
do plano de contas em execução como também a conciliação de seus desdobramentos em grupos de controle. Já que parte destas contas encerram saldo na apuwww.tce.es.gov.br

ração (mês 13) outras permanecem ou acumulam saldos no encerramento (mês 14). Neste último conjuntos
de contas a ainda contas contábeis que terão seu saldo
transferido na abertura do exercício seguinte.
Trata-se também de rotina contábil cuja imperícia do
profissional pode resultar em divergência em peças de
demonstração contábil, que, como se verá, não pode
atingir o Prefeito, eis que requer conhecimentos técnicos específicos.
ANÁLISE DA DEFESA:
Em suas argumentações, o defendente alega que os
créditos adicionais abertos sem fonte de recurso suficiente seriam cobertos por excessos de arrecadação
apurados em recursos vinculados.
Ressalta-se que tanto o Anexo 5 do Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo, quanto o Demonstrativo
do Superávit/Déficit Financeiro Anexo ao Balanço Patrimonial encontram-se inconsistentes, conforme apontado no item 6.2 do RT 1091/2017, dificultando corroborar os dados neles registrados.
Não obstante, a Tabela 32: Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (item 7.4.1 do
RT 1091/2017), elaborada a partir de análise dos saldos bancários registrados no TVDISP e demais demonstrativos contábeis, evidencia que o município apresenta superávit financeiro em algumas contas vinculadas.
Entretanto, a defesa não apresentou informações suficientes para comprovar que os créditos abertos possuem correlação com tais recursos.
Ante o exposto, opina-se pela manutenção do indicativo de irregularidade.
2.20 Aplicação De Recursos Próprios Em Manutenção E
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Desenvolvimento Do Ensino Abaixo Do Limite Mínimo
Constitucional (Item 2.2.12 da ITC 2360/2018 e 8.1.1
do RT 1091/2017)

Art. 1° A Lei n° 13.254, de 13 de janeiro de 2016, passa
a v1gorar com as seguintes alterações:

Base normativa: Artigo 212 da Constituição Federal.

§ 3° A arrecadação decorrente do disposto no caput será destinada na forma prevista no § I 0 do art. 6°, inclusive para compor os recursos do Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal e do Fundo de Participação dos Municípios.”

DEFESA ORAL:
d) Quanto ao Item 2.2.12
Descreve D. Parecer do MPC:
A Irregularidade descrita no item 2.2.12 - APLICAÇÃO
DE RECURSOS PROPRIOS EM MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ABAIXO DO LIMITE MÍNIMO
CONSTITUCIONAL (item 8.1.1 RT 1091/2017) Base Normativa: Artigo 212 da Constituição Federal -, por intermédio da qual restou apurado pela equipe técnica a
aplicação de apenas 24,64% da receita resultante de
impostos, compreendida a proveniente de transferências -, representa ofensa à norma do art. 212, caput,
da Constituição Federal, que exige a aplicação mínima
de 25%, comprometendo a manutenção e o desenvolvimento do Ensino no Município e a
AUTONOMIA POLÍTICA MUNICIPAL.
De esclarecer que esses recursos advêm da divisão dos
valores repatriados na forma da Lei 13.254/2016 em
razão da Medida Provisória 753/2016 que dispunha:
Medida Provisória n° 753, de 19.12.2016- DOU - Edição Extra de 19.12.2016- Ret. DOU - Edição Extra de
20.12.2016
Altera a Lei n° 13.254, de 13 de janeiro de 2016, para
dispor sobre compartilhamento de recursos.
O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte
Medida Provisória, com força de lei:

“Art. 8º ...

Art. 2° Esta Medida Provisória entra em vigor:
I - na data de sua publicação, para o repasse a que se
refere o art. 159, caput, inciso I, alínea “a”, da Constituição; e
II - a partir de 30 de dezembro de 2016, para os demais
repasses a que se refere o art. 159, caput, inciso I, da
Constituição
Brasília, 19 de dezembro de 20 16; 195° da Independência e 128° da República.
MICHEL TEMER
Henrique Meirelles
De fato, como se pode ver do demonstrativo de distribuição de arrecadação emitido pelo Banco do Brasil,
que por agora se acosta, o Município de Cachoeiro de
Itapemirim recebeu, em 30/12/2016, da SRF, a título
de Imposto de Renda o valor de R$ 3.976.524, 54 (três
milhões, novecentos e setenta e seis mil, quinhentos
e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).
Por se tratar de parcela referente a imposto, impõe-se o repasse de 25% que corresponde a quantia de R$
994.131,14 (novecentos e noventa e quatro mil, cento e trinta e um reais, quatorze centavos) de aplicação
compulsória na educação, conforme previsto na Carta
www.tce.es.gov.br

Federativa e na LOM.
Há de se ressaltar que o valor veio para a Prefeitura no
último dia do ano, recorde-se 30/12/2016, em dia de
expediente bancário apenas interno, sem atendimento
ao público, porque caiu numa sexta-feira.
De pronto, vê-se a impossibilidade de se realizar a transação bancária, até pelo fechamento das contas do termo final do mandato que se concluiria em 31/12/2016.
Mesmo assim, ainda que nenhuma previsão normativa
viesse em socorro, os lançamentos contábeis poderiam
se dar mediante restos a pagar, porque esses valores
representavam receitas aferidas no exercício de 2.016,
cumprindo com a previsão da Lei 4.320/64.
De sorte que, na origem da Lei 13.254/2016, a arrecadação tributária decorrente da repatriação dos recursos não seria distribuída aos Estados e aos Municípios,
apenas, após a edição da referida Medida Provisória é
que esses entes federativos passaram a fazer jus ao recebimento da parcela do imposto de renda e isto se
deu em 19/12.
Esse ponto é essencial para o entendimento do que
ocorreu nos repasses para a educação, pois a hipótese
gerou grande confusão na contabilidade pública, tanto
que em março de 2017, houve a edição da Medida Provisória 773/2017 que autorizava, “verbis”:
MEDIDA PROVISÓRIA N° 773, DE 29 DE MARÇO DE 2017
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte
Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1° Ficam os Estados, o Distrito Federal e os Municípios autorizados a corrigir, até 31 de dezembro de
2017, as diferenças entre a receita e a despesa previsSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019

355

ATOS DA 1a CÂMARA

tas e as efetivamente realizadas, que resultem no não
atendimento da aplicação do percentual mínimo obrigatório em manutenção e desenvolvimento do ensino
público de que trata o caput do art. 69 da Lei n° 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, desde que as referidas diferenças advenham dos recursos recebidos em decorrência da Lei n° 13.254, de 13 de janeiro de 2016.
Art. 2° Esta Medida Provisória entra em vigor na data
de sua publicação.
Brasília, 29 de março de 2017; 196° da Independência
e 129° da República.
MICHEL TEMER
Maria Helena Guimarães de Castro
Dyogo Henrique de Oliveira
Resta claro que a diferença apurada refere-se ao valor
do imposto da repatriação de recursos que se encontravam no estrangeiro e que o acerto das contas públicas poderiam ocorrer até a data de 31/12/2017, enquanto que, como já dito, o mandato do Requerido encerrou-se em 31/12/2016.
No entanto, a Medida Provisória 773/2017 que autorizava o acerto contábil, perdeu eficácia em agosto daquele ano, ou seja, os prefeitos que permaneceram
inertes não puderam aproveitar do benefício, eis que
não havia o empenho para a execução da despesa, embora se encontrasse em conta corrente.
Existiu sim a diferença não liquidada para a educação,
contudo sua origem fica demonstrada com os documentos que vão anexados, notadamente, a Nota Técnica da Confederação Nacional dos Municípios que esclarece a metodologia a ser seguida pelos prefeitos no
exercício seguinte.

Segue, ainda, em acostado, o Demonstrativo do Banco do Brasil que mostra o repasse decorrente da parcela recolhida para Cachoeiro de Itapemirim referente ao
imposto de renda da repatriação.
Como se constata, até por impossibilidade material,
não lhe seria possível realizar o ajuste, pois, conforme se vê, o recebimento dos recursos advindos da SRF
ocorrera em data de 30/12/2016, repise-se, em dia de
expediente bancário apenas interno, sem atendimento ao público.
Esclarecido como está a impossibilidade da realização
a destempo do repasse para as despesas da educação,
bem como a existência de autorização normativa para
que fosse levado a cabo no exercício de 2.017, embora pertencente ao exercício de 2.016, impõe-se o afastamento da irregularidade, eis que o Prefeito cumpriu
com os preceitos aplicáveis à época.
ANÁLISE DA DEFESA:
Em suas argumentações e documentos apresentados,
o defendente confirma que a aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino ficou abaixo do limite mínimo constitucional, justificando-se com base
em recebimento de recursos proveniente da repatriação do Imposto de Renda no último dia útil do exercício de 2016.
Consta na página 13 do Memorial 70/2018 o Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação – conta FPM,
comprovando o crédito de recurso identificado como
“Parcela de IR”, no dia 30/12/2016.
Preliminarmente, cabe destacar os ensinamentos presentes na doutrina de BORGES:
A educação é fundamental para o desenvolvimento huwww.tce.es.gov.br

mano e para o crescimento e afirmação da soberania
de um país, seja em sua faceta territorial, tecnológica
ou cultural.
O art. 6 º, caput, da CR/88, inserido no capítulo dos direitos sociais, dimensão dos direitos fundamentais do
homem, dispõe o que o Estado, direta ou indiretamente, deve proporcionar aos seus cidadãos. Dentre eles se
destaca o direito à educação, um dos pilares da soberania do país (art. 1º, I, da CR/88), fundamento e veículo concretizador da dignidade da pessoa humana (art.
1º, III, da CR/88):
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança,
a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 64, de 2010)
Nas palavras de José Afonso da Silva, direitos sociais
“[...] são prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta ou indiretamente, enunciadas em normas
constitucionais, que possibilitam melhores condições
de vida aos mais fracos [...]”.
São “[...] direitos que tendem a realizar a igualização
de situações sociais desiguais. São, portanto, direitos
que se ligam com o direito de igualdade. Valem como
pressupostos de gozo dos direitos individuais, na medida em que criam condições materiais mais propícias ao
auferimento da igualdade real [...]”.
(...)
Vê-se que é por esse direito que o Estado realizará um
de seus objetivos fundamentais, consistente na erradicação da pobreza, da marginalização e redução das deSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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sigualdades sociais e regionais (art. 3º, III, da CR/88).
Vê-se que a educação não é qualquer valor jurídico
que por acaso foi elevado à categoria de direito social.
O seu significado e extensão são imanentes à própria
conceituação que se dá à dignidade da pessoa humana, hoje um dos fundamentos do Estado Democrático
de Direito (art. 1º, III, da CR/88).
Nessa linha, conclui-se que a educação é um direito
constitucional assegurado a todos, sendo dever do Estado e da família, promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, constituindo-se no verdadeiro caminho para a inclusão social.
Percebe-se que a concretização desse objetivo foi a intenção do legislador ao dispor, no art. 212, que a aplicação de recursos da manutenção e desenvolvimento do ensino — no caso dos Estados, Distrito Federal e
Municípios — não pode ser inferior a 25% da receita líquida de impostos e transferências.
Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos
de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.
Verifica-se que o mandamento constitucional exige um
valor mínimo de aplicação, sendo vedada qualquer manobra ou situação de risco que culmine na aplicação a
menor de recursos. Entende-se que, nas questões dos
índices constitucionais, o legislador foi bastante claro,
trazendo assertivas limitadoras, com rigor extremo.

Nesse sentido, se manifestou o Conselheiro do TCE-MG, Conselheiro Eduardo Carone Costa, nos seguintes termos:
Com fundamento no art. 212 da Constituição Federal,
na letra expressa do constituinte, o ente público municipal aplicará nunca menos de 25% na manutenção
e desenvolvimento do ensino, no mínimo. Então, são
duas assertivas limitadoras, nunca a menos e no mínimo. É usual, quando examinamos abertura de créditos
orçamentários, que há extrapolação de pequena monta ou de pouca relevância, mas foi aplicada dentro da
finalidade. Então, entendo que o princípio da insignificância poderia ser aplicado. Mas nesse caso de percentual de programa institucional, com o rigor extremo do
texto legal constitucional, de nunca a menos e no mínimo, tudo que é abaixo de 25% já infringe o mínimo.
Então, nessa hipótese, eu não considero aplicáveis esses princípios.
O mesmo posicionamento predomina entre os conselheiros daquela Corte de Contas, ou seja, votar pela rejeição das contas na hipótese do não atendimento do
índice constitucional. Neste sentido, destacam-se julgados recentes exarados pelo Tribunal:
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS — EXECUTIVO MUNICIPAL — EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA,
CONTÁBIL E PATRIMONIAL — NÃO APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO — DESCUMPRIMENTO
DO ART. 212 DA CR/88 — PARECER PRÉVIO PELA REJEIÇÃO DAS CONTAS.
1) Emite-se parecer prévio pela rejeição das contas
prestadas, com fulcro no art. 45, III, da LCE n. 102/2008,
visto que o índice constitucional de aplicação no Ensino
www.tce.es.gov.br

apresentado em 26,59%, após glosa de despesas oriundas de convênio, sofreu redução para 24,94%, sujeitando-se o agente político às sanções da Lei n. 8429/92,
razão pela qual, observadas as disposições do art. 350
da Resolução TCEMG 12/2008, os autos deverão ser
encaminhados ao Ministério Público de Contas. 2) O
responsável pelo Controle Interno deverá acompanhar
a execução dos atos de gestão, dando-se ciência ao Tribunal de Contas de qualquer irregularidade e ilegalidade de que tome conhecimento, sob pena de responsabilidade solidária. 3) Os autos deverão ser arquivados,
observadas as disposições do art. 239 do RITCEMG e a
manifestação do Ministério Público de Contas acerca
do julgamento das contas pelo Legislativo Municipal. 4)
Decisão por maioria de votos.
Quanto à aplicação de recursos nas ações e serviços de
saúde, cabe salientar que, segundo o § 1º do art. 77 do
ADCT, os percentuais aplicados serão elevados gradualmente, à razão de um quinto por ano, sendo que, a partir de 2000 a aplicação será de pelo menos 7%, e até o
exercício de 2004, os recursos mínimos aplicados serão
equivalentes a 15% da base de cálculo.
É importante ressaltar que, apesar de a meta de 15%
ter sido estabelecida para ser cumprida até 2004, uma
vez atingido o limite constitucional antes deste exercício, o município deveria, nos exercícios subsequentes,
aplicar o percentual mínimo de 15% ou percentual superior, nos termos art.77, III, do ADCT.
Desta forma, não encontra respaldo a justificativa do
defendente, uma vez que, de acordo com o Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de
Saúde (fls. 27/28) o município aplicou 18,55% da Receita Corrente Líquida no exercício de 2002, o que deSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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monstra a capacidade deste ente político em atender
ao mandamento constitucional de aplicação mínima de
recursos na saúde.
Assim, haja vista que o município aplicou 11,69% dos
recursos nas ações e serviços públicos de saúde, não
obedecendo ao mínimo exigido no art. 77, III, do ADCT,
considero irregular essa aplicação, descumprido o comando constitucional acerca da matéria.
Considerando o índice de 24,83% da receita base de
cálculo de R$4.956.413,85, aplicado no ensino, e a imaterialidade do percentual de 0,17% não aplicado, o que
correspondeu a um valor anual de R$8.899,69, que representaria o valor diário de R$24,38;
Com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, no caso concreto, adoto o entendimento
pela EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO
DAS CONTAS, com fulcro no art. 45, I, da LC 102/08,
tendo em vista a regularidade na abertura dos créditos
orçamentários, suplementares e especiais, e na execução orçamentária (arts. 42, 43 e 59, da Lei 4.320/64),
bem como no atendimento aos limites constitucionais
e legais referentes à saúde, aos gastos com pessoal e
ao repasse de recursos financeiros à Câmara Municipal, com as recomendações constantes na fundamentação desta proposta, quanto à adoção das melhores
práticas na gestão orçamentária e ao pleno atendimento dos dispositivos constitucionais relativos ao ensino,
de modo a prevenir reincidências.
CONSELHEIRO JOSÉ ALVES VIANA:
Não acolho a proposta de voto do Dr. Licurgo, tendo
em vista que, no meu entendimento, já externado nesta Câmara em outras oportunidades, não se deve acei-

tar que os municípios apliquem menos do que o mínimo exigido constitucionalmente, pois o constituinte fixou parâmetros de referência para que o gestor pudesse dar efetividade às ações de uma área tão sensível
como a Educação.

ceita base de cálculo na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e nas Ações e Serviços Públicos de Saúde, respectivamente, inferiores aos percentuais mínimos de 25% e 15% estabelecidos nos artigos 212 e 77,
inciso III do ADCT, ambos da Constituição da República.

Ademais, mínimo é mínimo.

[...]

Assim, constatada a inobservância ao disposto no art.
212 da Constituição da República de 1988, com fulcro
no art. 240, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, voto pela emissão de parecer prévio pela rejeição das contas da Prefeitura Municipal de Nova
União relativas ao exercício de 2007.

Constatada a inobservância ao disposto nos artigos 212
e 77, inciso III do ADCT, ambos da Constituição da República, nos termos da fundamentação, com fulcro no
art. 45, inciso III, da Lei Complementar n. 102/2008 c/c
art. 240, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal
de Contas, voto pela emissão de parecer prévio pela rejeição das contas relativas ao exercício de 2004, prestadas pelo Sr. Orivaldo Alves Oliveira, gestor e ordenador de despesas da Prefeitura Municipal de Ibiracatu.

CONSELHEIRO SUBSTITUTO GILBERTO DINIZ:
Sra. Presidente, também vou pedir vênia ao Relator para, coerente com votos que tenho proferido nos processos de minha relatoria, acompanhar a divergência
aberta pelo Conselheiro José Alves Viana e o seu voto.
Da mesma forma, peço vênia e acompanho o voto do
Conselheiro José Alves Viana.

Pois bem, adentrando às justificativas apresentadas pela defesa, verifica-se que o município manteve o percentual de aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino muito próximo ao limite mínimo, de modo
que ficou vulnerável a quaisquer alterações ocorridas
na receita base de cálculo.

REJEITADA A PROPOSTA DE VOTO DO AUDITOR RELATOR. APROVADO, POR UNANIMIDADE, O VOTO DO
CONSELHEIRO JOSÉ ALVES VIANA PELA REJEIÇÃO DAS
CONTAS.

Verifica-se, ainda, que o município deixou, na função
Educação, restos a pagar processados sem disponibilidade financeira de recursos vinculados para cobrir, demonstrando certo descontrole dos recursos.

[...]

(FIGURA)

Dessa forma, considerando que o trabalho da equipe de inspeção foi realizado com base nos balancetes
mensais e nos comprovantes de despesa, e o defendente não apresentou novos documentos que pudessem comprovar a aplicação informada no SIACE/PCA,
concluo que o Município aplicou 23,46% e 9,77% da re-

Ante todo o exposto, opina-se no sentido de manter o
indicativo de irregularidade.

CONSELHEIRA PRESIDENTE ADRIENE ANDRADE:

www.tce.es.gov.br

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A presente análise pautou-se no exame de todos os documentos anexos à defesa, concluindo-se por não conter nos autos justificativas e documentos suficientes
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para afastar os indicativos de irregularidade mantidos
na ITC 2360/2018.
Dessa forma, sugere-se manter o posicionamento no
sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas emita
PARECER PRÉVIO, dirigido à Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, recomendando a REJEIÇÃO das
Contas do Sr. Carlos Roberto Casteglione Dias, Prefeito Municipal durante o exercício de 2016, na forma do
art. 80, inciso III da Lei Complementar 621/2012, tendo em vista a manutenção de indicativos de irregularidades apontados no RT 1091/2017 (itens 2.2.1 a
2.2.13 e 2.2.15 a 2.2.24 da Instrução Técnica Conclusiva 2360/2018).(...)”
Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, e tendo em conta a fundamentação até aqui expendida, corroborando integralmente
o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, com fulcro no artigo 80, III da Lei Complementar 621/2012 c/c art. 71, inciso II da Constituição
Estadual, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
seguinte deliberação que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. PARECER PRÉVIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM
os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da primeira câmara,
ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 EMITIR PARECER PRÉVIO dirigido à Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, recomendando a REJEIÇÃO DAS CONTAS do senhor Carlos Roberto Casteglione Dias - Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itape-

mirim, relativas ao exercício financeiro de 2016, conforme dispõem o inciso III do art.132, do Regimento
Interno deste Tribunal e o inciso III do art. 80, da Lei
Complementar 621/2012, tendo em vista a manutenção das irregularidades apontadas na Instrução Técnica
Conclusiva 2360/2018, a seguir relacionadas:
1.1 – Inconsistência na consolidação dos saldos das receitas e despesas no Balanço Orçamentário (Item 2.2.1 da ITC
2360/2018)
1.2 – Abertura de Créditos Adicionais sem recursos financeiros correspondentes (Item 2.2.2 da ITC 2360/2018)
1.3 – Divergência na consolidação das disponibilidades evidenciadas no Termo de Verificação das Disponibilidades (Item
2.2.3 da ITC 2360/2018)
1.4 – Inconsistência na consolidação dos grupos de contas do
Balanço
Financeiro (Item 2.2.4 da ITC 2360/2018)
1.5 - Não compatibilidade entre as inscrições de restos a pagar
processados e não processados no Demonstrativo dos Restos
a Pagar e os valores evidenciados no Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar e no Balanço Financeiro (Item 2.2.5 da ITC 2360/2018)
1.6 – Anexo 5 do RGF (RGFDCX) apresenta saldos inconsistentes com os evidenciados no anexo ao Balanço Patrimonial
(Item 2.2.6 da ITC 2360/2018)
1.7 – Divergência na consolidação dos saldos do Passivo Circulante e Não Circulante (Item 2.2.7 da ITC 2360/2018)
1.8 - Divergência na consolidação dos saldos do Ativo e do
Passivo Financeiro causando distorção no Superávit Financeiro apurado (Item 2.2.8 da ITC 2360/2018)
1.9 – Divergência entre o saldo da Dívida Flutuante e o saldo do Passivo
Financeiro evidenciado no Balanço Patrimonial (Item 2.2.9 da
ITC 2360/2018)
1.10 – Divergência na consolidação do Saldo Patrimonial do
Exercício (Item 2.2.10 da ITC 2360/2018)
1.11 – Inconsistência na consolidação do Ativo Real Líquido
(Item 2.2.11 da ITC 2360/2018)
1.12 – Aplicação de recursos próprios em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino abaixo do limite mínimo constitucional (Item 2.2.12 da ITC 2360/2018)
www.tce.es.gov.br

1.13 – Parecer emitido pelo Conselho de acompanhamento
e controle social do Fundeb não atende aos requisitos da IN
TCEES 34/15 (Item 2.2.13 da ITC 2360/2018)
1.14 – Saldo devedor da Conta Patrimônio Social e Capital Social (Item 2.2.15 da ITC 2360/2018)
1.15 – Divergência verificada entre os saldos do Patrimônio Líquido (Item 2.2.16 da ITC 2360/2018)
1.16 – Não realização do aporte ao Instituto de Previdência
(IPACI) (Item 2.2.17 da ITC 2360/2018)
1.17 - Ausência de medidas administrativas que viabilizassem
a realização de procedimentos de controle necessários e suficientes à embasar o parecer técnico do controle interno municipal (Item 2.2.18 da ITC 2360/2018)
1.18– Divergência entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário
em relação aos restos a pagar não processados (Item 2.2.19
da ITC 2360/2018)
1.19 – Divergência entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar processados (Item
2.2.20 da ITC 2360/2018)
1.20 – Divergência entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício anterior da conta
Caixa e Equivalentes
de Caixa (Item 2.2.21 da ITC 2360/2018)
1.21– Divergência entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial
em relação ao saldo do exercício atual da conta Caixa e Equivalentes de Caixa (Item 2.2.22 da ITC 2360/2018)
1.22 – Divergência entre o Demonstrativo das Variações Patrimoniais e
o Balanço Patrimonial em relação ao resultado patrimonial
(Item 2.2.23 da ITC 2360/2018)
1.23 – Divergência entre os totais dos saldos devedores e dos
saldos
Credores (Item 2.2.24 da ITC 2360/2018)

1.2 Considerar regular o encaminhamento das contas,
sob a responsabilidade do senhor Victor da Silva Coelho – Prefeito, tendo em vista que a Decisão Plenária
nº 05 de 02/05/2017 (DOEL-TCEES 5.5.2017 - Edição nº
883, p. 1) autorizou, excepcionalmente, pelo prazo de
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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120 dias, o recebimento em papel ou outro meio disponível, as prestações de contas das unidades gestoras do
Município de Cachoeiro de Itapemirim.
1.3 ARQUIVAR os autos do processo após transito em
julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/10/2018 - 37ª Sessão Ordinária
da 1ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheira substituta: Márcia Jaccoud Freitas (em
substituição).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

www.tce.es.gov.br
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Atos da 2ª Câmara

2 a CÂMARA

Acórdãos e Pareceres - 2ª Câmara
PARECER PRÉVIO

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

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- 115/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processos: 03745/2016-5, 04459/2015-2, 04453/2015-5

Conselheiros-substitutos
João Luiz Cotta Lovatti

Ministério Público Especial de Contas

Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2015

A Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas elaborou o Relatório Técnico RT 91/2017-3 e a Instrução Técnica Inicial ITI 144/2017-1, sugerindo a citação do
Sr. Orly Gomes da Silva para apresentação de justificativas e demais documentos que entendesse necessários,
em razão das seguintes irregularidades apontadas:
5.1.1 Abertura de crédito adicional especial sem indicação da origem e com insuficiência de recursos.
Responsável: Orly Gomes da Silva.
Base legal: CRFB/88, art. 167, inciso V, c/c art. 43 da Lei
nº 4.320/64.

UG: PMG - Prefeitura Municipal de Guarapari

5.1.2 Abertura de crédito suplementar sem prévia autorização legislativa.

Relator: Domingos Augusto Taufner

Responsável: Orly Gomes da Silva.

Responsável: ORLY GOMES DA SILVA

Base legal: CRFB/88, art. 167, inciso V, c/c art. 43 da Lei
nº 4.320/64.

Procuradores: JOCILENE APARECIDA POLI (OAB: 16597ES), MARCOS PAULO GOMES DIAS (OAB: 15044-ES), OTAVIO JUNIOR RODRIGUES POSTAY (OAB: 27952-ES)

SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

Tratam os autos de Prestação de Contas Anual de Prefeito da Prefeitura Municipal de Guarapari, referente ao
exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade de
Orly Gomes da Silva – Chefe do Poder Executivo Municipal.

CONTROLE EXTERNO – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
DE PREFEITO – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015 – PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI – PARECER PRÉVIO –
REJEIÇÃO DAS CONTAS – DETERMINAÇÕES – CIÊNCIA –
ARQUIVAR.

5.1.3 Inobservância do princípio do equilíbrio no planejamento orçamentário.
Responsável: Orly Gomes da Silva.
Base legal: artigo 1º LRF e art. 167, inciso V da Constituição Federal.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:

7.1 Ausência de transparência na evidenciação do montante das fontes de recursos vinculados ao RPPS no demonstrativo de fonte/destinação de recursos (anexo ao
BALPAT consolidado).

RELATÓRIO

Responsável: Orly Gomes da Silva.
www.tce.es.gov.br
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Base legal: artigo 8º parágrafo único da LC 101/2000
combinado com art. 50 da mesma lei e art. 85 da Lei
4.320/64 e Instrução Normativa TCEES 34/2015.

Base legal: artigos 50 e 55, inciso III da Lei Complementar
Federal 101/2000 (LRF) e artigos 85 e 92, parágrafo único
da Lei Federal nº 4.320/64.

7.2 Classificação indevida da dívida ativa tributária e
não tributária no ativo financeiro do Município – BALPAT.

7.7 Ausência de evidenciação no RELRAP dos empenhos inscritos em restos a pagar no exercício de 2015,
nas funções saúde e educação.

Responsável: Orly Gomes da Silva.

Responsável: Orly Gomes da Silva.

Base legal: artigos 83 e 85 da Lei 4.320/64 e IPC 004/2014.

7.8 Ausência de medidas legais para a instituição do
Fundo M. de Saúde como unidade gestora.

7.3 Não conformidade entre balanço patrimonial (BALPAT) e demonstrativo da dívida flutuante (DEMDFL)
quanto ao passivo financeiro evidenciado.
Responsável: Orly Gomes da Silva.
Base legal: artigos 85 e 100 da Lei 4.320/64 (anexos 14
e 17).
7.4 Ausência de evidenciação dos restos a pagar processados e dos restos a pagar não processados no anexo XVII da Lei 4.320/64 (DEMDFL).

Base legal: art. 14 da Lei Complementar Federal 141/12.
8.4.1 Inobservância dos requisitos da LRF e da LDO
quanto às medidas para estimativa e compensação da
renúncia da receita.

Posteriormente, o responsável Orly Gomes da Silva apresentou suas justificativas e documentos, conforme Defesa/Justificativa 00492/2018.

Responsável: Orly Gomes da Silva.

Instado a se manifestar para análise dos documentos
acostados, o Núcleo de Contabilidade e Economia – NCE,
por meio de Instrução Técnica Conclusiva ITC 1945/20188, opinou pela emissão de Parecer Prévio dirigido à Câmara Municipal de Guarapari, recomendando a rejeição
das contas do Sr. Orly Gomes da Silva.

Responsável: Orly Gomes da Silva.

Responsável: Orly Gomes da Silva.
Base legal: art. 85 e art. 92, parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64.

10. Transferências de recursos ao Poder Legislativo acima do limite constitucional.

7.5 Ausência de identificação das fontes de recursos no
demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos restos
a pagar – RGFDCX.

Responsável: Orly Gomes da Silva.

Base legal: artigo 8º, parágrafo único e artigo 55, inciso
III da LC 101/2000.
7.6 Inconsistências nos saldos das fontes de recursos
entre o anexo ao BALPAT e os demonstrativos do Relatório de Gestão Fiscal – RGFDCX.
Responsável: Orly Gomes da Silva.

Em Decisão Monocrática 181/2017-2, foi determinada a
citação do responsável, para que apresentasse seus esclarecimentos no prazo improrrogável de 30 dias.
Tendo em vista que o responsável solicitou dilação de
prazo por diversas vezes em razão da dificuldade em obter os documentos necessários à sua Defesa Contábil,
decidi pela notificação do Sr. Edson Figueiredo Magalhães – Prefeito Municipal de Guarapari, para que encaminhasse a documentação no prazo de 15 dias, o que foi
tempestivamente atendido.

Base legal: Artigos 1º, 4º, §2º, incivo V e 14º da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) e artigo 26 da LDO (Lei nº
3.791/2014).

Responsável: Orly Gomes da Silva.

Complementar Municipal nº 46/2013, IN TCEES 34/2015
e Res. TCEES 227/2011.

Base legal: Art. 29-A, inciso I (redação dada pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009), c/c art. 29-A, §2º, da
Constituição Federal/1988.
11.1 Inobservância do princípio da segregação de função na atuação do controle interno do poder executivo municipal.
Responsável: Orly Gomes da Silva.
Base legal: art. 37, caput da Constituição Federal de 1988
(princípios da moralidade e eficiência); artigo 14 da Lei
www.tce.es.gov.br

O Ministério Público de Contas, através de Parecer
2354/2018-2 do Procurador de Contas Dr. Luis Henrique
Anastácio da Silva, acompanhou o entendimento técnico.
É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Os presentes autos cuidam da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Guarapari, referente ao
exercício de 2015, de responsabilidade do Sr. Orly Gomes da Silva, portanto, estamos a apreciar as “Contas de
Governo”.
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Verifico que o feito se encontra devidamente instruído,
tendo sido observados todos os trâmites legais e regimentais, bem como os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório,
havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito.

ceitas de impostos e transferências constitucionais na
manutenção e desenvolvimento do ensino, em atenção
aos artigos 212, “caput”, da CF/88; 17,89% (dezessete
vírgula oitenta e nove por cento) de despesas próprias
em ações e serviços públicos de saúde, atendendo, portanto, o disposto no artigo 77, inciso III, do ADCT. Quanto
aos subsídios dos agentes políticos do município, constatou que o pagamento ocorreu de forma regular, observando-se o disposto no art. 29, inciso V, da CF/88 e também na Lei Municipal n. 1536/2012.

A Carta Magna estabeleceu, em seu artigo 71, as normas
federais relativas à “fiscalização” de competências do Tribunal de Contas da União, fazendo distinção entre apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas do Chefe do
Poder Executivo, a serem julgadas pelo Legislativo (art.
71, I) e a de julgar as contas dos demais administradores
e responsáveis, entre eles, os dos órgãos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário (art. 71, II). Tais normas são
aplicadas também aos Tribunais de Contas dos Estados,
conforme dispõe o artigo 75, do mesmo diploma legal.

No que se refere à despesa total com pessoal, em relação à receita corrente líquida apurada para o exercício,
foi de 55,02% (cinquenta e cinco vírgula zero dois por
cento), considerando as despesas consolidadas, foram
cumpridos os limites legal de 60% e prudencial de 57%
previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Concernente
ao repasse de duodécimo à Câmara, verificou-se que o
montante repassado descumpriu o mandamento constitucional disposto no art. 29-A, da CF/88, ponto que será
devidamente analisado mais adiante.

Nesse sentido, passo a apreciar a prestação de contas
em questão, para fins de emissão de parecer prévio, objetivando dar embasamento ao Poder Legislativo Municipal, competente a proceder com o julgamento das contas.

DAS IRREGULARIDADES

A referida Prestação de Contas foi recebida e homologada nesta Corte de Contas em 05 de abril de 2016 por
meio do sistema CidadES, ou seja, intempestivamente,
com fulcro no artigo 123 do Regimento Interno deste Tribunal, aprovado pela Resolução TC 261/2013.

Verifico que o município de Guarapari, no exercício em
exame, cumpriu com a determinação do art. 60, inciso
XII, da ADCT e art. 22, “caput”, da Lei n° 11.494/2007,
considerando que aplicou 81,72% (oitenta e um vírgula
setenta e dois por cento) das transferências de recursos
do FUNDEB na remuneração dos profissionais do magistério da educação básica. Também aplicou 25,56%
(vinte e cinco vírgula cinquenta e seis por cento) das re-

Restaram constatados pelo Corpo Técnico desta Corte de
Contas os seguintes indícios de irregularidades que merecem detida análise:
Abertura de crédito adicional especial sem indicação da
origem e com insuficiência de recursos; (Item 5.1.1 do
RT 91/2017-3)
Responsável: Orly Gomes da Silva.
Base legal: CRFB/88, art. 167, inciso V, c/c art. 43 da Lei
nº 4.320/64.
De acordo com o Relatório Técnico 91/2017-3 da SecexContas, foram abertos no exercício de 2015, crédiwww.tce.es.gov.br

tos adicionais suplementares e especiais, num total de
R$ 79.962.809,03, como evidenciado no BALEXO consolidado do Município. Contudo, pelo DEMCAD, a SecexContas verificou que as fontes de recursos utilizados na
abertura dos créditos adicionais suplementares e especiais somam R$ 76.443.022,84, estando a menor em R$
3.519.786,16.
Observou também a equipe técnica que foram abertos
créditos especiais no mesmo valor da divergência, de R$
3.519.786,19, tendo como origem de recursos “anulação
parcial ou total de dotação orçamentária”, e foi autorizada pelo Decreto Executivo nº 021/2015, com fundamento na Lei 3.885/2014. No entanto, não consta dotação
anulada no demonstrativo de créditos adicionais (DEMCAD) e nem no decreto municipal autorizativo, configurando créditos adicionais abertos em 2015 sem fonte de
recursos correspondentes.
Em sua justificativa, o responsável encaminhou cópia da
Lei 3.865/2014, que amparou o Decreto nº 021/2015, na
abertura do crédito especial no valor de R$ 3.519.786,19,
esclarecendo que a referida lei não trouxe em seu conteúdo autorização para abrir decreto no exercício seguinte
por conta do limite do saldo não utilizado, muito embora essa lei tenha sido sancionada nos últimos quatro meses do exercício de 2014, caso em que reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento
do exercício financeiro subsequente, não informou também a fonte de recursos para dar cobertura a suplementação efetuada a época.
Ao examinar a defesa apresentada, o NCE sugeriu o afastamento do indicativo de irregularidade, haja vista que
os créditos especiais abertos se originam de saldo remanescente do exercício anterior, uma vez que a Lei autoriSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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zativa data de 18/12/2014.
Nota-se que nesse caso, houve um equívoco na indicação da fonte de recurso no DEMCAD – Demonstrativo
dos Créditos Adicionais, o qual indicou a fonte “anulação
parcial ou total de dotações orçamentárias”, quando na
realidade se tratava de saldo remanescente do exercício
anterior, culminando na divergência apontada.
Diante do exposto, acompanho o posicionamento técnico para afastar a irregularidade em comento.
Abertura de crédito suplementar sem prévia autorização
legislativa; (Item 5.1.2 do RT 91/2017-3)
Responsável: Orly Gomes da Silva.
Base legal: CRFB/88, art. 167, inciso V, c/c art. 43 da Lei
nº 4.320/64.
Segundo a SecexContas assinalou em RT 91/2017-3, foram abertos créditos suplementares no valor de R$
124.714,63, com a fonte superávit financeiro, com fundamento na Lei nº 01 e Decreto Executivo nº 01. Considerando a precariedade das informações no DEMCAD, e
a incompatibilidade do número da lei autorizativa, entendeu tratar-se de abertura de crédito suplementar
sem prévia autorização legal.
O responsável aduziu em sua defesa que ao preencher
o DEMCAD, a contabilidade não atentou para essa informação de forma que o campo ficou evidenciado de
forma errada como Lei 001 e Decreto 001. Acrescentou
que a suplementação foi com base na lei n° 3870/2014
(LOA) e aberto pelo Decreto do chefe do poder Executivo n°0626/2015, utilizando a fonte de recursos superávit
financeiro, acostando aos autos cópia da Lei.
O NCE sugeriu o afastamento do indicativo de irregularidade apontado, tendo em vista que restou comprovado

que os créditos adicionais abertos foram autorizados pela LOA e abertos mediante Decreto 626/2015, o que evidencia uma falha na elaboração do DEMCAD.

tuição Federal.

Destarte, restando comprovada a prévia autorização legislativa para a abertura dos referidos créditos adicionais, e embora não tivesse sido juntado aos autos o Decreto 626/2015, foi confirmada através de consulta ao
sistema CidadES a existência do citado decreto, não havendo que se falar em ausência de autorização legislativa para abertura de crédito adicional, razão pela qual
acompanho o opinamento técnico, para afastar o indicativo de irregularidade em análise.

“Em relação a irregularidade encontrada podemos justificar que ao observar os quadros utilizados para apurar
o desequilíbrio de planejamento orçamentário, ou seja,
o resultado obtido ao comparar a receita prevista com a
despesa fixada para o exercício de 2015, no valor de R$
13.521.844,13 (treze milhões e quinhentos e vinte e um
mil e oitocentos e quarenta e quatro reais e treze centavos), não procede, haja vista que esses valores não são
pertinentes ao valores definidos na lei orçamentária e
que estão registrados no sistema informatizado de contabilidade e que estão evidenciados no arquivo BALEXO
(Consolidado).

Inobservância do princípio do equilíbrio no planejamento orçamentário; (Item 5.1.3 do RT 91/2017-3)
Responsável: Orly Gomes da Silva.
Base legal: artigo 1º LRF e art. 167, inciso V da Constituição Federal.
A SecexContas verificou que o Município não observou
o princípio do equilíbrio orçamentário no decorrer da
execução orçamentária, vez que a despesa fixada (R$
354.863.180,88) teria suplantado a receita prevista (R$
341.341.336,65) em R$ 13.521.844,13, ao final do exercício de 2015.
Por fim, informou que o Balanço Orçamentário evidencia superávit financeiro de exercícios anteriores, utilizados como fonte para abertura de créditos adicionais no
total de R$ 9.064.109,62. Dessa forma, permanece um
total de R$ 4.457.734,71 sem fonte de recursos identificada no DEMCAD e no Balanço Orçamentário, que possam justificar a atualização da despesa originalmente fixada na LOA do Município de Guarapari, configurando-se descumprimento ao artigo 167, inciso V da Constiwww.tce.es.gov.br

Em suas alegações de defesa, o responsável assevera
que:

Estamos demonstrando no quadro 01 a seguir, o resultado do planejamento orçamentário a partir da LOA, do
Balancete de Verificação e também do arquivo BALEXO,
no formato consolidado, encaminhados na PCA/2015:
Quadro 01 – Resultado Orçamentário – Previsão (Consolidado)
Receita Prevista Inicial
(-) 1.1. Deduções (FUNDEB)
= 1.2 Receita Líquida Inicial
Despesa Fixada (Dotação Inicial)
Resultado Orçamentário (1-2)

358.095.936,65
16.754.600,10
341.341.336,55
341.341.336,55
0,00

Fonte: Arquivos BALVER_BALEXO_PCA 2015.
Quanto à divergência de R$ 13.521.844, 13, encontrada
pela área técnica podemos observar que por equívoco foi
comparado à receita líquida inicial de R$ 341.341.336,55
(1.2) com a despesa atualizada demonstrada no arquivo
BALORC (Anexo 12), pois nesse valor estão incluídas as
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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alterações orçamentárias realizadas no decorrer do exercício de 2015, o que configura a execução do orçamento
autorizado na LOA e não cabendo atribuir essas alterações que surgiram depois do início do exercício, conforme quadro 02, a saber:

trativo de fonte/destinação de recursos (anexo ao BALPAT consolidado) (Item 7.1 do RT 91/2017-3)
Responsável: Orly Gomes da Silva.

Quadro 02 – Execução da Despesa

Base legal: artigo 8º parágrafo único da LC 101/2000,
combinado com art. 50 da mesma lei e art. 85 da Lei
4.320/64 e Instrução Normativa TCEES 34/2015.

Despesa Fixada (Dotação Inicial)
5. Créditos Adicionais Suplementares e Especiais
6. Anulações de dotações
7. Despesa atualizada
Resultado Orçamentário (1.27)

Apurou a SecexContas que o Balanço Patrimonial do Município não é transparente quanto às fontes efetivamente vinculadas ao RPPS, ainda que estas sejam oriundas
de recursos ordinários transferidos pelo tesouro municipal ao Instituto de Previdência Municipal de Guarapari (IPG).

341.341.336,55
79.962.809,03
66.440.964,70
354.863.180,88
-13.521.844,33

Fonte: Arquivos BALVER_BALEXO_PCA 2015.
Dessa forma, solicitamos que seja afastado esse ponto
de irregularidade, considerando que não houve o desequilíbrio de planejamento orçamentário apurado na PCA
de 2015.”
Após análise em Instrução Técnica Conclusiva, o NCE
concluiu pelo afastamento da irregularidade, uma vez
que apesar de o Balanço Orçamentário não evidenciar
o saldo de créditos adicionais reabertos, é possível verificar que a diferença apontada inicialmente decorre dos
créditos adicionais abertos no exercício de 2015, provenientes de superávit financeiro do exercício anterior, reabertura de créditos especiais e excesso de arrecadação.

Observou ausência de notas explicativas às demonstrações contábeis consolidadas do Município, quanto à parcela dos recursos ordinários pertencente ao Instituto de
Previdência Municipal de Guarapari, dificultando a análise das contas sob o enfoque fiscal previsto no art. 8º, parágrafo único da LC 101/2000.

Nesse sentido, entendo que restou saneado o suposto
desequilíbrio e acompanhando o posicionamento técnico, afasto o presente indício de irregularidade, por entender assistir razão ao responsável.

Em sua justificativa, o responsável aduz que o documento encaminhado anteriormente não evidenciou de forma correta as fontes de recursos, razão pela qual elaborou um novo Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro com base no Plano de Contas que evidencia as contas conforme o cadastro das fontes de recursos de acordo com as tabelas 1.1-Grupo de Fonte/Destinação de
Recursos (GDR) e 1.2 -código de Especificação das Fontes/Destinação de Recursos (CDR) da IN TC n° 43/2017, e
também, utilizou o Balancete de Verificação do Exercício
em análise, identificando algumas divergências, acostando os respetivos documentos e planilhas.

Ausência de transparência na evidenciação do montante
das fontes de recursos vinculados ao RPPS no demons-

Em Instrução Técnica Conclusiva, o NCE concluiu pelo
afastamento da irregularidade, haja vista que o gestor
www.tce.es.gov.br

elaborou o Quadro 03 –Grupos de Fontes e Códigos de
Destinação de Recursos, que subsidiou os valores apresentados no referido demonstrativo, anexo ao Balanço
Patrimonial e identificou algumas divergências encontradas. Diante disso, mesmo havendo deficiência nas informações acerca das fontes de recursos evidenciadas no
Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro, anexo ao
Balanço Patrimonial, reflete os valores como foram evidenciados pelo RPPS, em seu Balanço Patrimonial, indicando que a falha não teve origem na Prefeitura.
Diante do exposto, vislumbro que foi saneada a irregularidade apontada, restando demonstrado que os recursos apresentados no Demonstrativo do Superávit/Déficit
Financeiro retratam os valores evidenciados pelo RPPS
no Balanço Patrimonial, o que me leva a acompanhar o
posicionamento técnico para afastar a irregularidade em
comento.
Classificação indevida da dívida ativa tributária e não tributária no ativo financeiro do município – Balanço Patrimonial (BALPAT); (Item 7.2 do RT 91/2017-3)
Responsável: Orly Gomes da Silva.
Base legal: artigos 83 e 85 da Lei 4.320/64 e IPC 004/2014.
De acordo com o Relatório Técnico 91/2017-3:
“Examinou-se o Balanço Patrimonial e constatou-se que o
saldo do Ativo Financeiro no valor de R$ 349.980.826,70
iguala-se ao saldo do Ativo Circulante em 31/12/2015.
Observou-se que no saldo do Ativo Financeiro estão
computados indevidamente os créditos a receber das
dívidas ativas tributárias e não tributárias do município,
já que estas contas possuem atributo P (permanente) e
não F (financeiro) no Ativo Circulante no PCASP (Plano
de Contas Aplicado ao Setor Público).
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Verificou-se que no Ativo Circulante está incluído os saldos da Dívida Ativa Tributária e da Dívida Não Tributária
nos montantes de R$ 154.314.625,60 e de R$ 235.471,86
respectivamente. Considerando-se que o saldo do Ativo
Financeiro é idêntico ao saldo do Ativo Circulante ao final
do exercício de 2015, então no Ativo Financeiro também
está computado os saldos da Dívida Ativa Tributária e da
Dívida Não Tributária que somam R$ 154.550.097,46 em
31/12/2015 ”
Alega o responsável que o quadro dos ativos e passivos
financeiros e permanentes está evidenciado de forma incorreta, já que o arquivo BALPAT emitido no sistema somou todos os valores do Ativo Circulante, demonstrando que ao cadastrar as contas contábeis não houve parametrização correta no sistema do atributo de cada conta
definido no PCASP.
Elaborou então de forma manual a demonstração contábil, com o objetivo de apurar os saldos dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes e assim demonstrar o
superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial, como determina o artigo 43 da Lei 4.320/64.
No entender do NCE, permaneceu evidenciado incorretamente no Balanço Patrimonial do exercício de 2015 o
total do Ativo Financeiro, o que prejudicou o resultado
financeiro apurado, sugerindo a manutenção da irregularidade. Contudo, ressaltou que não ocorreu prejuízos
à execução orçamentária de 2016, podendo ser considerada a irregularidade em questão passível de ressalva.
Verificando o processo de prestação de contas referente ao exercício de 2016 (TC 05135/2017) observei que
o “superávit financeiro do exercício anterior”, foi apurado em R$ 169.767.372,45 no RT 91/2017, tendo sido utilizado como fonte para abertura de créditos adicionais.

Nesse diapasão, entendo que a presente irregularidade,
não afetou o resultado orçamentário, financeiro e patrimonial do exercício seguinte, razão pela qual acolho o
posicionamento da Equipe Técnica desta Corte de Contas, entendo que deve ser considerada como irregularidade formal, ensejando apenas ressalva.

laridade pois constatou que parte da divergência apontada entre os demonstrativos contábeis ocorreu em virtude da exclusão dos restos a pagar não processados do
montante registrado no Passivo Financeiro.

Não conformidade entre Balanço Patrimonial (BALPAT) e
Demonstrativo da Dívida Flutuante (DEMDFL) quanto ao
passivo financeiro evidenciado; (Item 7.3 do RT 91/20173)

“Comparando-se o DEMDFL inicial com o detalhado pelo
defendente, verifica-se várias alterações nos valores informados, sem esclarecimentos adicionais. Ou seja, apenas a origem da divergência de R$ 731.491,60, referente
aos restos a pagar não processados, ficou clara, restando
R$ 3.395.372,51a esclarecer.

Responsável: Orly Gomes da Silva.
Base legal: artigos 85 e 100 da Lei 4.320/64 (anexos 14
e 17).
Observou a SecexContas haver uma divergência entre a
dívida flutuante (passivo financeiro) evidenciada no Anexo 17 e a do Balanço Patrimonial (Anexo 14) no montante de R$ 4.126.864,11.
Novamente argumentou o responsável ter o sistema incorretamente gerado o Balanço Patrimonial enviado no
arquivo BALPAT na PCA/2015 sem distinguir os grupos,
subgrupos e desdobramentos até o nível de registro que
pudessem ser identificadas as contas com atributos “F”
(Financeiro) e “P” (Permanente).
Aduz também que não foi feita a exclusão dos restos a
pagar não processados do montante registrado no Passivo Financeiro. Por essa razão, elaborou o Balanço Patrimonial (BALPAT) de forma analítica e evidenciando o
Passivo Financeiro, bem como a Demonstração da Dívida
Flutuante (DEMDIFL), do exercício sob análise, juntando
os respectivos documentos e apresentando planilha de
cálculo com o saneamento da divergência.
Das justificativas apresentadas, o NCE manteve a irreguwww.tce.es.gov.br

Destaco trecho da Instrução Técnica Conclusiva
1945/2018-8:

O DEMDFL 2016 (R$ 26.394.848,39) registra saldo anterior diferente do saldo final do DEMDFL 2015, tanto o encaminhado inicialmente (R$ 29.790.220,90)
quanto o modelo detalhado, anexado à defesa (R$
26.282.284,76).”
Observo que a área técnica não aceitou os novos documentos apresentados, pois constava várias alterações nos valores informados detalhado pelo responsável quando comparado ao DEMDFL inicial, sem devidos
esclarecimentos.
Em pese os argumentos da área técnica, observo que a
divergência no DEMDFL inicial apresenta uma inconsistência contábil provavelmente ocasionada por falha do
sistema, como sustentado pelo Gestor, uma vez que o
saldo apresentado na PCA de 2016 como saldo do exercício anterior (2015) está muito próximo ao valor apurado e detalhado pelo Gestor no presente processo. Além
disso, essa divergência não constitui impropriedade de
natureza grave, apta a contaminar a integralidade das
contas, mas deve ser tomada medidas corretivas a fim
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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de que os demonstrativos contábeis estejam consistentes entre si.
Diante do exposto, acompanhado o entendimento da
Unidade Técnica, entendo pela manutenção da presente
irregularidade, mas apenas no campo da ressalva, sem
condão de macular as contas, cabendo determinação
para que se promova as ações corretivas visando a conciliação entre os demonstrativos contábeis.
Ausência de evidenciação dos restos a pagar processados e dos restos a pagar não processados no anexo XVII
da Lei 4.320/64 (DEMDFL); (Item 7.4 do RT 91/2017-3)
Responsável: Orly Gomes da Silva.
Base legal: art. 85 e art. 92, parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64.
Apontou a SecexContas haver um saldo em 31/12/2015
de R$ 12.117.258,61 na conta restos a pagar, tomando
por base os valores extraídos do Balanço Financeiro e do
Balanço Orçamentário. Entretanto, não havia evidência
de movimentação nas contas restos a pagar processados
e restos a pagar não processados no Demonstrativo da
Dívida Flutuante.
Aduziu o responsável em suas justificativas que de fato
o Demonstrativo da Dívida Flutuante encaminhado a esta Corte não apresentava inscrição de restos a pagar processados e não processados.
Objetivando sanar a presente irregularidade, apresentou
tabela discriminando os restos a pagar não processados
por exercício financeiro, e encaminhou outros documentos contendo maiores informações, como relação de restos a pagar com identificação por exercício/credor/fonte/código de aplicação/valor.
O NCE confrontou então a referida relação com os de-

monstrativos contábeis, constatando permaneceu apenas uma divergência de R$ 27.205,61 no saldo total dos
restos a pagar processados de exercícios anteriores, em
relação aos valores apurados inicialmente, sugerindo a
manutenção da irregularidade.
Entendo que a irregularidade em questão, referente
a não evidenciação dos restos a pagar no Anexo XVII e
que dificultava a análise das contas, restou regularizada e deu-se a devida transparência contábil. Entretanto,
após tal saneamento surgiu uma nova divergência concernente ao saldo total dos restos a pagar processados
de exercícios anteriores, no valor de R$ 27.205,61, que
no meu ponto de vista, trata-se de uma irregularidade
formal que evidencia falha de natureza contábil, que não
prejudica a análise das contas.
Diante do exposto, acolho parcialmente o posicionamento da Área Técnica, entendo pela manutenção da irregularidade em comento, apenas no campo da ressalva, por não ter o condão de macular as contas.
Ausência de identificação das fontes de recursos no demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos restos a
pagar – RGFDCX; (Item 7.5 do RT 91/2017-3)
Responsável: Orly Gomes da Silva.
Base legal: artigo 8º, parágrafo único e artigo 55, inciso
III da LC 101/2000.
Verificou a SecexContas que o Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar – RGFDCX apresentado pelo Poder Executivo Municipal não atendia integralmente às disposições da LRF em seus artigos 8º,
parágrafo único e 55, inciso III, uma vez que não identificou as fontes/destinações a que os recursos estão vinculados.
www.tce.es.gov.br

Ademais, o RGFDCX teria inobservado as instruções do
item 04.05.06.01 – Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar, constantes no Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF – 6ª Edição.O responsável asseverou que o Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar foi encaminhado sem
a correta identificação das fontes de recursos, encaminhando novo demonstrativo em anexo à sua defesa, estando este conforme a estrutura do demonstrativo elaborado pela STN e que está disponível no MDF.
Conforme averiguou o NCE, o novo demonstrativo apresentado detalhou as fontes de recursos vinculadas, e foi
possível observar que não houve inscrição de restos a
pagar não processados nas fontes vinculadas, mas tão
somente o valor de R$42.223,36 na fonte de recursos
não vinculados. Porém, o novo demonstrativo apresentou divergências com relação ao Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial
– Anexo ao Balanço Patrimonial, prejudicando a confiabilidade das informações demonstradas.
Observo que a presente irregularidade, cujo o gestor foi
citado para justificar, foi saneada, tanto que a área técnica pôde constatar no novo demonstrativo que não houve inscrição de restos a pagar não processados nas fontes vinculadas, realizando, dessa forma, a análise que era
esperada. Contudo, assim como ocorre no item anterior
analisado, surgiu uma nova divergência, e nesse caso se
refere as informações desse novo Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar em relação ao
Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado
no Balanço Patrimonial – Anexo ao Balanço Patrimonial.
Dessa forma, entendo que o gestor apresentou o Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Pagar atendendo aos padrões estabelecidos pela STN e
com todas as informações necessárias para análise contábil.
No que se refere a divergência com o Demonstrativo do
Superávit/Déficit Financeiro, entendo que essa divergência, por si só, não é capaz de ensejar a rejeição das
contas. Deve-se registrar que a informação extraída Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro consiste em
evidenciar se há superávit ou déficit financeiro, considerando as vinculações existentes no erário, possibilitando
a abertura de créditos adicionais de forma individualizada no exercício seguinte, nos moldes estabelecidos no
art. 8º e 50 da LRF.
Nesse diapasão, entendo que essa divergência não reflete no resultado orçamentário, financeiro e patrimonial
do exercício em análise, razão pela qual, acompanhando
parcialmente o posicionamento da Equipe Técnica desta
Corte de Contas, entendo que deve ser considerada como irregularidade formal, ensejando apenas ressalva.
Inconsistências nos saldos das fontes de recursos entre
o anexo ao BALPAT e os demonstrativos do Relatório de
Gestão Fiscal – RGFDCX; (Item 7.6 do RT 91/2017-3)
Responsável: Orly Gomes da Silva.
Base legal: artigos 50 e 55, inciso III da Lei Complementar
Federal 101/2000 (LRF) e artigos 85 e 92, parágrafo único
da Lei Federal nº 4.320/64.

tre de 2015, deve refletir o saldo de cada fonte/destinação de recursos, conta corrente da conta 821110000000
-Disponibilidade por Destinação De Recursos, evidenciado no Anexo ao Balanço Patrimonial Consolidado em
31/12/2015, pelas razões a seguir expostas:

e Equivalente de Caixa –Ativo Financeiro) e assunção de
obrigações (Empenho –Passivo Financeiro).

a) considerando as orientações expressas no item 4.4.4
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro e no item 5.2
Mecanismo de Utilização da Fonte/Destinação de Recursos contidas no MCASP, 6ª Edição anteriormente transcritos bem como as orientações no item 04.05.01.01
-Conteúdo do Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar constantes no Anexo 5 do MDF,
6ª Edição.

O Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (RGFDCX 3º Quadrimestre de 2015) evidencia uma disponibilidade de caixa líquida deduzida a inscrição de restos a pagar não processados em 2015 no valor de R$ 38.567.170,54, exceto RPPS, conforme discriminado a seguir:

b) que as contas evidenciadas no Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar por fonte/destinação de recursos (RGFRAP/RGFDCX) são contas classificados no Ativo Financeiro e no Passivo Financeiro no Balanço Patrimonial,
c) que o saldo das fontes/destinação de recursos evidenciadas no Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro
Consolidado do Município –Anexo ao Balanço Patrimonial, representa a diferença entre o Ativo Financeiro e o
Passivo Financeiro (restos a pagar processados; restos a
pagar não processados, e outras obrigações financeiras)
detalhado por fonte de recursos;

Em seu Relatório Técnico, a Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas apurou:

d) que a identificação dos recursos se classifica em Vinculados e Não Vinculados tanto no RGFRAP, RGFDCX e no
Anexo ao BALPAT,

“Entende-se na presente análise, que o saldo de cada fonte/destinação de recursos, subtraídos os restos a pagar
não processados, evidenciado no Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar no 3º quadrimes-

e) que as duas formas de controle, Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro, Anexo ao BALPAT e RGFRAP e
RGFDCX, demonstram por fonte/destinação de recursos
o resultado apurado entre as entradas de recursos (Caixa
www.tce.es.gov.br

No tocante às inconsistências nos saldos das fontes de
recursos entre o Anexo ao BALPAT e os demonstrativos
do Relatório de Gestão Fiscal RGFDCX, constatou-se que:

RGFDCX:
Recursos Vinculados (I) = -R$ 7.767.778,41
Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da inscrição em
restos a pagar não processados) = -R$ 7.767.778,41; restos a pagar empenhados e não liquidados do exercício
=0
Recursos
Não
Vinculados
(II)
46.334.949,25(46.376.853,01 –41.903,76)

=

R$

Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da inscrição em
restos a pagar não processados) = R$ 46.376.853,01; restos a pagar empenhados e não liquidados do exercício =
R$ 41.903,76.
Total III: Recursos Vinculados (I) e Não Vinculados (II) =
R$ 38.567.170,54
Regime Próprio de Previdência dos Servidores (IV): R$
105.347.516,92
Por sua vez, o Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro por Fonte de Recursos, Anexo ao Balanço Patrimonial Consolidado, espelha nas fontes Recursos Ordinários
e Recursos Vinculados, Superávits Financeiros nos valoSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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res de R$ 231.910.332,13 e R$ 92.407.137,78 respectivamente, totalizando R$ 324.317.469,91.
Subtraindo-se do resultado financeiro consolidado o valor de R$ 105.437.516,92 correspondentes ao resultado
financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Instituto
de Previdência de Guarapari IPG, apura-se um resultado financeiro de R$ 218.969.952,99 (R$ 324.317.469,91
-105.437.516,92).
Observa-se que as disponibilidades financeiras no montante de R$ 218.969.952,99 correspondentes à diferença entre o Ativo Financeiro e Passivo Financeiro do
Município, exceto as fontes do RPPS, é superior em R$
180.402.782,45 quando comparadas ao saldo das disponibilidades financeiras por fonte de recursos no valor de
R$ 38.567.170,54no Demonstrativo das Disponibilidades
de Caixa e dos Restos a Pagar.”
O responsável remete sua defesa ao novo Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a pagar apresentado em “DOC. 03” e que o total da Disponibilidade
de Caixa desse anexo confere com o Quadro de Superávit/Déficit Financeiro que é parte integrante do Balanço
Patrimonial (BALPAT) conforme “DOC. 05”, entendendo
que comprovou a correção dos saldos apontados.
O NCE comparou o Anexo ao Balanço Patrimonial inicial
com o detalhado pelo defendente e verificou alterações
nos valores informados, sem esclarecimentos adicionais,
ponderando que apenas a realização de detalhamento
dos saldos disponíveis por fonte de recursos não deveria resultar em alteração no total do resultado financeiro apurado, entendendo pela manutenção da irregularidade.
Entendo que assiste razão a área técnica, pois nesse ca-

so, apenas o detalhamento dos saldos disponíveis por
fonte de recursos não deveria resultar em alteração no
total do resultado financeiro apurado. Nesse caso, era
necessário que o gestor esclarecesse a origem da divergência de R$ 180.402.782,45, entre as disponibilidades
financeiras apurada pela diferença entre o Ativo Financeiro e Passivo Financeiro comparadas com as disponibilidades financeiras no Demonstrativo das Disponibilidades de Caixa e dos Restos a Pagar.
Isto posto, acolhendo o entendimento exarado pela Unidade Técnica, mantenho a irregularidade aqui analisada,
por não terem as justificativas e documentos apresentados pelo responsável elidido a divergência apontada.
Ausência de evidenciação no RELRAP dos empenhos inscritos em restos a pagar no exercício de 2015, nas funções saúde e educação; (Item 7.7 do RT 91/2017-3)
Responsável: Orly Gomes da Silva.
Constatou a Secretaria de Controle Externo de Contas –
SecexContas, que os valores inscritos em restos a pagar
nas funções saúde e educação no exercício de 2015 não
foram evidenciados no RELRAP – Demonstrativos de Restos a Pagar apresentado na PCA, o que compromete a fidedignidade das informações prestadas no LIQSAU e LIQEDU, prejudicando o cálculo dos gastos com ações e
serviços públicos de saúde, bem como a apuração dos
valores aplicados na manutenção e desenvolvimento do
ensino sob o enfoque constitucional.
O responsável argumentou que o Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar por ele apresentado evidencia o valor dos Empenhos inscritos em
Restos a Pagar por Fonte de Recursos e Destinação de
Recursos, e como essas fontes estão vinculadas a funwww.tce.es.gov.br

ções de governo típicas e atípicas, ele demonstrou os
restos a pagar através de diversos quadros demonstrativos das funções relativas à Saúde e à Educação.
Após análise das justificativas e documentos apresentados, o Núcleo de Contabilidade e Economia – NCE opinou pelo afastamento da presente irregularidade, em razão das informações pertinentes aos empenhos inscritos
em restos a pagar no exercício de 2015 na função educação, estarem em consonância com os demonstrativos
contábeis, cujos dados foram utilizados na apuração dos
limites constitucionais.
No tocante à saúde, verificou-se que foram demonstrados R$ 1.496.366,70 de empenhos inscritos em restos a
pagar processados, sendo que os demonstrativos contábeis registram o montante de R$ 5.941.578,01. Em respeito ao princípio da prudência, deve-se manter os cálculos dos limites apurados incialmente, os quais se fundamentaram no maior valor encontrado, determinado a
partir do Balancete da Execução Orçamentária.
Assim sendo, entendo que os argumentos e documentos
apresentados pelo responsável foram suficientes para
esclarecer o apontamento, motivo pelo qual, anuindo ao
opinamento técnico, afasto a irregularidade em exame.
Ausência de medidas legais para a instituição do Fundo M. de Saúde como unidade gestora; (Item 7.8 do RT
91/2017-3)
Responsável: Orly Gomes da Silva.
Base legal: art. 14 da Lei Complementar Federal 141/12.
Apontou a SecexContas não ter o Município instituído
fundo municipal de saúde, em desobediência ao artigo
14 da Lei Complementar 141/12:
Art. 14. O Fundo de Saúde, instituído por lei e mantido
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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em funcionamento pela administração direta da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, constituir-se-á em unidade orçamentária e gestora dos recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde, ressalvados os recursos repassados diretamente às unidades vinculadas ao Ministério da Saúde.
Em sua argumentação, o responsável informa ter sido
instituído fundo Municipal de Saúde através da Lei Municipal nº 1.293/91, sendo subordinado diretamente ao
Secretário Municipal de Saúde. Entretanto, esclarece ter
o Decreto Municipal nº 145/96 respaldado a transferência da gestão do Fundo ao Chefe do Poder Executivo.
Alega ainda não ter sido possível adequar a implantação
da descentralização administrativa no Município para os
órgãos que compõem toda a estrutura administrativa e
em especial a do Fundo Municipal de Saúde, uma vez
que o quadro de Servidores do Município é defasado, e
que embora tenha sido realizado concurso público para
preenchimento de cargos de Contador, aqueles que foram aprovados e nomeados não ficaram no cargo, pedindo a exoneração.
Nos termos da ITC 1945/2018-8, o Núcleo de Contabilidade e Economia – NCE elucida ser a irregularidade em
virtude da ausência de medidas legais para a instituição
do Fundo Municipal de Saúde como Unidade Gestora, e
não pela ausência de instituição do mesmo como Unidade Orçamentária.
Sopesando os argumentos, entendeu o NCE que por se
tratar a instituição do Fundo de Saúde, enquanto Unidade Gestora, de uma determinação legal, as justificativas
trazidas aos autos não teriam sido suficientes para se determinar o afastamento da irregularidade.

Por fim, salienta não ter havido prejuízo à análise, uma
vez que a execução orçamentária foi registrada contabilmente na Secretaria Municipal de Saúde, sendo, portanto, passível de ressalva a presente irregularidade.
Diante do exposto, acompanhando o opinamento da
Área Técnica, entendo pela manutenção da irregularidade ora analisada, tão somente no campo da ressalva, vez
que não contaminou a integralidade das contas, e conforme verificado no sistema CidadES, a Unidade Gestora
já foi criada em 2017.
Inobservância dos requisitos da LRF e da LDO quanto às
medidas para estimativa e compensação da renúncia da
receita; (Item 8.4.1 do RT 91/2017-3)
Responsável: Orly Gomes da Silva.
Base legal: Artigos 1º, 4º, § 2º, incivo V e 14º da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) e artigo 26 da LDO (Lei nº
3.791/2014).
A SecexContas entendeu que o Demonstrativo da Estimativa e Compensação da Renúncia da Receita e da Margem de Expansão das Despesas de Obrigatórias e Caráter
Continuado não atendeu integralmente as disposições
previsões no artigo 4º, § 2º, inciso V, bem como no artigo 14 ambos da LRF, em razão de não conter a especificação dos tributos, modalidade de renúncias (anistia, remissão, subsídios, crédito presumido, concessão de isenção de caráter não geral, entre outras), setores, conforme determina a Secretaria do Tesouro Nacional, através
do Manual de Demonstrativos Fiscais, 6º Edição.
O responsável ratifica que deixou de informar no anexo de riscos fiscais as rubricas e os valores que poderiam
comprometer as finanças, considerando as renúncias como isenção, remissão e demais descontos concedidos
www.tce.es.gov.br

quando do pagamento antecipado dos tributos. Afirma,
ainda, que embora as medidas para estimativa e compensação da renúncia da receita não estejam demonstradas no Anexo de Riscos Fiscais, os descontos concedidos (renuncias de receitas) foram amparados por leis
municipais e que o impacto orçamentário-financeiro
ocorreu por conta dos recursos financeiros no Caixa do
Órgão.
O NCE asseverou ser condição prévia à renúncia receita a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva iniciar sua vigência, e nos dois seguintes, por isso deveriam os impactos das renúncias de
receitas estarem previstos na LOA quando da sua aprovação, antes do início do exercício, opinando pela manutenção da irregularidade.
Analisando o Demonstrativo da Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita contido na Lei Municipal
3791/2014 - LDO de 2015 do município de Guarapari,
observo que o referido demonstrativo se limitou a apresentar a estimativa da renúncia de receita e estimativa
de compensação para a renúncia de receita, não atendendo ao formato recomendado pela STN, através do
Manual de Demonstrativos Fiscais, 6ª Edição, suprimindo informações que são importantes para garantir transparência às renúncias de receita previstas.
No que se refere a compensação da renúncia de receita,
verifico que foi dispensada com base no inc. I do art. 14
da Lei Complementar 101/2000, in verbis:
Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de
receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva
iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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posto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos
uma das seguintes condições:
I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi
considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do artigo 12, e de que não afetará as metas
de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de
diretrizes orçamentárias;
(...)
Nesse passo, não há que se falar em apresentar medidas
de compensação, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de
cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição,
situação prevista no inciso II do art. 14 da LRF, vez que no
caso em tela, a Lei Municipal 3791/2014 - LDO de 2015
do município de Guarapari previu em seu demonstrativo
que o valor renunciado foi considerado na estimativa da
receita da Lei Orçamentária Anual, atendendo ao disposto no artigo 14, inciso I da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Por essa razão, não vislumbro inobservância dos requisitos da LRF e da LDO quanto às medidas para estimativa e
compensação da renúncia da receita, vez que a apresentação de tais medidas é dispensada quando a compensação ocorre nos moldes do inciso I do art. 14, da LRF.
Contudo, não foi possível verificar que as renúncias concedidas foram considerando quando da estimativa da receita, na respectiva lei orçamentária, como determina o
art. 14, inciso I da LRF. Além disso, o anexo contendo o
Demonstrativo da Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita não atendeu integralmente o modelo recomendado pela STN, o que prejudica a transparência às
renúncias de receita previstas.
Diante de todos esses elementos, acompanho a área téc-

nica e mantenho a irregularidade apontada.
Transferências de recursos ao Poder Legislativo acima do
limite constitucional; (Item 10 do RT 91/2017-3)
Responsável: Orly Gomes da Silva.
Base legal: Art. 29-A, inciso I (redação dada pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009), c/c art. 29-A, §2º, da
Constituição Federal/1988.
Verificou a SecexContas ter o Município excedido o limite constitucional na transferência de duodécimo ao Poder Legislativo em R$ 122.046,54, equivalentes a 1,35%
do valor devido.
Em sua defesa, o responsável argumenta ter a Equipe
Técnica desconsiderado algumas receitas de cunho tributário que compõem a base de cálculo para apuração
do duodécimo, como multas e juros de outros tributos,
e a multa e juros da dívida ativa de outros tributos, bem
como os descontos concedidos e que deverão ser excluídos do total da receita.
Segundo o NCE, a despeito de assistir razão ao responsável no tocante à não consideração de algumas receitas
provenientes de multas e juros, bem como das deduções
dos respectivos impostos, uma vez recalculado pelo total das Receitas Tributárias e Transferências de Impostos,
permanece o descumprimento ao limite constitucional.
Após os argumentos apresentados pelo responsável,
observo que a área técnica corrobora os novos valores
apresentados e procede com o recalculo do total das
Receitas Tributárias e Transferências de Impostos do
exercício anterior (2014), alcançando um montante de
R$146.059.643,82, valor este menor que o apurado inicialmente. Tal diferença reduziu a base de cálculo para o repasse de duodécimos ao legislativo municipal no
www.tce.es.gov.br

exercício de 2015, e consequentemente reduziu o montante que deveria ter sido repassado ao Legislativo. Isso
ocasionou aumento do percentual que excedeu o limite
estabelecido pelo art. 29-A da CF, o que mostra efetivamente que a irregularidade ocorreu.
Diante do exposto, acolhendo o posicionamento da Área
Técnica, entendo pela manutenção da presente irregularidade, haja vista não ter sido apresentada justificativa
razoável ao seu afastamento.
Inobservância do princípio da segregação de função na
atuação do controle interno do poder executivo municipal; (Item 11.1 do RT 91/2017-3)
Responsável: Orly Gomes da Silva.
Base legal: art. 37, caput da Constituição Federal de 1988
(princípios da moralidade e eficiência); artigo 14 da Lei
Complementar Municipal nº 46/2013, IN TCEES 34/2015
e Res. TCEES 227/2011.
Conforme evidenciado em Relatório Técnico 91/2017, da
SecexContas, a análise dos relatórios e demonstrativos
contábeis apresentados na PCA foi realizada pelo próprio
contador responsável por sua elaboração, embora exista
no Município servidora na função de Controladora Geral,
o que desrespeita o princípio da segregação de funções.
O responsável não apresentou justificativa quanto ao
item em comento, limitando-se a acostar aos autos cópia das Leis Complementares 035/2012 (Dispõe sobre a
criação do Sistema de Controle Interno do Município),
046/2013 (Dispõe sobre a criação do Sistema de Controle Interno do Município de Guarapari, Estado do Espírito
Santo), 047/2013 (Cria a Controladoria Geral do Município); e Decretos 1167/2013 (Dispõe sobre Designação de
Servidores para Função de Confiança da Controladoria
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Geral do Município), 561/2014 (Dispõe sobre Designação de Função de Confiança).
O NCE sugeriu a manutenção do indicativo de irregularidade, diante da ausência de esclarecimentos por parte
do gestor responsável.
Assiste razão a equipe técnica. De fato, resta comprovado nos autos que não foi observado o princípio da segregação de função na atuação do órgão de controle interno
do município, o que comprometeu a emissão de parecer
conclusivo sobre a presente prestação de contas pelo órgão central de controle interno do Município, contrariando a LC Municipal 46/2013, IN TCEES 34/2015 e Res. TCEES 227/2011, razão pela qual mantenho a irregularidade
apontada, com determinação de que se toma as medidas necessárias para sanar o apontamento.
Ante todo o exposto, anuindo parcialmente ao opinamento da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora
submeto à apreciação deste Colegiado.

3.9. Inconsistências nos saldos das fontes de recursos entre o anexo ao BALPAT e os demonstrativos do
Relatório de Gestão Fiscal – RGFDCX; (Item 7.6 do RT
91/2017-3)
Responsável: Orly Gomes da Silva.
Base legal: artigos 50 e 55, inciso III da Lei Complementar
Federal 101/2000 (LRF) e artigos 85 e 92, parágrafo único
da Lei Federal nº 4.320/64.
3.12 Inobservância dos requisitos da LRF e da LDO
quanto às medidas para estimativa e compensação da
renúncia da receita; (Item 8.4.1 do RT 91/2017-3)
Responsável: Orly Gomes da Silva.
Base legal: Artigos 1º, 4º, § 2º, incivo V e 14º da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) e artigo 26 da LDO (Lei nº
3.791/2014).
3.13. Transferências de recursos ao Poder Legislativo
acima do limite constitucional; (Item 10 do RT 91/20173)

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

Responsável: Orly Gomes da Silva.

Relator

Base legal: Art. 29-A, inciso I (redação dada pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009), c/c art. 29-A, §2º, da
Constituição Federal/1988.

1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1 Emitir Parecer Prévio dirigido à Câmara Municipal de
Guarapari, recomendando a REJEIÇÃO DAS CONTAS do
Sr. Orly Gomes da Silva – Prefeito Municipal durante o
exercício de 2015, nos moldes do artigo 132, inciso III do
RITCEES e artigo 80, inciso III da LOTCEES, em razão da
manutenção dos itens seguintes:

próximos exercícios, promova as ações corretivas necessárias a fim de que os demonstrativos contábeis estejam
consistentes entre si.
1.3 DETERMINAR ao atual Prefeito que tome as medidas necessárias para melhoria do desempenho do órgão
central de controle interno do município, especialmente
quanto a nomeação de servidores que atendam aos requisitos das leis municipais concernentes a capacidade
técnica necessária para atuação no referido órgão.
1.4 DETERMINAR ao Poder Executivo Municipal que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de
acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo Parecer Prévio,
na forma do art. 48 da LRF;
Dar ciência ao interessado;
1.6 Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner. Parcialmente vencido o
conselheiro João Luiz Cotta Lovatti, que acompanhou integralmente o parecer técnico e ministerial.
3. Data da Sessão: 10/10/2018 - 35ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

3.14. Inobservância do princípio da segregação de função na atuação do controle interno do poder executivo
municipal; (Item 11.1 do RT 91/2017-3)

4. Especificação do quórum:

Responsável: Orly Gomes da Silva.

4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (convocado)

Base legal: art. 37, caput da Constituição Federal de 1988
(princípios da moralidade e eficiência); artigo 14 da Lei
Complementar Municipal nº 46/2013, IN TCEES 34/2015
e Res. TCEES 227/2011.
1.2 DETERMINAR que o atual Chefe do Executivo, nos
www.tce.es.gov.br

4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (relator) e
Rodrigo Coelho do Carmo.

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da presidência
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
Lido na sessão do dia: 13/02/2019
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

PARECER PRÉVIO TC- 116/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 05189/2017-3
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016
UG: PMVA - Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: JOAO BOSCO DIAS, JOAO CHRISOSTOMO
ALTOE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA – EXERCÍCIO DE 2016 – PARECER PRÉVIO – REJEIÇÃO – DETERMINAÇÕES – CIÊNCIA
– ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual de Prefeito, relativa ao exercício de 2016, da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, sob a responsabilidade dos
Srs. João Bosco Dias e João Chrisóstomo Altoé.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Econo-

mia – NCE elaborou o Relatório Técnico RT 63/2018-1 e
a Instrução Técnica Inicial ITI 133/2018-1, opinando pela
citação dos Srs. João Bosco Dias e João Chrisóstomo Altoé, para que apresentassem em 30 dias improrrogáveis,
as justificativas acerca dos indícios de irregularidade infra mencionados, quais sejam:
Item 2.1 Descumprimento de prazo envio da PCA. Base legal: Art. 122, § 2º do art. 123 da Res. TC 261/2013.
Item 4.1.1 Abertura de créditos adicionais especiais sem
fonte de recurso. Base normativa: Art. 165, § 8º, art.
167, V da Constituição Federal e arts 7º, 42 e 43 da Lei
4.320/64; Leis Municipal 1138/2016 e 1147/2016.
Item 4.3.1 Apuração de déficit financeiro em diversas
fontes de recursos evidenciando desequilíbrio das contas públicas. Base Normativa: artigo 1º, § 1º, c/c artigo
4º, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar nº 101/2000.
Item 6.1 Ausência de medidas legais para a instituição
do Fundo Municipal de Saúde como Unidade Gestora.
Base normativa: Art. 14 da Lei Complementar Federal
141/2012.

sido apresentadas as justificativas dos Srs. João Bosco
Dias (Defesa/Justificativa 517/2018-3 em 17/05/2018) e
João Chrisóstomo Altoé (Defesa/Justificativa 620/2018-8
em 30/05/2018).
Instado novamente a se manifestar, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, por meio
de Instrução Técnica Conclusiva ITC 2505/2018-4, opinou pela emissão de parecer prévio dirigido à Câmara
Municipal de Vargem Alta, recomendando-se a rejeição
da prestação de contas anual do Sr. João Bosco Dias, Prefeito no exercício de 2016.
O Ministério Público de Contas, em Parecer 2505/20184 da lavra do Procurador-Geral de Contas Luciano Vieira,
anuiu ao posicionamento adotado pela ITC 2505/20184, recomendando a rejeição e pugnando ainda pela expedição de determinações e recomendações ao Chefe
do Executivo Municipal.
É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO

Item 7.4.1.1 Despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres de mandato sem suficiente disponibilidade
de caixa para pagamento. Base normativa: Art. 42 e 55
da LRF.

Os presentes autos cuidam da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, referente ao
exercício de 2016, de responsabilidade dos Srs. João Bosco Dias e João Chrisóstomo Altoé, portanto, estamos a
apreciar as “Contas de Governo”.

Item 10.1 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a prestação de contas anual. Base normativa: Arts.
135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES; Art. 5º da Resolução
TCEES nº 227/2011; Instrução Normativa TC nº 34/2015.

Verifico que o feito se encontra devidamente instruído. Observados todos os trâmites legais e regimentais,
e atendidos os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito.

Ato contínuo, a sugestão de citação dos referidos indícios
de irregularidade fora acolhida pelo Secretário-Geral de
Controle Externo em Decisão SEGEX 123/2018-8, tendo

A Carta Magna estabeleceu, em seu artigo 71, as normas
federais relativas à “fiscalização” de competências do Tribunal de Contas da União, fazendo distinção entre apre-
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ciar e emitir parecer prévio sobre as contas do Chefe do
Poder Executivo, a serem julgadas pelo Legislativo (art.
71, I) e a de julgar as contas dos demais administradores
e responsáveis, entre eles, os dos órgãos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário (art. 71, II). Tais normas são
aplicadas também aos Tribunais de Contas dos Estados,
conforme dispõe o artigo 75, do mesmo diploma legal.
Nesse sentido, passo a apreciar a prestação de contas
em questão, para fins de emissão de parecer prévio, objetivando dar embasamento ao Poder Legislativo Municipal, competente a proceder com o julgamento das contas.
A referida Prestação de Contas foi recebida e homologada nesta Corte de Contas em 13 de abril de 2017 por
meio do sistema CidadES, ou seja, intempestivamente,
com fulcro no artigo 123 do Regimento Interno deste Tribunal, aprovado pela Resolução TC 261/2013.
Da Execução Orçamentária
Depreende-se da Lei Orçamentária Anual que a receita foi estimada em R$ 56.147.051,72, e a despesa fixada em R$ 56.147.051,72, permitindo a abertura dos
créditos adicionais suplementares até o limite de R$
28.073.525,86.
No decorrer da execução orçamentária, constatou-se
terem ocorrido aberturas de créditos adicionais suplementares no valor de R$ 21.049.756,91 e especiais de
R$ 1.212.875,85 que observaram o valor autorizado pela Lei Orçamentária Anual, e de acordo com as movimentações de créditos orçamentários e com a dotação
inicial, verificou-se que esta foi alterada no valor de R$
7.814.594,45.
Da Execução Financeira

Apontou-se para o fato de o TVDISP Consolidado não
estar de fato consolidado, contrariando previsão da IN
34/2015 (Anexo I: A – Contas de Prefeito – TVDISP – Termo de Verificação de Disponibilidades Consolidado, conforme layout constante do Anexo II desta Instrução Normativa).

rificou-se não terem sido extrapolados os limites de contratação de operação de créditos previstos em Resolução 43/2001 do Senado Federal (16% e 7% Receita Corrente Líquida) e no artigo 167 da Constituição da República, bem como não houve concessão de garantias ou
recebimento de contra garantias.

Entretanto, o referido relatório é um instrumento acessório, não causando prejuízo à análise das contas de governo, recomendando-se ao responsável que encaminhe, nas próximas prestações de contas, o TVDISP Consolidado, de acordo com o disposto no instrumento de
regulamentação de remessa vigente à época do encaminhamento da Prestação de Contas (IN 34/2015, atualizada pela IN 40/2016).

Quanto ao aumento de despesa com pessoal nos últimos 180 dias de mandato, há que se destacar não terem ocorrido evidências de descumprimento ao artigo
21, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Da Gestão Fiscal
Consta que a Receita Corrente Líquida (RCL) do Município de Vargem Alta totalizou R$ 55.009.470,85 no exercício de 2016, sendo 45,59% desse montante destinado às
despesas com pessoal, observando assim os limites legal
(54%) e prudencial (51,3%).
No tocante às despesas totais com pessoal, consolidando o Poder Executivo com o Poder Legislativo, constatou-se que essas despesas atingiram 47,85% em relação à RCL, respeitando os limites legal (60%) e prudencial (57%).
De acordo com os demonstrativos contábeis integrantes
da Prestação de Contas Anual do Município, a dívida consolidada líquida representou 0,00% da receita corrente
líquida ao final do exercício em análise, observando, portanto, o limite previsto (120% da receita corrente líquida) e estando em conformidade com a legislação.
Ressalte-se que dos demonstrativos encaminhados, vewww.tce.es.gov.br

Por fim, constatou-se a inexistência de previsão para beneficiar instituições com renúncia de receita, de acordo
com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual do Município, aprovadas para o exercício em
análise.
Da Gestão da Saúde e da Educação
Sob o aspecto da gestão da educação, determina a Constituição da República, que os municípios devem aplicar,
anualmente, nunca menos de vinte e cinco por cento, no
mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.
Da análise técnica desta Corte, verificou-se que o município, no exercício em análise, aplicou 26,04% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, cumprindo, assim, o mandamento constitucional.
No que se refere a destinação de recursos para pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício, constatou-se, com base na documentação que integra a prestação de contas anual, que
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o município destinou 66,05% das receitas provenientes
do Fundeb, foram destinadas ao pagamento desses profissionais. Verifica-se, portanto, que o município cumpriu com os limites mínimos constitucionais relacionados à educação.
No que tange a gestão da saúde, a Lei Complementar
141, que regulamentou o § 3º do art. 198 da Constituição da República, estabeleceu os valores mínimos a serem aplicados anualmente pelos Municípios em ações e
serviços públicos de saúde; os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde
nas três esferas de governo, dentre outras coisas.
Em relação à aplicação mínima de recursos, restou estabelecido, pelo artigo 7º, que os municípios e o Distrito
Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos
recursos de que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição
da República. Com base na documentação que integra a
prestação de contas anual, a área técnica averiguou que
o município, no exercício em análise, aplicou 20,48% da
receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, em ações e serviços públicos
de saúde.
Ainda tratando da gestão da Saúde, temos a Lei Complementar 141/2012 que atribuiu aos Conselhos de Saúde
a competência para avaliar, a cada quadrimestre, o relatório consolidado do resultado da execução orçamentária e financeira no âmbito da saúde e o relatório do gestor da saúde sobre a repercussão da execução daquela
Lei Complementar nas condições de saúde e na qualida-

de dos serviços de saúde das populações respectivas, encaminhando ao Chefe do Poder Executivo do respectivo
ente da Federação as indicações para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

Aduziu ainda, que o prazo para entrega das remessas teria sido estendido, devido a problemas de verificação no
sistema utilizado por esta Corte, não tendo agido deliberadamente por má-fé ou dolo.

Esta Corte, através da Instrução Normativa TC 34/2015,
estabeleceu a obrigatoriedade de envio do Parecer do
Conselho de Fiscalização sobre a prestação de contas
dos recursos aplicados em ações e serviços públicos de
saúde, na forma dos artigos 34 a 37 da referida Lei Complementar. Na presente prestação de contas, foi encaminhado o parecer do Conselho Municipal de Saúde, emitido sobre a prestação de contas relativa ao exercício em
análise, e constatou-se que o colegiado concluiu pela
aprovação das contas.

Como verificou o Corpo Técnico em sua Instrução Técnica Conclusiva, a Lei Orgânica do Município de Vargem Alta estabelece de fato como limite para entrega da Prestação de Contas a data de 15 de abril.

Das Irregularidades
Passo então à detida análise das inconsistências apontadas pelo Corpo Técnico:
Descumprimento de prazo envio da Prestação de Contas
Anual (Item 2.1 do RT 63/2018-1).
Base legal: Art. 122 e § 2º do art. 123, da Res. TC
261/2013.
Responsável: João Chrisóstomo Altoé.
Como mencionado anteriormente, o NCE constatou que
o responsável encaminhou a presente Prestação de Contas no dia 13/04/2017, portanto, fora do prazo regimental que tem como limite o dia 31 de março do exercício
seguinte, estabelecido pela Resolução TC 261/2013.
Em sua justificativa, o responsável alegou a existência de
prazo mais extenso para o envio da Prestação de Contas
Anual, constante do artigo 67, inciso IX da Lei Orgânica
do Município.
www.tce.es.gov.br

Insta salientar que o artigo 139 da referida Resolução TC
261/2013 dispõe que o encaminhamento da Prestação
de Contas em data diversa do limite estabelecido, só poderá ocorrer caso disposição legal ou regulamentar em
contrário o determine, hipótese apresentada pelo responsável. Dessa forma, anuindo ao opinamento técnico, entendo pelo afastamento desta irregularidade, por
considerar que o responsável encaminhou a PCA dentro
do prazo previsto na Lei Orgânica do Município.
Abertura de créditos adicionais especiais em montante
superior ao autorizado em lei (Item 4.1.1 do RT 63/20181).
Base legal: Art. 165, § 8º, art. 167, V da Constituição Federal e arts 7º, 42 e 43 da Lei 4.320/64; Leis Municipal
1138/2016 e 1147/2016.
Responsável: João Bosco Dias.
Em análise feita pelo Corpo Técnico, verificou-se que foram abertos créditos especiais com base na Lei Municipal 1138/2016, num total de R$ 705.733,66. Entretanto,
a referida Lei teria autorizado em seu artigo 1º, a abertura de créditos especiais no total de R$ 461.000,00.
Ademais, a Lei Municipal 1147/2016 teria autorizado a abertura de créditos especiais no montante de R$
313.585,63, enquanto no Demonstrativo de Créditos
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019

375

ATOS DA 2a CÂMARA

Adicionais – DEMCAD conta o registro da abertura de R$
356.994,73, além de R$ 85.829,29 a título de créditos suplementares.
Alegou o responsável em sua justificativa que as referidas Leis Municipais 1138/2016 e 1147/2016 teriam sido
alteradas pelas Lei Municipais 1188/2016 e 1173/2016,
aumentando os valores autorizados à abertura de créditos adicionais especiais nos dois casos.
Esclareceu ainda que o montante de R$ 85.829,29 a título de crédito suplementar foi aberto com autorização da LOA (Lei 1133/2015), uma vez que a autorização
contida nesta Lei para abertura de créditos adicionais
foi de R$ 28.073.525,86, e a efetiva abertura foi de R$
20.963.927,62.
Após exame da defesa apresentada, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE entendeu
em sua Instrução Técnica Conclusiva, assistir razão ao
responsável, acolhendo as justificativas apresentadas.
Desta forma, acompanhando o posicionamento do Corpo Técnico, bem como considerando que as justificativas
e documentos apresentados foram suficientes para esclarecer o presente apontamento, entendo por afastar o
indicativo de irregularidade em análise.
Apuração de déficit financeiro em diversas fontes de recursos evidenciando desequilíbrio das contas públicas
(Item 4.3.1 do RT 63/2018-1).
Base Normativa: artigo 1º, § 1º, c/c artigo 4º, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar nº 101/2000.
Responsável: João Bosco Dias.
Segundo o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia – NCE, constatou-se déficit financeiro em diversas fontes, resultado do confronto entre ativo e pas-

sivo financeiros. A fonte “Recursos Ordinários” apresentou resultado positivo de R$ 27.482.961,24, entretanto,
desse montante R$ 21.178.114,82 pertenceriam ao Instituto de Previdência Municipal, não sendo possível considerar tal valor como disponível para cobertura de déficit de outras fontes. Assim sendo, a fonte recursos ordinários não possui resultado positivo suficiente para a cobertura do déficit das fontes a seguir:
Fonte de Recursos
MDE
FUNDEB (40%)
RECURSOS CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO
DEAMIS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
RECURSOS DO SUS
RECURSOS CONVÊNIOS DESTINADOS A SAÚDE
RECURSOS DO FNAS
CONVÊNIOS DOS ESTADOS
ROYALTIES DO PETR[OLEO

Resultado Financeiro (R$)
- 3.273.406,42
- 3.850.395,73
- 257.111,93
- 240.922,77
- 3.881.709,72
- 491.734,41
- 373.713,78
- 207.945,48
- 702.856,34

Instado a se defender, o responsável afirmou existir divergência entre o resultado financeiro constante do RT
63/2018 e o resultado financeiro no Balanço Patrimonial
– BALPAT, sendo o resultado financeiro positivo para cobertura de déficit dos Recursos Próprios, deduzido o valor dos recursos do Instituto de Previdência, suficiente
para cobertura do déficit das demais fontes apontadas.

de recursos vinculados que apresentam déficit financeiro totalizam R$ 16.347.942,84. A fonte “Recursos Ordinários” apresenta resultado positivo de R$ 27.482.961,24,
todavia, ao se excluir o valor pertencente ao Instituto de
Previdência do Município (R$ 21.178.114,82), o saldo de
R$ 6.304.846,42 se mostra insuficiente à cobertura das
fontes com déficit financeiro.
Ante o exposto, encampando o posicionamento técnico, entendo pela manutenção da presente irregularidade, uma vez que o responsável não apresentou em sua
apuração todas as fontes de recursos vinculados com déficit financeiro, além de considerar algumas fontes como
saldo positivo, distorcendo a sua correta análise.
Ausência de medidas legais para a instituição do Fundo
Municipal de Saúde como Unidade Gestora (Item 6.1
do RT 63/2018-1).
Base normativa: Art. 14 da Lei Complementar Federal
141/2012.
Responsável: João Bosco Dias.
O NCE observou que o Município não possui Fundo Municipal de Saúde instituído, como evidenciado pelos demonstrativos consolidados encaminhados na Prestação
de Contas e pelos dados colhidos através das prestações
de contas bimestrais no sistema CidadES.

O NCE corrobora a argumentação trazida pelo responsável no tocante à incorreção dos valores apontados no RT
63/2018, não refletindo adequadamente os saldos evidenciados no Demonstrativo do superávit/déficit financeiro apurado, anexo ao Balanço Patrimonial.

O responsável asseverou que o Fundo Municipal de Saúde foi instituído pela Lei Municipal 893/2010, entretanto, sua manutenção contábil e administrativa na mesma
unidade gestora da Prefeitura trouxe economicidade e
eficácia, considerando a situação peculiar de Município
de pequeno porte, com número reduzido de servidores.

Da análise do demonstrativo (BALPAT) encaminhado pelo responsável, o Corpo Técnico verificou que as fontes

Argumentou ainda que embora o Fundo não tenha sido
instituído como unidade gestora, um sistema informati-
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zado gerencia a aplicação dos recursos em saúde de forma estruturada, apurando as informações por unidade
orçamentária, e gerando transparência.
Ao analisar a defesa apresentada, o NCE constatou que
o referido Fundo foi instituído pela Lei 893 em 2010, e
até o exercício de 2016 não foi adotada nenhuma medida para que ele funcionasse como unidade gestora autônoma.
Cabe ressaltar que quando do exame da PCA 2015 (Processo TC 4250/2016), a Equipe Técnica opinou pela manutenção do mesmo indicativo de irregularidade, entendimento acolhido pela Segunda Câmara, que determinou em Parecer Prévio 114/2017 que o gestor adotasse
as medidas cabíveis para o cumprimento do artigo 14 da
Lei Complementar Federal 141/2012.
Percebo, a despeito de ainda não ter sido cumprida a determinação desta Corte sobre o assunto, que não houve
prejuízo à análise, sendo possível aferir o cumprimento
do limite constitucional dos gastos com saúde, uma vez
que o orçamento foi registrado contabilmente pela Secretaria Municipal de Saúde.

pesa contraídas nos dois últimos quadrimestres do mandato com insuficiência de recursos financeiros para pagamento, em diversas fontes de recursos, infringindo o
art. 42 da LRF.
Em suas justificativas, o Responsável sustenta que as
despesas apuradas pela equipe técnica (apêndice G) sem
disponibilidade suficiente para os respectivos pagamentos, são, em sua maioria, provenientes de contribuição
previdenciária; transporte escolar; alimentação escolar;
manutenção de veículos; tarifas de água, luz e telefone
e outras de caráter continuado e necessárias para a manutenção de serviços essenciais. Por esta razão, estão relacionadas com as exceções dos pareceres consultas do
TCEES 25/04, 03/05 e 12/2017, que validam se as despesas foram decorrentes de serviços essenciais, de caráter contínuo e outros que não devem ser computados
para fins de apuração do art. 42 da Lei Complementar
101/2000, pugnando pelo afastamento da irregularidade.

Responsável: João Bosco Dias.

Contudo, a equipe técnica frisou que a desconsideração
das despesas de caráter contínuo, na aferição do cumprimento ou não do art. 42, não se harmoniza com o objetivo central da Lei de Responsabilidade Fiscal. Além disso, não foram observados os procedimentos de inscrição
em Restos a Pagar conforme orientação da Secretaria do
Tesouro Nacional e ratificados por esta Corte de Contas.
Por fim, aponta também que foram identificadas despesas executadas no período vedado que não se caracterizam como despesas decorrentes de serviços essenciais e
de caráter contínuo, mantendo, dessa forma, a irregularidade apontada.

Quanto a esta irregularidade, a área técnica constatou,
conforme RT 0063/2018, que houve obrigações de des-

O artigo 42 da LRF estabelece que nos 2 (dois) últimos
quadrimestres do mandato é vedado ao gestor a contra-

Por todo o exposto, acompanhando o opinamento técnico, entendo pelo afastamento do presente indicativo de
irregularidade, devendo ser expedida determinação ao
atual gestor, Sr. João Chrisóstomo Altoé.
Despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres de
mandato sem suficiente disponibilidade de caixa para
pagamento. (Item 7.4.1.1 do RT 63/2018-1).
Base normativa: Art. 42 e 55 da LRF.

www.tce.es.gov.br

tação de obrigação sem a correspondente disponibilidade financeira, in verbis:
“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. ”
A aplicação do art. 42 da LRF é complexa e foi exaustivamente debatida nesta Corte de Contas, especialmente porque durante um determinado período a interpretação desse artigo embarrou em alguns conceitos que
ainda não estavam bem definidos e a forma de apuração
dessa irregularidade também não estava adequadamente delimitada. Existia, portanto, uma controvérsia sobre
o referido artigo e que durante um tempo foram defendidas posições diferentes.
Esse fato levou a maioria do plenário a entender pela
inaplicabilidade da irregularidade apontada como afronta ao art. 42 da LRF, nas prestações de contas do exercício de 2012, para garantir a segurança jurídica, conforme voto vogal proferido na 17ª Sessão Plenária, no dia
05/06/2018, pelo Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges e acompanhado pela maioria.
No entanto, estamos agora na análise das contas do ano
de 2016, último ano do mandato dos prefeitos eleitos
em 2012, e a situação mostra-se diferente, pois durante esse lapso temporal esta Corte estabeleceu as premissas necessárias para a interpretação do art. 42 da LRF e
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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orientou seus jurisdicionados sobre tais premissas. Vejamos.

desse dispositivo no exercício de 2016, em especial as
que abaixo destaco:

Em 2016 estavam plenamente em vigor as Consultas TC
25/04 e 03/05 e TC 012/2007 que tratam dessa matéria,
também a IN 28/2013 que dispõe sobre a composição
e a forma de envio das prestações de contas anuais dos
Chefes dos Poderes até o exercício financeiro de 2016 e
dava outras providências.

Contrair obrigação de despesa não tem o mesmo significado que empenhar despesa. O empenho não cria obrigação, mas se considera contraída a obrigação no ‘momento da formalização do contrato administrativo ou
instrumento congênere’.

Vigoravam também normativos da Secretaria do Tesouro Nacional que abordaram de forma direta e clara a temática do art. 42 da LRF, como o Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) e a 6ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), aprovados pelas portarias STN nº. 553/2014 e portaria conjunta STN-SOF nº 01 de 10 de dezembro de 2014, bem como da
Portaria 700/2014.
Além desse arcabouço normativo existente, no intuito
de tornar mais acessível as informações e também mais
didática para os jurisdicionados, os aspectos mais relevantes dessas normativas foram “condensados” em um
“Manual de Encerramento de Mandato” editado por este Tribunal e que foi devidamente divulgado e distribuído para Prefeitos e equipes de diversos municípios capixabas durante um evento promovido por esta Corte, em
25 de setembro de 2015, que objetivava dar orientações
para o último ano de mandato e preparar os gestores para o cumprimento da legislação, que fixa algumas regras
específicas nesse o período. O citado manual ainda está
disponível para consulta no site deste Tribunal.
Tem-se, portanto, que por meio do “Manual de Encerramento de Mandato”, este Tribunal, de há muito, esclareceu as premissas concernente ao art. 42 da LRF, as
quais servirão de base para a análise do cumprimento

Em regra, as despesas devem ser executadas e pagas no
exercício
financeiro e extraordinariamente, podem ser cumpridas
no exercício seguinte, desde que haja suficiente disponibilidade de caixa. Portanto, para cumprimento da regra
do art. 42 da LRF, o ‘limite’ a ser observado é o de ‘disponibilidade de caixa’, considerados todos os encargos
e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício, respeitando a ‘ordem cronológica das obrigações
(Lei nº 8.666, de 1993, art. 5º e 92).
A disponibilidade de caixa deve constar de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo
ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada, segregados por vinculação
(LRF, art. 50, inciso I).
Além dessas premissas, existiam três pareceres consultas – TC 25/04 e 03/05 e TC 012/2007, que abordavam
as situações que envolviam despesas contratadas de caráter essencial, emergencial e que dizem respeito a serviços de caráter contínuo e também obra plurianual contemplada no PPA e LDO durante os dois últimos quadrimestres do mandato, colocando tais situações como exceções à regra geral, ou a literalidade do art. 42 da LRF.
Os referidos pareceres orientam que nessas situações
cumpre ao administrador em final de gestão pagar apewww.tce.es.gov.br

nas as parcelas da obrigação liquidadas até o dia 31 de
dezembro do exercício. Nesses casos, a disponibilidade
de caixa será afetada não pelo valor total da obra ou serviço contratado, mas pela parte ou fração do orçamento
que corresponda à parte do cronograma orçamentário-financeiro do exercício.
Importante ressaltar que embora os pareceres consultas
TC 25/04 e 03/05 tenham sido recentemente revogados
pela Decisão Normativa TC 001/2018, de 29 de maio de
2018, eles estavam vigentes durante o exercício de 2016
e devem ser aplicados nos processos deste período.
Delineadas as diretrizes fixadas para análise do art. 42
da LRF para o ano de 2016, passo ao exame do presente caso concreto.
Noto que o responsável alegou que as despesas assumidas nos dois últimos quadrimestres do seu mandato sem
disponibilidade financeira apuradas pelo Corpo Técnico
estão relacionadas com as exceções dos pareceres consulta do TCEES 25/04, 03/05 e 12/2017, que validam se
as despesas foram decorrentes de serviços essenciais, de
caráter contínuo e outros que não devem ser computados para fins de apuração do art. 42 da Lei Complementar 101/2000.
Ao compulsar os documentos e justificativas apresentadas pelo responsável, o NCE aduziu que não foram observados os procedimentos de inscrição em Restos a Pagar conforme orientação da Secretaria do Tesouro Nacional e ratificados por esta Corte de Contas, o qual já
foi demonstrado na planilha de aferição do cumprimento do artigo 42 da Lei Complementar 101/2000.
Constatou a Equipe Técnica ainda que:
... os cálculos efetuados pela área técnica, com base nos
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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próprios demonstrativos encaminhados pelo responsável, demonstram que as disponibilidades financeiras em
30/04 (R$ 216.880,63) não eram suficientes para saldar
os restos a pagar processados (R$ 393.959,81) e não
processados (R$ 10.446,00) inscritos após 01/05/2016
na fonte de recursos Educação – Recursos Próprios.
Além disso, verifica-se que, na fonte de recursos da Educação – Outros Recursos, em 30/04 já não havia disponibilidade líquida suficiente (R$ - R$ 79.532,66), para inscrição dos restos a pagar processados a partir de
01/05 no total de R$ 65.308,76.
Da mesma forma, com relação aos Recursos Não Vinculados, constata-se que na data de 30/04 também não havia disponibilidade líquida suficiente (R$ - 474.243,86)
para pagamento dos restos a pagar processados inscritos após 01/05, no total de R$ 423.400,01, e restos a pagar não processados no valor de R$ 62.634,35.
Contrastando com as alegações da defesa, registre-se
ainda que foram identificadas das seguintes despesas
executadas no período vedativo:
Tabela
Observa-se que o Gestor busca justificar as obrigações
assumidas no final do mandado sem disponibilidade financeira para cobri-las com base nos pareceres emitidos
por esta Corte, já citados no presente voto.
Sobreleva esclarecer, entretanto, que os referidos pareceres consultas tinham como motivação resguardar, durante o último ano de mandato, a manutenção da administração pública, continuidade dos serviços públicos
essenciais e também a conclusão de obras previstas em
PPA já iniciadas, evitando prejuízos decorrentes da interrupção ou não conclusão de um grande empreendimen-

to de construção.

correspondente ao total remanescente do contrato.

A exceção estabelecida nos pareceres propiciava ao gestor condições necessárias para contratar os serviços essenciais e executar tais despesas durante o final de mandato sem onerar a execução do orçamento com as parcelas que ultrapassassem o exercício, de forma que gerasse um déficit ferindo o art. 42 da LRF. O intuito era equilibrar, não tornar o cumprimento do art. 42 da LRF uma
sobrecarga que colocasse o gestor em situação comprometedora quando se deparasse com a necessidade de
realizar alguma contratação desse tipo durante os dois
últimos quadrimestres do mandato.

Pensando nessas situações, para não se colocar em risco
a continuidade dos serviços públicos essenciais ou mesmo parar a máquina pública, buscou-se por meio dos pareceres consultas inserir tais situações como exceções à
regra do art. 42 da LRF, dando aos gestores condições de
efetuar essas contratações dentro das melhores condições, sem exigir suficiente disponibilidade de caixa para pagamento das parcelas vincendas, afastando necessidade de disponibilidade em caixa para cobrir os valores
correspondentes a integralidade do contrato.

No que se refere a adequada interpretação dos pareceres consultas, é importante relembrar que há algumas
situações previstas no artigo 57 da Lei 8.666/1993, em
que a duração do contrato pode ultrapassar a vigência
dos respectivos créditos orçamentários (ou o exercício financeiro), sendo tais contratações exceção à regra geral concernente a vigência dos contratos administrativos.
Nessa situação, seguindo a imposição do art. 42 da LRF,
ocorrendo uma contratação/assunção de obrigação de
despesa que fosse ultrapassar o exercício financeiro, o
gestor deve deixar disponibilidade financeira para cobrir
integralmente a referida despesa.
Uma situação que pode exemplificar, é o caso de contratação de serviço de limpeza pública durante o último
quadrimestre do mandato, cuja a duração do contrato se
estendesse até o exercício subsequente. Seguindo a regra geral do art. 42 da LRF, deveria o gestor cobrir além
da despesa executada ao longo do exercício em que foi
firmado o contrato, deixar disponibilidade financeira suficiente para cobrir as despesas desse contrato que seriam executadas no exercício seguinte, ou seja, o valor
www.tce.es.gov.br

Observa-se, portanto, que é apenas os valores que excederiam o exercício financeiro que são colocados na exceção e não toda a despesa, sendo de responsabilidade do
gestor efetuar o pagamento das despesas executadas no
exercício, ou deixar disponibilidade financeira para cobrir tais despesas quando inscritas em restos a pagar.
Se assim não fosse, o entendimento deste tribunal estaria em dissonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal,
que preconiza a responsabilidade na gestão fiscal com
ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio
das contas públicas.
Em síntese de tudo que foi explanado nesta análise, a
configuração de afronta ao artigo 42 da LRF exige (1º)
que tenham sido contraídas despesas entre maio e dezembro do último ano de mandato; (2º) que tais despesas não tenham sido pagas dentro do exercício em que
realizadas; ou (3º) que não se tenha deixado disponibilidade financeira para o pagamentos dos restos a pagar
dessas despesas contraídas naqueles oito últimos meses
de gestão, com exceção das situações previstas nos pareceres consultas, cuja a interpretação já foi elucidada
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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no presente voto.
Sob esse prisma pontual, é que passo a verificar no presente processo, se restaram evidenciados todos os requisitos que configuram a ofensa ao artigo 42 da LRF,
analisando especificamente cada fonte de recurso apontada pela equipe técnica.
Na fonte “Educação – Recursos Próprios”, evidencia um
saldo negativo de disponibilidade financeiras líquida em
31/12/2016 de R$ ( -187.525,18). Nota-se que há um saldo negativo no final do exercício, comprovando que não
havia disponibilidade suficiente para cobrir os restos a
pagar processados (R$ 393.959,81) e não processados
(R$ 10.446,00), em dissonância com o que preconiza a
Lei de Responsabilidade Fiscal em seu art. 1º e art. 55.
Para verificar se há registro de contratação de despesa
nos dois últimos quadrimestres do mandato nessa fonte, analisei o Apêndice G, anexo ao Relatório Técnico
63/2018, que evidencia a listagem completa dos restos a
pagar empenhados e liquidados no período vedado.
No referido Apêndice, observei que na fonte Educação
– Recursos Próprios, foram listadas três despesas cujas
contratações ocorreram antes do período vedado (decorrentes do Contrato n. º 050, assinado em 19/02/2016
e Contrato n. º 033, assinado em 05/02/2016), que fazem parte do cálculo para apuração da disponibilidade
de caixa, mas entendo que não devem ser consideradas
para fins do art. 42 a LRF, já que são despesas assumidas
por meio de contrato anterior ao período a que se refere
o aludido dispositivo.
Todavia, ainda que se exclua os citados contratos, observei que houve diversas contratações de despesa nos dois
últimos quadrimestres do mandato nessa fonte, sem dis-

ponibilidade financeira para cobrir tais despesas. Há,
dentre outras, despesas referentes a diárias e contribuições previdenciárias, que não emanam de instrumento contratual, considerando-se, nesses casos, a data do
empenho para análise do art. 42 da LRF. Por essa razão,
entendo que todos os requisitos para a configuração de
ofensa ao artigo 42 da LRF restaram cumpridos.

tanciada no Apêndice G, anexo ao Relatório Técnico
63/2018, evidenciam de forma clara que as despesas
contraídas sem disponibilidade financeira para cobri-las,
não se enquadram nas situações especificadas como exceções nos pareceres consulta do TCEES 25/04, 03/05 e
12/2017, não cabendo acolhida para o que foi sustentado pelo Gestor.

Em relação a fonte “Educação – Outros Recursos” –
havia um saldo negativo em 31/12/2016, valor de (144.841,42), indicando que nessa fonte os restos a pagar também ficaram descobertos de disponibilidade financeira (afronta ao art.1º e art. 55 da LRF). Procedendo
com a análise da listagem das despesas realizadas nessa
fonte, Apêndice G, verifico, contudo, que não há registro
nessa fonte de que houve contratação de despesa nos
dois últimos quadrimestres do mandato, sendo especificados nessa fonte apenas contratos que foram assinados antes do período vedado (Contrato n.º 073, assinado em 10/03/2016; Contrato n.º 032, e Contrato n.º 033,
ambos assinados em 05/02/2016).Dessa forma, não restou configurada a infringência ao art. 42 da LRF em relação a essa fonte.

Tal fato é facilmente constatado quando se observa que
ocorreram diversas despesas com realização de shows
musicais e eventos, cuja a natureza não reflete as exceções tratadas nos pareceres consulta. Além disso, a
maior parte das despesas foram inscritas em restos a pagar processados, ou seja, despesas já executadas e liquidadas dentro do exercício, pendentes apenas de pagamento, não sendo, dessa forma, valores remanescentes
de contratações de caráter essencial, emergencial e que
dizem respeito a serviços de caráter contínuo e também
obra plurianual contemplada no PPA e LDO, que excederam o ano, passando para o exercício seguinte quando
ainda não foram executadas.

Por fim, concernente a fonte “Não Vinculadas”, conforme
apurado pela equipe técnica, havia em 31/12/2016 saldo
de disponibilidade liquida negativo de (-1.441.765,09).
Da análise do Apêndice G, a relação das despesas realizadas nessa fonte demonstra registro de contratações
de despesas nos dois últimos quadrimestres do mandato, quando não havia disponibilidade financeira para cobrir essas despesas, não restando dúvidas quanto a configuração da infringência ao artigo 42 da LRF.
É importante frisar que a relação dos restos a pagar empenhados e liquidados no período vedado, consubswww.tce.es.gov.br

Nesse passo, após análise detidas das informações constantes no processo, entendo que houve cometimento
da infração prevista no art. 42 da LRF, motivo pelo qual,
acompanho parcialmente a área técnica e Ministério
Público e mantenho a presente irregularidade.
Registro, oportunamente, que a transgressão ao artigo
42 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF implica no crime tipificado no art. 359-C do Código Penal que foi introduzido pela Lei 10.028/2000, conhecida como a lei de
crimes fiscais.
Diante disso, torna-se necessário que esta Corte de Contas encaminhe o fato para o Ministério Público Estadual
para apurar a eventual prática de crime.
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Muitos gestores têm alegado ausência de dolo e má-fé
em sua conduta.

guém pode ser punido por fato previsto como crime,
senão quando o pratica dolosamente.

É importante dizer que mesmo em condutas culposas
é cabível a emissão de Parecer Prévio pela Rejeição das
Contas. O que pode afastar a rejeição no caso específico
do art. 42 são as exceções previstas e definidas pela Corte de Contas.

Como no texto do tipo penal do art. 359-C não se menciona conduta culposa, o crime para ser configurado exige que a conduta seja dolosa.

Além disso, o Tribunal de Contas não tem instrumentos
que possam atestar a conduta pessoal dos gestores no
dia a dia, especialmente sobre a sua intenção ou não de
praticar determinados atos considerados irregulares.

A partir dessa análise podemos concluir que quem tiver
as contas rejeitadas por infração ao art. 42 da LRF não estará automaticamente condenado criminalmente, mas o
Tribunal de Contas está obrigado por dever de oficio comunicar aos órgãos responsáveis pela persecução penal
para que apure os fatos.

Entretanto, no processo penal, esta aferição da conduta pessoal do agente é necessária, especialmente porque o tipo penal do art. 359-C é de natureza dolosa, ou
seja, somente será condenado pela referida conduta
quem agir dolosamente e isso será apurado pelos instrumentos que estão disponíveis para os órgãos responsáveis pela apuração, pelo patrocínio e pelo julgamento
das ações penais, ou seja, a Polícia, o Ministério Público
e o Poder Judiciário.

O processo penal, como pode resultar em uma pena de
restrição à liberdade, exige um grau mais apurado da culpabilidade pessoal do agente na conduta.

E como se chega à conclusão de que o crime do art. 359C é doloso? Recorre-se ao Parágrafo Único do art. 18 do
Código Penal, que prescreve o seguinte:

Responsável: João Bosco Dias.

Art. 18 - Diz-se o crime:
Crime doloso
I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu
o risco de produzi-lo;
Crime culposo
II - culposo, quando o agente deu causa ao resultado por
imprudência, negligência ou imperícia.
Parágrafo único - Salvo os casos expressos em lei, nin-

Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a
emissão do parecer do controle interno sobre a prestação de contas anual (Item 10.1 do RT 63/2018-1).
Base normativa: Arts. 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES;
Art. 5º da Resolução TCEES nº 227/2011; Instrução Normativa TC nº 34/2015.
Nos termos do RT 63/2018-1, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE averiguou não
ter sido realizada análise da Prestação de Contas pelo Órgão Central de Controle Interno Municipal.
O responsável esclareceu que, utilizando de suas prerrogativas de Chefe do Poder Executivo Municipal, instaurou por meio do Decreto nº 3421/2016 (que dispões sobre o encerramento do exercício financeiro de 2016) as
medidas administrativas que viabilizassem a emissão do
parecer pelo controle interno, bem como o envio de toda a PCA, e ainda o encerramento do mandato quanto à
www.tce.es.gov.br

contabilização das despesas.
Argumentou também que não poderia ser responsabilizado no caso do controlador não receber os arquivos como informado, haja vista a previsão do artigo 12 do já
mencionado Decreto nº 3421/2016, que previa que os
casos especiais seriam decididos pela Secretaria de Finanças, conjuntamente com o Gabinete do Prefeito, sendo deles a responsabilidade pelas adoção das medidas.
Ao examinar a defesa apresentada, o NCE constatou que,
de fato, o gestor responsável já não estaria mais à frente
do Município, concluindo que o não envio dos documentos para análise do controle interno no prazo estabelecido não estaria mais sob sua responsabilidade.
Nessa senda, anuindo ao opinamento técnico, entendo
por afastar o presente indicativo de irregularidade.
Ante todo o exposto, acompanhando parcialmente o entendimento da Área Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora
submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Emitir PARECER PRÉVIO, dirigido à Câmara Municipal de Vargem Alta, recomendado a REJEIÇÃO da prestação de contas anual do Sr. João Bosco Dias, Prefeito
no exercício de 2016, nos termos do inciso III, do artigo 132 do Regimento Interno deste Tribunal (Res. TCESegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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ES 261/2013) e inciso III, do artigo 80, da Lei Orgânica (Lei
Complementar 621/2012), tendo em vista a manutenção
das seguintes irregularidades:
4.3 - APURAÇÃO DE DÉFICIT FINANCEIRO EM DIVERSAS
FONTES DE RECURSOS EVIDENCIANDO DESEQUILÍBRIO
DAS CONTAS PÚBLICAS (ITEM 4.3.1 DO RT 63/2018-1)

1.6. RECOMENDAR ao responsável para que encaminhe,
nas próximas prestações de contas, o TVDISP Consolidado, de acordo com o disposto no instrumento de regulamentação de remessa vigente à época do encaminhamento da Prestação de Contas (IN 34/2015, atualizada pela IN
40/2016).

Inobservância ao artigo 1º, § 1º, c/c artigo 4º, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar nº 101/2000.

1.7. Dar ciência ao interessado;

4.5 - DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES DE MANDATO SEM SUFICIENTE DISPONIBILIDADE DE CAIXA PARA PAGAMENTO (ITEM 7.4.1.1 DO RT
63/2018-1)

2. Por maioria, nos termos do voto do relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner. Parcialmente vencido o conselheiro João Luiz Cotta Lovatti que acompanhou integralmente o parecer técnico e ministerial.

Inobservância ao art. 42 da LRF

3. Data da Sessão: 10/10/2018 - 35ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

1.2. DETERMINAR ao atual Prefeito que adote as medidas necessárias para tornar o Fundo Municipal de Saúde
uma unidade gestora, nos termos da Lei Complementar
141/2012;
1.3. DETERMINAR que seja encaminhada ao Ministério
Público Estadual cópia do presente parecer prévio, para
que possa tomar as medidas necessárias para apuração de
eventual prática de crime, diante do descumprimento do
art. 42 da LRF.
1.4. DETERMINAR ao Poder Executivo Municipal que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso
público, a prestação de contas relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo Parecer Prévio, na forma
do art. 48 da LRF;
1.5. RECOMENDAR ao atual gestor que observe as regras
estabelecidas na DECISÃO NORMATIVA 001/2018, que fixa
e ratifica critérios e orientações sobre a fiscalização das disposições do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF),
publicada no Diário Oficial de Contas em 30/05/2018;

1.8. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.

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- 1475/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 06260/2015-3
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

4. Especificação do quórum:

UG: PMA - Prefeitura Municipal de Alegre

4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (relator) e
Rodrigo Coelho do Carmo.

Relator: Domingos Augusto Taufner

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
Lido na sessão do dia: 13/02/2018
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

www.tce.es.gov.br

Representante: Romar Azevedo Mendes, Nemrod Emerick
Responsável: Paulo Lemos Barbosa
Procuradores: Vinicius Oliveira Gomes Lima (OAB:
17159-ES), Ricardo Benetti Fernandes Moca (OAB:
14539-ES), Bruno Rua Baptista (OAB: 9935-ES)
REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE/ES – IMPROCEDENTE – CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA – DETERMINAÇÕES - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Representação, proposta pelos representantes Romar Azevedo Mendes e Nemrod Emerick, em face do Sr. Paulo Lemos Barbosa, prefeito do MuSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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nicípio de Alegre/ES, relatando supostas irregularidades
quanto à ausência de procedimento licitatório na contratação de serviços de engenharia.
Em síntese, alegam os representantes que o Representado, em jan/2015, rescindiu de forma unilateral, contrato 004/2014, firmado com a empresa AL ENGENHARIA LTDA ME resultante da tomada de preço 014/2013.
E, ainda no ano de 2015, o representado firmou 2 (dois)
contratos administrativos com os engenheiros Dayvid
José Barboza e Thiago Coelho Moralis, com carga horária de 40 horas semanais, para prestar os mesmos serviços da contratada supramencionada. Ambos os contratos com remuneração mensal de R$6.000,00 (seis mil
reais).
Aduzem, também que em março do mesmo ano, o Representado firmou um terceiro contrato de engenharia,
com o engenheiro Dorian Pimentel Justo, com mesma
carga horária dos anteriores, e remuneração mensal no
valor de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).
Por fim, afirma o representante, que ao firmar os referidos contratos não observou o devido processo licitatório disposto em lei, e que o caso com comento não
admite dispensa, vez que os contratos somam um valor
mensal de 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais)
e enquanto os dois primeiros duraram de fevereiro a dezembro de 2015, o segundo durou de março a dezembro do mesmo ano.
Após ciência, o conselheiro relator à época, determinou
o encaminhamento dos autos à Secretaria de Controle Externo - SEGEX, que através de Manifestação Técnica Preliminar nº 448/2015, sugeriu o conhecimento da
presente Representação, assim como, sugeriu seu retor-

no ao setor, para análise e instrução técnica.
Uma vez conhecida a representação por parte do relator
(fl. 26), o processo fora encaminhado a SEGEX, que por
meio de Instrução Técnica Inicial – ITI 1502/2015, exarada às fls. 28-35, propôs:
A conversão dos autos em Tomada de Contas Especial;
Citação do Sr. Paulo Lemos Barbosa para que, querendo,
encaminhe documentos e apresente razões de justificativa, à Contratação de servidores sem amparo legal e em
burla ao concurso público;
Citação do Sr. Paulo Lemos Barbosa para que, querendo,
encaminhe documentos, apresente alegações de defesa
e/ou recolha a importância devida;
Mantida a irregularidade em sede de Instrução Técnica
Conclusiva que seja estendida a amostra para os períodos posteriores a junho de 2015, quantificando integralmente o dano.
Após juntada de documentos às fls. 36-49, o processo fora encaminhado ao Conselheiro relator Dr. Sergio
Aboudib Ferreira Pinto, que através de voto proferido
às fls. 53/55, acompanhou parcialmente o entendimento da equipe técnica em ITI, deixando de converter os
autos em Tomada de Contas, conhecendo da Representação e determinando a citação do Responsável para se
manifestar no prazo de 30 dias.
Devidamente citado (fls. 57-63), o Responsável manifestou-se às fls. 67/80, declarando que a contratação foi
feita em situação emergencial, devido a problemas com
a empresa AL Engenharia Ltda e que a contratação fora
realizada com fundamento no art. 25, II, c/c art. 13 da
Lei n° 8.666/93.
Como consequência, o Núcleo de Estudos Técnicos e
www.tce.es.gov.br

Análises Conclusivas - NEC elaborou Instrução Técnica
Conclusiva nº 5356/2015, opinando pela conversão do
processo em Tomada de Contas; rejeitar as razões e justificativas, e julgar irregulares as contas do Sr. Paulo Lemos Barbosa nos exercícios de 2015; determinar que a
prefeitura instaure processo de tomada de contas especial.
Ato contínuo, conforme determinado à fl. 198, os autos seguiram para o Ministério Público de Contas que
por meio do Procurador Luciano Vieira, elaborou Parecer Ministerial às fls. 200-204, opinando que: seja o presente processo convertido em Tomada de Contas, julgando-as irregular; seja o Sr. Paulo Lemos Barbosa condenado ao ressarcimento do Erário; determinando que
a prefeitura instaure processo de tomada de contas especial, no prazo de seis meses realize concurso público de nível superior para área de engenharia civil, e por
fim, que no prazo de seis meses, encaminhe projeto de
lei extinguindo os cargos de assessor especial de serviço
de engenharia e arquitetura e de técnico na área de engenharia e arquitetura.
Na 33ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara do dia 26 de setembro de 2018, o patrono do responsável realizou sustentação oral, aduzindo em síntese que virtude da má
prestação dos serviços contratados, a Prefeitura de Alegre rescindiu o contrato com a empresa AL Engenharia
Ltda.
Diante da rescisão contratual com a empresa de engenharia, diversas obras que estavam em andamento, pararam, assim, segundo o defendente fazia-se necessária a contratação de engenheiros para dar continuidade aos serviços.
Alega ainda, que ainda que a regra seja o concurso púSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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blico, a Prefeitura de Alegre encontrava-se acima do limite estabelecido pela LRF.
Outro ponto que o aduzido pelo responsável, foi acerca do valor da contratação, que segundo ele foi menor
que o pago a empresa de engenharia e abaixo do valor
de mercado.
Justifica a contratação por um valor maior que os pagos
aos servidores efetivos pelo piso pago aos engenheiros,
bem como que os valores pagos aos servidores efetivos
não seriam atrativos.
É o relatório, passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, cumpre destacar que conforme aduz o Art.
186 Regimento Interno deste Tribunal “Aplicam-se às representações previstas nesta subseção, no que couber,
as normas relativas à denúncia”. Sendo assim, em análise aos autos e observando o disposto nos arts. 184 e
177 reconheço que estão presentes os requisitos e pressupostos de admissibilidade da Representação, e entendo pelo recebimento da presente.
Posto isto, passo a análise do mérito;
DO MÉRITO
Contratação de servidores sem amparo legal e em burla
ao concurso público.
Base Legal: art. 37, caput (Princípio da Legalidade) e incisos II e IX, da CRFB c/c art. 5.º da Lei Municipal 2.927,
de 8 de abril de 2008
A irregularidade em análise foi apontada pela equipe
técnica em ITI 1502/2015, após examinar documentação acostada à presente Representação e constatar que
o Responsável, sob fundamentação errônea, firmou

contratos por tempo determinado, para a prestação de
serviços de engenharia. Apontou o corpo técnico que as
contratações não encontram amparo legal, e os cargos
de engenheiro disponíveis no município, só poderiam
ser preenchidos mediante concurso público.
Em sua defesa, alega o Responsável que as contratações
foram feitas em caráter de urgência, já que a empresa
AL ENGENHARIA LTDA ME, não estava desempenhando
bem o trabalho para o qual foi contratada, e tais contratações encontram amparo legal no art. 25, II, c/c art. 13
da Lei n° 8.666/93, e que com a finalidade de formalizar
as contratações em análise encaminhou à câmara Municipal, ofício com projeto de lei 36/2015, que cria os cargos comissionados de Assessor Especial de Serviços de
Engenharia e Arquitetura e o de Técnico na Área de Engenharia e Arquitetura.
Em resposta, a equipe técnica, em ITC, esclarece que
com fulcro no art. 37, II da CF, a contratação no âmbito
público deve se dar por meio de concurso público. Aduzem ainda que não há nos autos, nenhuma prova de que
as contratações analisadas, se deram em razão de situação de urgência, assim como, que os contratos foram
firmados para prestação de serviços diretamente e não
para assessoria de engenharia, não possuindo a contratação, caráter singular, mas sim genérico, e com o condão de analisar todo e qualquer serviço voltado a obras
da Prefeitura Municipal.
Em sede de sustentação oral, o defendente aduz em síntese que virtude da má prestação dos serviços contratados, a Prefeitura de Alegre rescindiu o contrato com a
empresa AL Engenharia Ltda.
Diante da rescisão contratual com a empresa de engenharia, diversas obras que estavam em andamento, pawww.tce.es.gov.br

raram, assim, segundo o defendente fazia-se necessária a contratação de engenheiros para dar continuidade aos serviços.
Argumenta que ainda que a regra seja o concurso público, a Prefeitura de Alegre encontrava-se acima do limite
estabelecido pela LRF.
Pois bem.
Precipuamente, importante destacar que já me pronunciei em diversos processos de minha relatoria, pela possibilidade a utilização excepcionalmente da terceirização.
Nesses processos, firmei entendimento que em determinadas situações é possível realizar a terceirização, em
caso de demanda altamente especializada, excesso de
demandas repentinas e em alguns casos quando houver
conflito de interesses.
Destaco ainda que entendo ser possível a contratação
de consultorias temporárias tanto para realização de tarefas não permanentes do executivo quanto para suprir
necessidades de serviços permanentes na ausência de
servidores ou nos casos acima citados, desde que haja
prazo para realização do mesmo.
Ademais, esta Corte de Contas aprecia em seus julgamentos a legitimidade, eficiência e economicidade dos
atos da administração pública, não somente a legalidade.
No caso em tela, entendo que de certo modo, a administração em virtude da rescisão contratual esteve em uma
situação de excesso de demandas repentinas, tendo em
vista que a rescisão se deu pela má prestação dos serviços e paralização das obras poderiam trazer um prejuízo
a população bem como ao erário.
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Cito prejuízo ao erário por entender que uma obra inacabada lesa o erário, de mesmo modo que uma obra
com superfaturamento ou sobrepreço, ressalvando as
devidas proporções.
Ademais, conforme o gestor ressalta em sede de sustentação oral, o Município de Alegre por ser um município de pequeno porte, tem enorme dependência de recursos federais e estaduais para sua subsistência. O gestor comprova que muitas obras foram de fato realizadas
com recursos externos, conforme petição intercorrente
75/2018-2 (doc. 07).
Desse modo, a paralização de obras poderia inclusive
trazer o cancelamento de convênios estaduais e federais, importantes para o desenvolvimento do município.
Outro ponto que merece destaque, é a decisão judicial
trazida pelo defendente a qual não atribui a conduta do
responsável como irregular, não vislumbra dano ao erário, tão pouco má-fé do gestor, vejamos:
0002567-09.2017.8.08.0002
Classe: Agravo de Instrumento
Órgão: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
Data de Julgamento: 12/06/2018
Data da Publicação no Diário: 13/07/2018
Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Origem: ALEGRE -1ª VARA
AGVTE. : PAULO LEMOS BARBOSA
AGVDO. : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DIRETA DE ENGENHEIROS.

DECISÃO QUE RECEBEU A INICIAL. INEXISTÊNCIA DE ATO
ÍMPROBO. PROVIMENTO DO RECURSO E REJEIÇÃO DA
DEMANDA ORIGINÁRIA.
1) As imputações feitas pelo Parquet ao Chefe do Poder Executivo local se resumiram à contratação irregular
de três engenheiros civis e ao pagamento destes profissionais em montante superior ao previsto no plano de
cargos e salários de servidores efetivos do Município de
Alegre. Contudo, as provas já acostadas ao feito originário são suficientes para indicar que as condutas do Prefeito, embora consubstanciassem irregularidade, não se
subsomem na tipificação legal do ato ímprobo. Em reiteradas ocasiões, tanto a doutrina quanto a jurisprudência pátria têm destacado que nem sempre atos de má
gestão ou praticados com irregulares serão considerados ímprobos.
2) Na espécie, há comprovação documental de que o
Município licitou e contratou a empresa AL Engenharia
Ltda-ME para desenvolver os mesmos trabalhos que foram posteriormente repassados aos engenheiros contratados, ajustando que pagaria àquela pessoa jurídica
R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais) por mês. O Parquet não cogitou qualquer ilegalidade ou excesso no
preço ajustado com a licitante vencedora, de modo que
também não há falar em prejuízo ao erário quando verificado que o serviço prestado pelos três profissionais,
somados, custaram à municipalidade R$16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais) mensais.
3) Diante da rescisão contratual com a AL Engenharia
Ltda-ME e da necessidade de dar prosseguimento aos
projetos e às atividades de fiscalização das obras executadas com recursos federais, restou o Prefeito com
um problema que reclamava solução emergencial; o
www.tce.es.gov.br

tempo para concluir um concurso público para ingresso no cargo de engenheiro fazia desta uma hipótese inviável, a vista da urgência da situação, restando despropositado comparar o salário inicial dos servidores
efetivos com o valor mensal que foi pago aos profissionais que atenderam àquelas peculiares circunstâncias. Mais do que isso, os engenheiros foram contratados por valor inferior ao piso salarial da categoria, circunstância que, a um só tempo, revela que dificilmente
haveria interessados em assumir um cargo efetivo cuja
remuneração era incompatível com a média de mercado e que o montante pago aos profissionais contratados não desbordava os limites da razoabilidade e nem
denotava desídia do Prefeito para com o erário.
4) É bem verdade que o Chefe do Executivo acabou por
realizar a contratação temporária/direta dos profissionais da área de engenharia sem o respaldo de uma legislação municipal que regulamentasse a atividade, constatação suficiente para delinear a irregularidade de sua
condução administrativa. Tais circunstâncias quiçá cominarão em sanções impostas pela Corte de Contas Estadual, onde ainda tramita o respectivo processo. Todavia,
sem que tenha se delineado prejuízo ao erário (já que
a contratação direta custou menos para o município do
que a empresa anteriormente contratada) e sem prova
de dolo do Prefeito (visto que nem mesmo o Parquet
aponta em que consistiria sua má-fé e nem cogita tentativa de auferir proveito próprio ou de terceiro), não
há elementos capazes de justificar a continuidade da
tramitação da contenda originária.
5) Delineadas as peculiaridades do contexto fático aqui
investigado que exigia do Prefeito solução urgente sob
pena de cancelamento dos convênios e dos repasses
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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de verba federal a conduta do agravante não consubstanciou ato punível com as sanções da Lei n º 8.429/92,
razão pela qual são aplicáveis as disposições do art. 17,
§8º, da LIA, para rejeitar a demanda originária.

da prestação daquele tipo de serviço, considero esta irregularidade afastada. Todavia, considero importante a
transcrição da argumentação da qual me vali para afastar esta irregularidade:

6) Recurso provido. ACORDA a Egrégia Terceira

Desta forma, entendo que as razões de justificativas
apresentadas pelos responsáveis se adequam aos ditames doutrinários e jurisprudências, uma vez que a
contratação em tela se valeu para atender a demandas
eventuais, bem como o excesso de demandas que surgiram na Prefeitura Municipal da Serra, em função de haver 43 obras pendentes de conclusão no município, e
muitas comprometidas estruturalmente.

Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso, para lhe dar provimento, nos
termos do voto da relatora. Vitória/ES, 12 de junho de
2018. Conclusão
À unanimidade: Conhecido o recurso de PAULO LEMOS
BARBOSA e provido (grifo nosso)
Importante ressalvar que esta Corte de Contas não está vinculada a decisão judicial, porém entendo que nada
impede de utiliza-la para formar minha convicção no julgamento desses autos.
Na decisão supracitada, a ilustre julgadora reconhece a
necessidade da contratação e ainda que seja irregular a
conduta do gestor, não foi verificada a ocorrência de lesão ao erário, dolo ou má-fé.
Neste contexto, entendo que ainda que a forma de contratação não tenha sido a melhor do ponto de vista legal, não vislumbro outra alternativa ao prefeito diante
da situação aqui debatida.
Por fim, colaciono minha argumentação para afastar irregularidade análoga a esta debatida no Processo TC
7354/2013 da Prefeitura Municipal da Serra:
[...] no caso concreto considerei que havia necessidade de se contratar os serviços de engenharia consultiva para atuar junto à Prefeitura da Serra, tendo em vista que havia a real necessidade do serviço, diante da alta demanda do município, bem como a eventualidade

(...)
Cumpre reconhecer que a contratação de engenheiros
não é algo episódico por parte de um município, e por
isso deve ter um corpo técnico formado por engenheiros concursados. Entretanto, há momentos, e esse é o
caso deste processo, que existem muitas demandas por
projetos de obras, de modo que a contratação de empresas para atender estas demandas se mostra como
uma solução razoável.
Finalmente, há que se reconhecer que contratar efetivos, simplesmente porque tem que ser realizado concurso público, sem levar em conta que estas demandas
são episódicas e pontuais, poderia comprometer despesas futuras com pessoal, comprometendo sobremaneira
os gastos públicos e levando à responsabilização do gestor frente a esta Corte de Contas.
E a Lei de Responsabilidade Fiscal é algo que deve ser
cumprido. Inclusive em tempos recentes foi um dos motivos alegados para a aprovação do impeachment de
uma presidente da república. Polêmicas políticas à parwww.tce.es.gov.br

te, esse fato consolidou mais a importância da Lei de
Responsabilidade Fiscal e o papel dos Tribunais de Contas.
Diante do exposto, considerando que o gestor atuou na
busca da eficiência administrativa, bem como para atender ao excesso de demanda existente naquele momento, para regularizar aquela situação específica, afasto a
irregularidade apontada.
Assim, afasto a irregularidade apontada, porém entendo ser necessário expedir determinações a Prefeitura
Municipal de Alegre, para readequar a estrutura administrativa do Executivo Municipal, principalmente nas
áreas de engenharia e arquitetura, mantendo-se como cargos em comissão APENAS os cargos de DIREÇÃO,
CHEFIA e ASSESSORAMENTO, bem como criar e prover
os cargos efetivos necessários, sem contudo descumprir
os limites de gastos com pessoal estabelecidos pela Lei
de Responsabilidade Fiscal – LRF.
Pagamento de remuneração sem amparo legal.
Base Legal: art. 37, caput (Princípio da Legalidade) CRFB c/c arts. 5º e 7º da Lei Municipal 2.927/2008
O Corpo técnico, através de Instrução Técnica Inicial,
constatou a irregularidade em comento, e apontou que
os contratos firmados entre o responsável e os engenheiros contratados: fere o teto remuneratório constante em Lei Municipal 2.927/08, vide arts. 5º e 7º; que se
os contratos firmados, foram fundamentados em lei supramencionada, o disposto nos artigos sobredito, devem ser observados para fins de remuneração; que apesar de não restar comprovado que os engenheiros contratados foram aprovados em concurso, não seria razoável que a remuneração percebida por estes, fosse maior
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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que a de um engenheiro concursado; que no ano de
2013, ano da última revisão referente a remuneração,
um engenheiro civil da Prefeitura de Alegre, percebia o
valor R$2.227,48 (dois mil, duzentos e vinte e sete reais
e quarenta e oito centavos).
Logo após, em sua defesa (fls. 67-80), o Responsável argumentou que os valores constantes em lei, encontravam-se defasados, posto que atualmente, o teto remuneratório de um engenheiro, conforme Lei 4.950-A/66
e Convenção Coletiva de Trabalho 2014/2015, é de R$
6.171,00 (seis mil, cento e setenta e um reais). E que tal
remuneração, de certa forma impede que profissionais
se interessem em prestar concurso naquele município,
posto que o salário ofertado é pouco atrativo. Suscitou
ainda que por não serem os contratados, servidores, deve-se observar, para fins salarial, os valores de mercado,
posto que esta média é que serve de base para contratações públicas, principalmente as contratações com fulcro no art. 13 da Lei 8666/93.
Além disso, conforme se manifestou área técnica desta
Corte em Instrução Técnica Conclusiva:
Desta forma, e com base no princípio da isonomia, a remuneração paga aos servidores de fato deve ser a mesma dos servidores efetivos concursados ocupantes do
cargo de engenheiro civil, já que desempenham as mesmas funções, ante a expressa previsão contratual. [...]
Assim, restaria preconizada a igualdade de tratamento
entre ambos, e a remuneração não poderia ultrapassar
àquela prevista no Anexo V da Lei 2.927/08, padrão ‘p’,
e seus reajustes ocorridos ao longo do tempo.
No mesmo sentido se pronunciou o Ministério Público
de Contas:

Por outro lado, não merece prosperar a alegação de
aplicação do piso salarial disposto na Lei 4.950-A/66 para o profissional de engenharia contratado, haja vista a
pacífica jurisprudência das Cortes Trabalhistas no sentido de que a Lei n. 4.950-A/66 não se aplica aos servidores públicos, ainda que contratados sob o regime celetista, em respeito aos artigos 37, inciso X, e 169 da Constituição Federal, cujas ementas estão abaixo transcritas:
AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. DIFERENÇAS SALARIAIS. SERVIDOR PÚBLICO DE MUNICÍPIO. SALÁRIO PROFISSIONAL DO ENGENHEIRO. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 4.950-A/66.
Inaplicável a Lei nº 4.950-A/66 ao servidor público engenheiro em face da necessidade de lei e dotação orçamentária prévias para a concessão de vantagens. No caso, a remuneração deve observar os arts. 37, X, e 169 da
Constituição da República, que dizem ser necessárias a
prévia dotação orçamentária e a autorização em lei específica para a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração. Precedentes. Agravo conhecido
e desprovido. (Ag-AIRR - 1147-85.2012.5.15.0038, Relator Ministro: Alexandre de Souza Agra Belmonte, Data
de Julgamento: 05/08/2015, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 07/08/2015).
ENGENHEIRO.EMPREGADO PÚBLICO. LEI Nº 4.950A/66. INAPLICABILIDADE. A Lei nº 4.950-A/66 não se
aplica aos engenheiros contratados como celetistas por
pessoa jurídica de direito público, por aplicação dos artigos 37, inciso XIII, e 169 da Constituição Federal. Recurso provido. (TRT-24 - RO: 708200400124008 MS 007082004-001- 24-00-8 (RO), Relator: MÁRCIO EURICO VITRAL AMARO, Data de Julgamento: 16/02/2005, 1ª Vara
do Trabalho de Campo Grande - MS, Data de Publicação:
www.tce.es.gov.br

DO/MS Nº 6437 de 02/03/2005, pag. 48/49)
No caso dos autos, não há elementos que isentem a responsabilidade do gestor, pelo contrário, resta demonstrado que a sua opção pela terceirização, além de ilegal,
revela-se antieconômica e danosa ao erário municipal.
As irregularidades perpetradas consubstanciam graves
infrações à norma, com o agravante de terem ocasionado dano injustificado ao erário, o que pode e deve
ser repelido pela Corte de Contas, como reiteradas vezes tem ocorrido.
Nesse sentido, cita-se entendimento do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Resolução Normativa n. 17/2010,
que qualifica como conduta grave o Não provimento dos
cargos de natureza permanente mediante concurso público (art. 37, II, da Constituição Federal).
Outro ponto aduzido pelo responsável foi acerca do valor da contratação, que segundo ele foi menor que o pago a empresa de engenharia e abaixo do valor de mercado.
Justifica a contratação por um valor maior que os pagos
aos servidores efetivos pelo piso pago aos engenheiros,
bem como que os valores pagos aos servidores efetivos
não seriam atrativos.
Pois bem.
Conforme exposto, a irregularidade trata de contratação
de engenheiros com salários superiores aos dos servidores concursados, com mesma formação.
O caso em tela aborda regimes de contratações distintos, temos servidores públicos estatutários, que são os
efetivos aprovados em concurso público com estabilidade e possibilidade de plano de cargos e salários e os comissionais de livre nomeação e exoneração; os contrataSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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dos temporários nas hipóteses do artigo 37 da CF sujeitos ao regime especial; e os celetistas regidos pela consolidação das leis do trabalho – CLT.
No caso em tela trata-se de contratado temporário, sujeito a regime diverso do estatutário, não cabendo equiparação salarial.
O Tribunal de Justiça deste Estado já decidiu que a remuneração devida ao servidor temporário é aquela definida ao tempo da contratação temporária, inexistindo previsão legal que assegure equiparação salarial:
0013247-15.2012.8.08.0039 Classe: Apelação Órgão: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL Data de Julgamento:
05/05/2015 Data da Publicação no Diário: 15/05/2015
Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO Origem:
PANCAS - 1ª VARA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONVÊNIO ENTRE MUNICIPALIDADE E CESAN - CONTRATO TEMPORÁRIO – CONTRATAÇÃO IRREGULAR – NULIDADE DO CONTRATO
TEMPORÁRIO - RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS – RESPONSABILIDADE
SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO – EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM SERVIDOR EFETIVO – IMPOSSIBILIDADE –
SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
1. Na contratação temporária, uma vez verificada a abusividade das renovações do vínculo sui geniris - com a
demonstração de que há permanência além de qualquer prazo razoável da relação profissional com o ente público, que ampara toda e qualquer contratação pelo inciso IX do artigo 37 da Constituição da República -,
há que se considerar a nulidade deste contrato. Precedente do STJ.

2. Conquanto não haja propriamente terceirização de
serviços mediante a realização do Convênio firmado entre a CESAN e a municipalidade, mas sim uma contratação direta para prestação de serviços ao ente conveniado, em realidade o ente público é o beneficiário, devendo suportar a responsabilidade subsidiária em caso de
inadimplemento das obrigações trabalhistas.
3. Não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos
de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
A remuneração devida ao servidor temporário é aquela definida ao tempo da contratação temporária, inexistindo previsão legal que assegure equiparação salarial aos servidores efetivos. Precedentes do STJ.
4. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os servidores contratados em caráter temporário
têm direito à extensão de direitos sociais constantes do
art. 7º do Magno Texto, nos moldes do inciso IX do art.
37 da Carta Magna. Precedentes desta Corte de Justiça.
5. Recurso parcialmente provido. (grifo nosso)
Importante ressaltar que os engenheiros possuem piso
salarial fixados por lei e por convenção coletiva do trabalho, dessa forma, toda contratação de engenheiros
pelo regime celetista deverá cumprir o que determina a
convenção coletiva vigente.

tados, questiona-se o fato da irregularidade da contratação e não a ausência de prestação de serviços.
Dessa forma, entendo que ainda que a irregularidade
fosse mantida, não há motivos que determinem a condenação do gestor a ressarcir ao erário, pois configuraria enriquecimento ilícito por parte da administração.
Nesse sentido esta Corte de Contas já decidiu que até
mesmo em casos em que seja demonstrada a existência
de ma-fé da empresa contratada, no procedimento licitatório, se os serviços tenham sidos efetivamente prestados, o ressarcimento deverá ser afastado, vejamos:
PARECER/CONSULTA TC-003/2018 – PLENÁRIO
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 conhecer da presente Consulta, para
que no mérito seja respondida de acordo com a Instrução Técnica de Consulta 33/2017-1, nos seguintes termos:

Ademais, ainda que a contratação tenha sido realizada
de forma irregular, não se pode, com base apenas nesse fato, afirmar que os valores pagos aos contratados tenham sido irregulares.

1.1. Em respeito ao Princípio da Vedação ao Enriquecimento Ilícito da Administração, tem a empresa o direito de receber pelos serviços já realizados, ainda que tenha agido de má-fé durante o procedimento licitatório,
dando causa à anulação da avença, desde que a prestação esteja em consonância com o firmado no contrato, e apenas pelos valores correspondentes à reposição
do seu patrimônio ao estado anterior ao da celebração
do acordo, como forma de atender o disposto no artigo 59, da Lei 8.666/93, sem prejuízo de eventuais sanções administrativas e/ou penais cabíveis. (grifo nosso)

Outro ponto que merece destaque é a inexistência de
informações nos autos que os serviços não foram pres-

Nota-se que até mesmo no caso de má-fé por parte da
contratante este Tribunal entendeu que deve ser verifi-

Logo, conforme registrou o responsável, a contratação
se deu na forma convenção coletiva.
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cado se houve ou não prestação de serviços, e caso esta
tenha ocorrido, em respeito ao princípio da vedação ao
enriquecimento ilícito da administração, o ressarcimento não deve ser imputado.

Após os trâmites regimentais, ARQUIVAR os presentes
autos

Assim, diante dos argumentos acima, entendo que a irregularidade deve ser afastada.

VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:

Ante todo o exposto, divergindo do entendimento da
Área Técnica e 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 Colegiada, ante as razões
expostas pelo Relator em:
CONHECER e considerar IMPROCEDENTE a presente Representação com fundamento no art. 95, inciso I c/c 99,
§2º da Lei Orgânica nº 621/2013.
EXPEDIR AS SEGUINTES DETERMINAÇÕES, a serem
cumpridas no prazo de 18 (dezoito) meses, ao Chefe De
Executivo Municipal de Alegre, com fulcro no art. 329,
§7º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas:
READEQUAR a estrutura administrativa do Executivo
Municipal, principalmente nas áreas de engenharia e arquitetura, mantendo-se como cargos em comissão APENAS os cargos de DIREÇÃO, CHEFIA e ASSESSORAMENTO.
CRIAR e PROVER os cargos efetivos necessários, sem
contudo descumprir os limites de gastos com pessoal
estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.
DAR CIÊNCIA aos interessados do teor da decisão conforme determina §7º, art. 307 do RITCEES;

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator

Trata-se de Representação proposta por Romar Azevedo Mendes e Nemrod Emerick, em face de Paulo Lemos
Barbosa, Prefeito do Município de Alegre/ES, com relato de supostas irregularidades na contratação de serviços de engenharia por tempo determinado para o setor
técnico da Secretaria Municipal de Obras do Município
de Alegre.
Conhecida a representação, conforme decisão proferida às fls. 26, a apuração dos fatos pela Área Técnica deste Tribunal de Contas revela que em decisão firmada em
23 de janeiro de 2015, Paulo Lemos Barbosa, então prefeito, rescindiu unilateralmente o Contrato Municipal Nº
004/2014 com a empresa AL Engenharia Ltda. ME, cujo
objeto era a execução dos serviços de engenharia nas
atividades de planejamento, elaboração, detalhamento,
correção e/ou supervisão e fiscalização das obras de responsabilidade das secretarias municipais de Alegre.
Na sequência, em 02 de fevereiro e 25 de março de
2015, firmaram-se contratos administrativos com pessoas físicas, qualificados como engenheiros, para executar as mesmas tarefas daquele contrato.
Ocorre que a Lei Municipal 2.927/2008, que dispõe sobre o plano de cargos e vencimentos dos servidores do
município de Alegre, prevê três cargos de engenheiro civil no quadro permanente daquele município e a contratação direta de servidores sem amparo realizada pewww.tce.es.gov.br

lo município delineia condição suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do prefeito, qualificada
na burla ao concurso público e ofensa ao art. 37, caput e
incisos II e IX da Constituição Federal.
A conduta inquinada não se confunde com a possibilidade de inelegibilidade de licitação prevista no ar. 13,
incisos I, III e IV da Lei 8.666/93, vez que os contratos
descrevem expressamente seu objeto como “... Prestação de Serviços por tempo determinado no cargo de
engenheiro civil, conforme dispõe a Lei Municipal nº
2.927/2008, ...” – Cláusula Primeira, assegurando-lhes,
inclusive 13º salário e férias – prevista na Cláusula Segunda, acrescida também de dissonante menção à “...
benefícios assegurados e contidos no § 2º do art. 39 da
Constituição estadual”, confirmando-se de forma cristalina a intenção de burlar a norma constitucional do concurso público.
Nada socorre o responsável a alegação de estado de necessidade, relacionado ao exercício das atribuições dos
engenheiros em procedimentos administrativos voltados à liberação de repasses destinados à execução das
etapas de programas governamentais em curso, e a eminência de suspensão de obras, porque o gestor deu causa ao romper abrupta e unilateralmente o contrato em
vigor há mais de um ano.
Passando ao largo dos motivos determinantes da terceirização dos serviços objeto do Contrato Nº 004/2014,
de 02 de janeiro de 2014, e da motivação ensejadora
do rompimento abrupto da relação contratual, as provas materiais carreadas aos autos demonstram a ausência de economicidade no pagamento da remuneração e
qualificam a má-fé do gestor.
A circunstância em que se deu a contratação ensejou
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no pagamento de remuneração diversa daquela fixada
para o exercício do cargo de Engenheiro Civil, conforme
a tabela de vencimentos no Anexo V da Lei Municipal
2.927/2008, devidamente reajustada por meio das Leis
Municipais Nos. 3.224/2012 e 3.291/2013.
Ao assim proceder, estabeleceu-se padrão remuneratório não previsto em lei conforme fartamente documentado no trecho a seguir transcrito da Instrução Técnica
Conclusiva 5356/2015:
No caso em vertente, pelos elementos constantes nos
autos, as pessoas contratadas se assemelham a figura
do funcionário de fato, cuja investidura foi irregular, mas
os atos reputam-se válidos e o agente possui o direito a
remuneração. Neste sentido as lições de Celso Antônio
Bandeira de Mello:
Dois são os requisitos para a caracterização do agente
público: um, de ordem objetiva, isto é, a natureza estatal da atividade desempenhada; outro, de ordem subjetiva: a investidura nela.
De passagem, anote-se que o defeito invalidante da investidura não acarreta, só por só, a invalidade dos atos
que este praticou. É a conhecida teoria do “funcionário de fato” (ou “agente público de fato”). “Funcionário de fato” é aquele cuja investidura foi irregular, mas
cuja situação tem a aparência de legalidade. Em nome
do princípio da aparência, da boa-fé dos administrados,
da segurança jurídica e do princípio da presunção de legalidade dos atos administrativos reputam-se válidos os
atos por ele praticados, se por outra razão não forem viciados.
Por outro lado, uma vez invalidada a investidura do funcionário de fato, nem por isto ficará ele obrigado a re-

por aos cofres públicos aquilo que percebeu até então.
Isto porque, havendo trabalhado para o Poder Público,
se lhe fosse exigida a devolução dos vencimentos auferidos haveria um enriquecimento sem causa do Estado,
o qual, dessarte, se locupletaria com trabalho gratuito.
(Destaques no original.)
Desta forma, e com base no princípio da isonomia, a remuneração paga aos servidores de fato deve ser a mesma dos servidores efetivos concursados ocupantes do
cargo de engenheiro civil, já que desempenham as mesmas funções, ante a expressa previsão contratual. Ainda
que se trate de Direito do Trabalho, vale citar a Orientação Jurisdicional n° 383 da Seção de Dissídios Individuais I do Tribunal Superior do trabalho, que confere semelhante entendimento:
383. TERCEIRIZAÇÃO. EMPREGADOS DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E DA TOMADORA. ISONOMIA.
ART. 12, “A”, DA LEI Nº 6.019, DE 03.01.1974. (mantida)
- Res. 175/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011
A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com ente
da Administração Pública, não afastando, contudo, pelo
princípio da isonomia, o direito dos empregados terceirizados às mesmas verbas trabalhistas legais e normativas asseguradas àqueles contratados pelo tomador dos
serviços, desde que presente a igualdade de funções.
Aplicação analógica do art. 12, “a”, da Lei nº 6.019, de
03.01.1974.

nicípio aos servidores ocupantes do cargo de engenheiro é muito defasada, de modo que não gera interesse
de participação por parte de possíveis concorrentes de
um concurso público. Porém, em momento algum sugere qualquer medida para mitigar esse fator prejudicial
para a realização do concurso público, permanecendo
inerte quanto a tais fatos.
Também sustenta que o piso salarial de engenheiro no
país, conforme determina a Lei 4.950-A/66 e Convenção
Coletiva de Trabalho 2014/2015, é de R$ 6.171,00 (seis
mil, cento e setenta e um reais). Porém, tal piso é aplicável apenas aos empregados públicos, e não aos cargos
públicos, regidos prioritariamente pelo direito administrativo. Logo, a despeito de se reconhecer a importância
de tal piso, este não é um fator limitativo. Acrescenta-se
que mesmo nas contratações ilegais realizadas sob análise, a prefeitura pagou valor menor que o piso, demonstrando que este não preconizou o suposto cumprimento do piso salarial.
Logo, os argumentos de defesa não são capazes de ilidir
a irregularidade tratada. Também é patente que a Administração deve preconizar a igualdade de tratamento remuneratório aos servidores que desempenham as
mesmas funções, em cumprimento ao princípio da isonomia, ainda que “funcionários de fato”.

Assim, restaria preconizada a igualdade de tratamento
entre ambos, e a remuneração não poderia ultrapassar
àquela prevista no Anexo V da Lei 2.927/08, padrão ‘p’,
e seus reajustes ocorridos ao longo do tempo.

Esclarece-se, ainda, que o parâmetro comparativo utilizado pela ITI para aferir o dano é o correto, ensejando o ressarcimento das diferenças, na ordem de R$
44.821,52 (quarenta e quatro mil, oitocentos e vinte e
um reais e cinquenta e dois centavos) equivalentes a
16.680,27 VRTE, referentes aos pagamento até junho
de 2015.

O justificante alega que a remuneração paga pelo mu-

Diante do exposto, não há elementos capazes de ilidir
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a irregularidade, de modo que se opina pela sua manutenção, responsabilizando o sr. Paulo Lemos Barroso
quanto aos fatos ora analisados, diante da conduta, nexo e culpabilidade já expostos na ITI 1502/2015.
Apenas é imperioso alertar que os pagamentos a maior
às pessoas contratadas possivelmente continuaram a
ser pagos ao longo do ano de 2015, configurando dano
ao erário não apurado nestes autos. Desta forma, sugere-se que seja determinada à Prefeitura Municipal de
Alegre a realização de Tomada de Contas Especial, nos
termos da Instrução Normativa TC n° 32, de 04 de novembro de 2014, para apurar o pagamento irregular de
remuneração no período de julho a dezembro de 2015.
Observe-se ainda que as alegações de defesa do prefeito reforçam a convicção da ilegalidade e reprovabilidade de sua conduta. Não acolhidas, evidenciam que o
processo original de contratação direta carecia de motivação suficiente para edição dos atos administrativos
e que os fundamentos que deveriam minimamente lastreá-los forma desenvolvidos posteriormente e, e conforme alhures, de forma insuficiente.
Nesse sentido, importa destacar que leis especiais fixadoras de remuneração mínima para categorias profissionais regulamentadas não se aplicam aos servidores públicos ocupantes de cargos ou empregos na Administração Pública conforme precedentes consolidados nos tribunais judiciais, do qual destaco a seguinte ementa do
TJ/ES:
DECISÃO MONOCRÁTICA Cuidam os autos de Apelação
Cível interposta por GILMAR GAIGHER, HYERCEM SANTOS MACHADO e JULIO MARIA STARLING contra r. sentença de fls. 126/130, proferido pelo MM. Juiz de Direito
da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual de Vi-

tória que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face
do INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IDAF, julgou improcedente o pedido inaugural. Condenou, ainda, os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do § 4º, do art. 20, do Código de Processo Civil. Razões de apelo às fls. 132/135, alegando, em
síntese, que são servidores públicos estatutários do recorrido sendo todos remunerados em consonância com
a Lei nº 4.950-A/66. Afirmam que cumprem jornada de
trabalho de 08 (oito) horas, fazendo jus ao piso salarial
de 09 (nove) salários mínimos, de acordo com o art. 6º,
daquele diploma legal. Entretanto, a partir de maio de
2005, tal norma passou a ser injustificadamente descumprida, gerando imensos prejuízos aos servidores em
comento. Por fim, alegam que a declaração de inconstitucionalidade da legislação acima mencionada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal não possui efeito vinculante com relação a presente demanda, razão pela qual
a sentença recorrida não poderia indeferir o pedido sob
o entendimento da impossibilidade do salário mínimo
ser utilizado como fator de indexação reportando-se à
súmula vinculante nº 4 do STF e à inexistência de direito adquirido e vedação de redução salarial. Requer, assim, o provimento do recurso com a consequente reforma da r. Sentença hostilizada. Contrarrazões apresentadas às fls. 140/147, rechaçando os argumentos do apelo, pugnando pela manutenção da sentença vergastada.
É o Relatório. Passo a decidir com base no artigo 557
do CPC, eis que patente a contrariedade entre a pretensão aduzida no apelo com a jurisprudência e o entendimento consolidado dos Tribunais Pátrios. Compulsanwww.tce.es.gov.br

do os autos, verifico que os recorrentes, com a finalidade de restabelecer o padrão de seus vencimentos com
os reajustes do salário mínimo, invocaram a aplicabilidade da Lei nº 4.950-A/66, pleiteando, ainda, a condenação do IDAF ora apelado nas parcelas vencidas e vincendas com reflexos nas férias, 13º salários e adicional
de tempo de serviço. Ocorre que o Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento no dia 26 de
fevereiro de 1969, nos autos da Representação nº 716,
sob a relatoria do Eminente Ministro Eloy da Rocha declarou a inconstitucionalidade da referida norma federal, cuja ementa transcrevo abaixo: REPRESENTAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. SALARIO MINIMO E REMUNERAÇÃO DO TRABALHO NOTURNO DE PROFISSIONAIS
DIPLOMADOS EM ENGENHARIA, QUIMICA, ARQUITETURA, AGRONOMIA E VETERINARIA. PEDIDO PREJUDICADO, COM REFERENCIA A REMUNERAÇÃO MINIMA DE
ENGENHEIROS, ARQUITETOS E ENGENHEIROS AGRONOMOS, EM FACE DO JULGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO
N. 745, EM 13.03.1968. PROCEDENCIA DA REPRESENTAÇÃO, PARA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
DA L. 4.950-A, DE 24.04.1966. Neste diapasão, foi editada pelo Senado Federal a Resolução nº 12/71, tendo
sido consignado que ¿é suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo
Supremo Tribunal Federal, em 26 de fevereiro de 1969,
nos autos da Representação nº 716, do Distrito Federal,
a execução da Lei n 4.950-A, de 22 de abril de 1966, em
relação aos servidores públicos sujeitos ao regime estatutário. Assim, levando-se em consideração que os
apelantes são servidores públicos estatutários do apelado, não há como aplicar o texto da Lei nº 4.950-A/66 ao
seu regime jurídico (grifei). Outrossim, é evidente que
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o reajuste do padrão de vencimentos dos servidores de
acordo como o salário mínimo se amolda à hipótese vedada pela doutrina e jurisprudência pátrias, conforme
pacífico entendimento do Excelso Pretório: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EQUIPARÇAÇÃO SALARIAL DE SERVIDORES.
REAJUSTE DE PROVENTOS COM FUNDAMENTO EM ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 339 DO STF. PRECEDENTE. VINCULAÇÃO DE SALÁRIO PROFISSIONAL AO
SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. I ¿
A teor do Súmula 339 do STF, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.
Precedentes. II ¿ Conforme orientação do Tribunal, é inconstitucional qualquer vinculação de salário profissional ao salário mínimo, nos termos do que dispõe o art.
7º, IV, da Constituição Federal. Precedentes. III - Agravo
regimental improvido. (RE 521332 AgR, Relator(a): Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em
09/11/2010, DJe-226 DIVULG 24-11-2010)...... ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ARTIGO 2º DO DECRETO N. 4.726?87 DO ESTADO
DO PARÁ. ATO REGULAMENTAR. AUTARQUIA ESTADUAL.
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM. REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO
MÍNIMO. NÃO-RECEBIMENTO DO ATO IMPUGNADO PELA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. AFRONTA AO DISPOSTO
NO ARTIGO 7º, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. A controvérsia posta nestes autos foi anteriormente examinada por esta Corte quando do julgamento
da ADPF n. 33. 2. Decreto estadual que vinculava os vencimentos dos servidores da autarquia estadual ao salário mínimo. 3. Utilização do salário mínimo como fator

de reajuste automático de remuneração dos servidores
da autarquia estadual. Vedação expressa veiculada pela Constituição do Brasil. Afronta ao disposto no artigo
7º, inciso IV, da CB/88. 4. Liminar deferida por esta Corte em 7 de setembro de 2005. 5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente
para declarar o não-recebimento, pela Constituição do
Brasil, do artigo 2º do decreto n. 4.726/87 do Estado do
Pará. (ADPF 47, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal
Pleno, julgado em 12/12/2007, DJe-070 DIVULG 17-042008) Insta frisar, que o Estado do Espírito Santo editou a Lei nº 5.824/1999, que veda a vinculação de vencimentos, remuneração, proventos, pensões, subsídio,
saldo ou vantagem ao salário mínimo, direta ou indiretamente, considerando-se nulas de pleno direito quaisquer vinculações nesse sentido existentes e revogadas
quaisquer disposições legais que as autorizem direta ou
indiretamente. O que significa dizer, que o IDAF, pelo
comando legal, está proibido de vincular a remuneração dos servidores públicos, sejam celetistas ou estatutários, ao salário mínimo. Logo, não há como se aplicar
o disposto no artigo 5º da Lei Federal nº 4.950-A/66 aos
servidores públicos do IDAF como pretendem os apelantes. Portanto, a meu ver, não está a sentença singular a merecer qualquer reparo, devendo ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Isto posto,
com respaldo na norma acima mencionada, CONHEÇO
do recurso, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo
a r. sentença de primeiro grau na sua integralidade. Intimem-se. Publique-se na íntegra. Vitória, 27 de setembro de 2012. ROBERTO DA FONSECA ARAUJO Desembargador Relator
(TJES, Classe: Apelação, 024060273539, Relator: ROwww.tce.es.gov.br

BERTO DA FONSECA ARAÚJO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data da Decisão: 27/09/2012)
Do mesmo modo, a Convenção Coletiva de Trabalho 2014/2015, registrada no TEM sob número
ES000090/2015, referida em alegações de defesa não se
aplica aos profissionais e servidores públicos conforme
destaque transcrito a seguir e que trata de sua abrangência:
... abrange as categorias dos profissionais liberais dos
Engenheiros da CNPL, especificamente dos empregados
das empresas de Arquitetura e engenharia consultiva,
com abrangência territorial em ES”.
O escorço destes autos apresenta o gestor público como agente rescisor de um contrato de prestação de serviços de engenharia recém prorrogado e que a despeito
da existência de cargos passíveis de preenchimento segundo as regras constitucionais, efetua contratação direta com valores superiores àquele previsto para a remuneração dos cargos existentes no quadro de pessoal da Prefeitura de Alegre, empregando sofisma de estado de necessidade (criado por ele mesmo) e redução de
despesas para justificar o seu intento.
Diante de todo o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo relator, em:
Preliminarmente, receber o feito como REPRESENTAÇÂO, conforme estabelecido no do art. 99 da LC
621/2012;
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019

392

ATOS DA 2a CÂMARA

Considerar PROCEDENTE a presente Representação,
com base no inciso II, do artigo 95, da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c artigo 99, §2º, da Lei Complementar Estadual 621/2012, tendo em vista o reconhecimento das seguintes irregularidades:
Contratação de servidores sem amparo legal e em burla
ao concurso público. (item 2.1 desta ITC)
Base legal: infringência ao art. 37, caput (Princípio da Legalidade) e incisos II e IX, da Constituição da República
Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988 c/c art. 5.º
da Lei Municipal 2.927, de 8 de abril de 2008.
Responsável: Paulo Lemos Barbosa – Prefeito Municipal
Pagamento de remuneração sem amparo legal. (item
2.2 desta ITC)
Base legal: infringência ao art. 37, caput (Princípio da
Legalidade) da Constituição da República Federativa do
Brasil e arts. 5º e 7º da Lei Municipal 2.927/2008.
Responsável: Paulo Lemos Barbosa – Prefeito Municipal
Ressarcimento: R$ 44.821,52 (quarenta e quatro mil, oitocentos e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos)
equivalentes a 16.680,27 VRTE.
Converter os autos em Tomada de Contas Especial,
em face da existência de dano ao erário, presentificado no item 2.2 desta ITC no valor de R$ 44.821,52 (quarenta e quatro mil, oitocentos e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos) equivalentes a 16.680,27 VRTE,
na forma do artigo 57, inciso IV , da Lei Complementar
n° 621/2012, ressaltando que o responsável já foi devidamente citado quanto à possibilidade de ressarcimento, conforme artigo 157, inciso II, da Resolução TCE
261/2013 e Termos de Citação n° 1851/2015, fl. 57.

Rejeitar as razões de justificativas e alegações de defesa, julgar irregulares as contas de Paulo Lemos Barbosa
nos exercícios de 2015, em razão da prática de ato ilegal, presentificado no item 2.1 desta Instrução Técnica
Conclusiva, e cometimento de irregularidades que causaram dano ao erário, disposta no item 2.2 desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento
do valor R$ 44.821,52 (quarenta e quatro mil, oitocentos e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos) equivalentes a 16.680,27 VRTE ao erário municipal, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c” e “e” da Lei Complementar 621/2012 , aplicando-lhe multa de multa individual no valor de R$5.000,00 ( cinco mil reais), com
amparo no artigo 135, inciso II e III, da Lei Complementar 621/12.

99, §2º da Lei Orgânica nº 621/2013.

Determinar ao atual Chefe do Executivo do Município
de Alegre que instaure a Tomada de Contas Especial, nos
termos da Instrução Normativa TC n° 32, de 04 de novembro de 2014, para apurar o pagamento irregular de
remuneração no período de julho a dezembro de 2015.

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

À SGS para as comunicações processuias e ciência ao
Ministério Público de Contas.
ARQUIVE-SE, após o trânsito em julgado.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em substituição
1. ACÓRDÃO TC- 1475/2018 – SEGUNDA CÂMARA
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 e considerar IMPROCEDENTE a presente
Representação com fundamento no art. 95, inciso I c/c
www.tce.es.gov.br

1.2 EXPEDIR AS SEGUINTES DETERMINAÇÕES, a serem
cumpridas no prazo de 18 (dezoito) meses, ao Chefe De
Executivo Municipal de Alegre, com fulcro no art. 329,
§7º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas:
1.2.1 READEQUAR a estrutura administrativa do Executivo Municipal, principalmente nas áreas de engenharia
e arquitetura, mantendo-se como cargos em comissão
APENAS os cargos de DIREÇÃO, CHEFIA e ASSESSORAMENTO.
1.2.2 CRIAR e PROVER os cargos efetivos necessários,
sem contudo descumprir os limites de gastos com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal –
LRF.

1.4 Após os trâmites regimentais, ARQUIVAR os presentes autos
2. Por maioria, nos termos do voto relator conselheiro
Domingos Augusto Taufner. Vencido o conselheiro em
substituição João Luiz Lovatti que votou por converter
em Tomada de Contas Especial, julgar irregular, ressarcimento de 16.680,27 VRTE e multa de R$ 5.000,00 com
determinação.
3. Data da Sessão: 24/10/2018 - 36ª Sessão Ordinária
da 2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (no exercício da presidência/relator) e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (conSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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vocado).
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
Lido na sessão do dia: 13/02/2019
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1476/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 01718/2016-4
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Monitoramento
UG: PMADN - Prefeitura Municipal de Água Doce do
Norte
Relator: Domingos Augusto Taufner
Interessado: Prefeitura Agua Doce Norte
Responsável: Paulo Marcio Leite Ribeiro
FISCALIZAÇÃO – MONITORAMENTO – ACÓRDÃO TC
182/2015 – SEGUNDA CÂMARA – APLICAR MULTA – FIXAR PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
RELATÓRIO

Cuidam os autos de Fiscalização – Monitoramento, que
tem como base o Acórdão TC 182/2015 – Segunda Câmara (Processo TC 5840/2009), que tratou de Auditoria
Ordinária, realizada na Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, relativa ao exercício de 2008.
Cumpre notar que o presente monitoramento tem por
objeto o item 2, “b” do referido Acórdão, que entendeu
por:
2. Determinar ao atual gestor que:
a) ...
b) rescinda os contratos de trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias,
contratados antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 51/06 (em 14 de fevereiro de 2006) que não
foram admitidos por meio de anterior processo de seleção pública, nos termos que prevê o art. 2º, parágrafo único da supracitada emenda; e promova a prorrogação por prazo indeterminado dos atuais contratos de
trabalho temporários firmados pelo Município com os
empregados públicos admitidos por meio de processo
seletivo público, na forma do art. 198, § 4º da CRFB/88 e
art. 9º caput da Lei 11.350/06, ou por processo de seleção pública anterior à promulgação da EC nº 51/06, nos
termos do art. 2º parágrafo único da referida emenda;
Nesse sentido, os autos foram dirigidos à 5ª Secretaria de Controle Externo, com subsequente encaminhamento de e-mail à Prefeitura Municipal de Água Doce
do Norte, requerendo a comprovação de atendimento à
determinação deste Tribunal.
Em resposta à solicitação, a Prefeitura Municipal encaminhou Ofício 329/2015-GABPREFMUN-PMADN-ES, onde restou demonstrado o descumprimento do menciowww.tce.es.gov.br

nado item, haja vista na relação apresentada haver funcionários que foram contratados diretamente, não tendo sido admitidos por processo seletivo público.
Instada a se manifestar, a Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal – SecexPrevidencia elaborou a Manifestação Técnica MT 144/2017-1, opinando
pela notificação do Sr. Paulo Márcio Leite Ribeiro – Prefeito Municipal de Água Doce do Norte para que apresentasse:
Cópia dos processos seletivos realizados durante o exercício de 2002;
Caso exista, Cópia da Lei Municipal que regule a contratação de Agentes de Vigilância Epidemiológica e Agentes Comunitários de Saúde;
Cópia dos processos seletivos realizados para admissão
dos servidores relacionados;
Cópia dos Termos de Aditamento de Contratos alterando a vigência para o prazo indeterminado dos servidores relacionados;
Acolhendo o opinamento técnico, foi determinada a
notificação do responsável em Decisão Monocrática
142/2017-2, para que no prazo improrrogável de 30 dias
encaminhasse as informações/documentações solicitadas, o que foi atendido tempestivamente por meio do
Ofício nº 091/2017-GABPREFMUN-PMADN-ES às fls.
239/400.
Após procedida à análise da documentação, a SecexPrevidencia sugeriu a citação do Sr. Paulo Márcio Leite Ribeiro por meio de Instrução Técnica Inicial ITI 602/20171, em razão das seguintes irregularidades:
4.1 Ausência de Processo Seletivo Público na contratação de servidores para o exercício das funções de AgenSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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tes de Vigilância Epidemiológica e Agentes Comunitários
de Saúde.
Base legal: Inobservância ao que determina o disposto
no art. 198, § 4º da CRFB e art. 9º caput da Lei 11.350/06.
4.2 Desatendimento à determinação contida no item 2
“b” do Acórdão TC-182/2015, no sentido de que fossem
rescindidos os contratos de trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde contratados antes da promulgação da
Emenda Constitucional nº 51/06 e que não foram admitidos por meio de anterior processo de seleção pública.
Ato sequente, em Decisão Monocrática 798/2017-4, foi
determinada a citação do responsável para que apresentasse os esclarecimentos que julgasse necessários em
novo prazo improrrogável de 30 dias, o que foi acatado
em Resposta à Comunicação 94/2017-7 (fls. 424/473).
Seguindo os trâmites regimentais, os autos foram encaminhados à SecexPrevidencia, que em Manifestação
Técnica MT 185/2018-9, sugeriu o reconhecimento da
revelia, bem como, propôs a aplicação de multa ao responsável, em face do não atendimento ao item 2, “b” do
Acórdão TC-182/2015, com a fixação de prazo para cumprimento integral do aludido item, sob pena de aplicação de nova multa.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Com relação ao presente caso, importante se faz a observância à Resolução 278/2014 do TCEES, que disciplina a verificação, por meio de monitoramento, do cumprimento das determinações e recomendações expedidas por esta Corte de Contas e dos resultados delas advindos.
Preliminar de impossibilidade de defesa de gestor públi-

co subscrita por procurador do ente

prossigo à análise do feito.

Compulsando os autos, verifica-se que o responsável
apresentou justificativas às fls. 424/433, subscritas por
Denilson Louback da Conceição – Procurador Jurídico
(identificado pela matrícula 5532 e OAB-ES 13.274).

Do descumprimento do item 2, “b”, do Acórdão TC
182/2015

A SecexPrevidencia opinou pelo reconhecimento da revelia, todavia, em razão da fase processual, entendeu
cabível a análise da tese jurídica em confronto com os
elementos constantes nos autos.
É de se notar que o servidor advogado atua funcionalmente em representação do Estado lato sensu, não podendo atuar em defesa de interesse particular, em face
do próprio Estado.
O entendimento é de que o Prefeito foi citado para
apresentar defesa sobre atos imputados irregulares, aos
quais responde pessoalmente. Desse modo, não se reclama defesa escrita do ente, e sim do cidadão.
Outrossim, a competência das Procuradorias/Assessorias Jurídicas se restringe à representação do Município
nas esferas judicial e extrajudicial, não sendo cabível a
defesa de interesses pessoais dos agentes políticos que
estivessem respondendo a processos judiciais ou administrativos pela prática de atos, em tese, lesivos à administração.
Tal conduta demonstra inobservância aos princípios da
moralidade e da impessoalidade, gerando conflito de interesses que obsta a participação de membro da Procuradoria na defesa pessoal de ordenadores de despesa.
Nesse sentido, anuindo parcialmente ao posicionamento técnico, entendo por reconhecer a impossibilidade de
apresentação de defesa subscrita por Procurador Municipal. Contudo, ante ao momento processual atual,
www.tce.es.gov.br

Após análise dos autos, a SecexPrevidencia em monitoramento a determinação constante do Acórdão TC
182/2015 constatou a existência de servidores integrantes dos programas de Agentes Comunitários de Saúde e
Agentes de Combate às Endemias vinculados ao Município por prazo indeterminado, embora não tenham sido
admitidos aos quadros do município por meio de processo seletivo em observância ao que determina a Constituição Federal por força da EC 51/2006.
O objeto de monitoramento dos autos se dá em análise ao cumprimento da seguinte determinação constante do Acórdão:
2 – Determinar ao atual gestor que:
a) [...]
b) rescinda os contratos de trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias,
contratados antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 51/06 (em 14 de fevereiro de 2006) que não
foram admitidos por meio de anterior processo de seleção pública, nos termos que prevê o art. 2º, parágrafo único da supracitada emenda; e promova a prorrogação por prazo indeterminado dos atuais contratos de
trabalho temporários firmados pelo Município com os
empregados públicos admitidos por meio de processo
seletivo público, na forma do art. 198, § 4º da CRFB/88 e
art. 9º caput da Lei 11.350/06, ou por processo de seleção pública anterior à promulgação da EC nº 51/06, nos
termos do art. 2º parágrafo único da referida emenda;
Deste modo, os contratos de trabalho anterior à EC
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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51/2006 em que os servidores não foram admitidos por
meio de processo seletivo de provas ou de prova e títulos deveriam ser extintos, ante a exigência da emenda
de processo de seleção pública, ressalvados os casos de
prorrogação aos que tinham sido contratados a partir de
anterior processo seletivo efetuado pelos entes na forma do parágrafo único do art. 2º da EC 51/2006.

sustentar sua manutenção, por estar em desacordo com
o parágrafo único, art. 2º da EC 51/2006:

Nesse contexto, em atendimento a Decisão Monocrática
142/2017, que solicitou a remessa das cópias dos processos seletivos realizados para a admissão de servidores no referido caso, o município enviou os documentos
e informações de fls. 239-400 com o fim de comprovar o
cumprimento do Acórdão.

É cediço que a Constituição Federal estabeleceu princípios a serem observados pela Administração Pública, especialmente em seu artigo 37, incisos II e XVII, no tocante ao ingresso de servidores no serviço público.

Em análise aos documentos, o corpo técnico desta Corte verificou que as contratações celebradas se deram
decorrentes de: a) Processo Seletivo em 2002; b) Processo Seletivo em 2007; c) Processo seletivo em 2009;
d) Contratação Direta sem processo seletivo. Contudo,
além do descumprimento aferido mediante as contratações diretas celebradas sem processo seletivo, verifica-se que foram identificados servidores contratados no
processo seletivo de 2002 que também não atende aos
preceitos da Lei 11.350/2006, haja vista, a seleção dos
candidatos ter sido precedida de análise ao “curriculum
vitae” e não em avaliação por meio de prova ou prova
e títulos como disposto na lei. Desta forma esses contratos deveriam ter sido rescindidos, conforme determinado no item 2-b do Acórdão TC 182/2015.
Logo, restou comprovado o desatendimento ao teor da
determinação constante do item 2, alínea “b” do Acórdão, por não ter sido rescindido os contratos firmados
antes de 15.02.2006 (data da publicação da EC 51/2006)
celebrados sem o regular processo seletivo adequado a

Houve também, desatendimento ao mesmo item do
Acórdão, ante a contratação de agentes comunitários
de saúde e agentes de combate às endemias, após a data da EC 51/06, sem processo seletivo público nos casos abaixo:

O posicionamento do Supremo Tribunal Federal quanto à renovação sucessiva de contratos temporários em
RE 596.478 de relatoria do Ministro Dias Toffoli, que teve declarada sua repercussão geral, entendeu no sentido de declarar sua nulidade, assegurando ao servidor
apenas alguns direitos trabalhistas previstos na Constituição.
Nestes termos, a renovação sucessiva de contratos temporários constituiu verdadeira nulidade, extrapolando o
comando do Acórdão TC 182/2015, que havia decidido
nos limites do permissivo constitucional, o aditamento a
prazo indeterminado de servidores que sequer podiam
estar vinculados à Municipalidade.
Nessa senda, importante observar que o disposto na
Emenda Constitucional nº 51/2006, que teve seu conteúdo complementado pelo art. 9º da Lei 11.350/2006,
não determinou o ingresso irrestrito de servidores, salvaguardando apenas os contratos cujo ingresso tivesse sido precedido de seleção pública, em respeito aos
princípios constitucionais que permeiam a atividade da
Administração Pública.
www.tce.es.gov.br

Ora, no caso em tela não há qualquer demonstração de
cumprimento ao Acórdão deste Tribunal, que reproduz
mandamento constitucional. O que se entende é que se
um contrato já era nulo, não haveria como enquadrá-lo
no permissivo excepcional do artigo 2º, parágrafo único
da EC nº 51/06.
Cabe salientar ainda a inobservância aos princípios
constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência no processo seletivo realizado em 2002, que demonstrou em seu resultado largo quantitativo de empate, cujos critérios para desempate seriam número de filhos e idade do candidato (vide fls. 317/318).
Sendo assim, depreende-se do caso sob monitoramento
que a exigência privativa de grau de escolaridade e experiência profissional não foi suficiente para resguardar
os princípios expostos na Constituição Federal.
Nesse diapasão, a Área Técnica sugeriu a aplicação de
multa ao responsável, pelo não atendimento ao item 2,
“b” do Acórdão TC 182/2015, com fulcro nos artigos 1º,
XXXII, 131, 134 e 135, inciso IV da LC 621/2012. Sugeriu ainda, a fixação de prazo para cumprimento integral
do referido item, sob pena de aplicação de nova multa.
Portanto, acolhendo o opinamento técnico, entendo pela aplicação de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais) ao Sr. Paulo Márcio Leite Ribeiro, com a abertura
de prazo de 90 dias para que o responsável cumpra integralmente a ordem emanada por esta Corte.
Ante todo o exposto, acompanhando parcialmente o entendimento da Área Técnica, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste
Colegiado.
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante
as razões expostas pelo Relator, em:
1.1 Aplicar multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao Sr. Paulo Márcio Leite Ribeiro, nos termos dos
artigos 1º, XXXII, 131, 134 e 135, inciso IV da Lei Orgânica do Tribunal de Constas do Estado do Espírito Santo, pelo não atendimento ao item 2, “b”, do Acórdão TC
182/2015;
1.2 Fixar prazo de 90 (noventa) dias para que seja
cumprido integralmente o item 2, “b”, do Acórdão TC
182/2015 – 2ª Câmara, proferido nos autos do Processo TC 5840/2009, sob pena de aplicação de nova multa;
1.3 Dar ciência aos interessados;

recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO 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- 1477/2018 – SEGUNDA CÂMARA

1.4 Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.

Processo: 08891/2017-5

2. Unânime.

Classificação: Prestação de Contas Bimestral

3. Data da Sessão: 24/10/2018 - 36ª Sessão Ordinária
da 2ª Câmara.

Exercício: 5º bimestre de 2017

4. Especificação do quórum:

Relator: Domingos Augusto Taufner

4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (no exercício da presidência/relator) e Rodrigo Coelho do Carmo.

Responsável: Eleazar Ferreira Lopes, Joilson Rocha Nunes

4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (convocado).
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

UG: PMF - Prefeitura Municipal de Fundão

PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO - EXERCÍCIO DE 2017 – 1) SANEAMENTO DA OMISSÃO – 2) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER
RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre omissão no encamiwww.tce.es.gov.br

nhamento da Prestação de Contas Bimestral da Prefeitura Municipal de Fundão por meio do sistema CidadES,
referente ao mês de setembro (exercício de 2017) sob
responsabilidade do Sr. Eleazar Ferreira Lopes.
A SecexContas - Secretaria de Controle Externo de
Contas, através de Instrução Técnica Inicial – ITI nº
1470/2017-4, sugeriu a notificação do responsável, Sr.
Eleazar Ferreira Lopes, para apresentar em 15 (quinze)
dias improrrogáveis, a Prestação de Contas Mensal referente ao período de setembro, (exercício de 2017).
Foi exarada a Decisão Monocrática – DECM nº
1802/2017-9, a qual determinou a notificação do responsável, para enviar os dados no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis, da referida prestação de contas, sendo devidamente notificado conforme Termo de
notificação nº 72/2018-9.
A SecexContas elaborou a Instrução Técnica nº
0098/2018-3, confirmando o envio do período demandado da Prefeitura Municipal de Fundão, sugerindo por
fim o arquivamento dos autos.
O Ministério Público de Contas, em Parecer lavrado pelo
Ilmo. Procurador Luciano Vieira, anuiu a proposta constante da Instrução Técnica nº 0098/2018-3, pugnando
pelo arquivamento do feito.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Nos termos do artigo 330 do Regimento Interno desta
Corte de Contas, o processo será arquivado quando tenha exaurido o objetivo para o qual foi constituído:
Art. 330. O processo será arquivado nos seguintes casos:
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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[...]
IV - quando tenha o processo exaurido o objetivo para o
qual foi constituído;
Assim, considerando que o responsável apresentou a
prestação de contas em comento, tendo sido homologado o período demandado em 19 de dezembro de 2017,
resta exaurido o objetivo destes autos e consequentemente deve-se promover o seu arquivamento.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento
da Área Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO
por que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
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 Arquivar os presentes autos, com base no inciso IV
do artigo 330 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 261/2013, ante o saneamento da omissão.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 24/10/2018 - 36ª Sessão Ordinária
da 2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (no exercício da presidência/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 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- 1478/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 03321/2018-5
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: CMST - Câmara Municipal de Santa Teresa
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: Bruno Henriques Araujo
CONTROLE EXTERNO – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 –
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA – REGULAR –
QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual de Ordenador, da Câmara Municipal de Santa Tereza, referente
ao exercício financeiro de 2017, sob a responsabilidade
do Sr. Bruno Henriques Araújo.
www.tce.es.gov.br

O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE elaborou Relatório Técnico Contábil RTC
312/2018-5 corroborado pela Instrução Técnica Conclusiva ITC 3841/2018-1, sugerindo o julgamento regular da prestação de contas do Sr. Bruno Henriques Araújo, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas, em Parecer 4646/2018-1 da lavra do Procurador Especial de Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira,
anuiu aos argumentos fáticos e jurídicos delineados pela Área Técnica.
É o sucinto 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.
Analisando minuciosamente os autos, observo que o
feito se encontra devidamente instruído, considerando
o atendimento a todos os trâmites legais e regimentais,
bem como aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, havenSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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do, assim, aptidão ao julgamento de mérito.
A referida Prestação de Contas foi recebida e protocolada nesta Corte de Contas em 27 de março de 2018 por
meio do Sistema CidadES, ou seja, tempestivamente,
nos termos do art. 139 da Resolução TCEES nº 261/2013.
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, Lei Federal nº 9.717/1998,
Lei Federal 8.212/1991 e Lei Federal 8.036/1990.
Cumpre ressaltar terem sido analisadas pelo Corpo Técnico desta Corte de Contas as peças contábeis integrantes da PCA (Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro e
Demonstração das Variações Patrimoniais), apresentadas nos moldes da Instrução Normativa TC 28/2013.
Os pontos de controle avaliados foram os relacionados
na Resolução TC 297/2016, não tendo a Equipe Técnica constatado qualquer inconsistência com base nos demonstrativos apresentados.
Registra-se que não há item a ser monitorado no referido exercício.
Cabe salientar que as informações contidas nos demonstrativos contábeis devem se pautar segundo alguns critérios essenciais, em observância aos princípios
e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público, dentre os quais destacamos confiabilidade, fidedignidade,
verificabilidade e visibilidade, conforme texto da Resolução CFC nº 1.132/08, a saber:
RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08 Aprova a NBC T 16.5 —
Registro Contábil FORMALIDADES DO REGISTRO CONTÁBIL
[...]

4. São características do registro e da informação contábil no setor público, devendo observância aos princípios e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público.
[...]
(c) Confiabilidade – o registro e a informação contábil
devem reunir requisitos de verdade e de validade que
possibilitem segurança e credibilidade aos usuários no
processo de tomada de decisão.
(d) Fidedignidade – os registros contábeis realizados e
as informações apresentadas devem representar fielmente o fenômeno contábil que lhes deu origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante
as razões expostas pelo Relator, em:
1.1 Julgar REGULARES as contas da Câmara Municipal
de Santa Tereza, relativas ao exercício de 2017, sob responsabilidade do Sr. Bruno Henriques Araújo, nos termos do inciso I, do artigo 84, da Lei Complementar
621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos
do art. 85, do mesmo diploma legal;
1.2 Dar ciência aos interessados;

[...]

1.3 Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.

(l) Verificabilidade – os registros contábeis realizados e
as informações apresentadas devem possibilitar o reconhecimento das suas respectivas validades.

2. Unânime.

(m) Visibilidade – os registros e as informações contábeis devem ser disponibilizados para a sociedade e expressar, com transparência, o resultado da gestão e a situação patrimonial do setor público.

4. Especificação do quórum:

Considerando que não houveram divergências detectadas, é possível afirmar que os demonstrativos contábeis,
bem como os dados que serviram de base para a sua
consecução, estão de acordo com os critérios descritos
no fragmento acima.
Ante todo o exposto, acompanhando o opinamento da
Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO
por que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
www.tce.es.gov.br

3. Data da Sessão: 24/10/2018 - 36ª Sessão Ordinária
da 2ª Câmara.
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (no exercício da presidência/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 JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019

399

ATOS DA 2a CÂMARA

Secretária-adjunta das sessões

fáticos e jurídicos delineados pela Área Técnica.
É o sucinto relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

ACÓRDÃO TC- 1479/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 03537/2018-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: CMCC - Câmara Municipal de Conceição do Castelo
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: Augusto Soares
CONTROLE EXTERNO – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
DE ORDENADOR – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 – CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO – REGULAR – QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÕES – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Conceição do Castelo, referente ao
exercício financeiro de 2017, sob a responsabilidade do
Sr. Augusto Soares.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE elaborou Relatório Técnico Contábil RTC
365/2018-7 corroborado pela Instrução Técnica Conclusiva ITC 3954/2018-1, sugerindo o julgamento regular
da prestação de contas do Sr. Augusto Soares, na forma
do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas,
em Parecer 4857/2018-3 da lavra do Procurador Especial de Contas, Dr. Luciano Vieira, anuiu aos argumentos

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.
Analisando minuciosamente os autos, observo que o
feito se encontra devidamente instruído, considerando
o atendimento a todos os trâmites legais e regimentais,
bem como aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito.
A referida Prestação de Contas foi recebida e protocolada nesta Corte de Contas em 27 de março de 2018 por
meio do Sistema CidadES, ou seja, tempestivamente,
nos termos do art. 139 da Resolução TCEES nº 261/2013.
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, Lei Federal nº 9.717/1998,
Lei Federal 8.212/1991 e Lei Federal 8.036/1990.
Cumpre ressaltar terem sido analisadas pelo Corpo Técwww.tce.es.gov.br

nico desta Corte de Contas as peças contábeis integrantes da PCA (Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro e
Demonstração das Variações Patrimoniais), apresentadas nos moldes da Instrução Normativa TC 28/2013.
Os pontos de controle avaliados foram os relacionados
na Resolução TC 297/2016, tendo a Equipe Técnica constatado inconsistência com relação ao item 4.4.1 Divergência entre o sado contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens:
Tabela 1)Estoques, Imobilizados e Intangíveis Em R$
1,00
Descrição

Balanço Patrimonial
(a)
Estoques
4.748,69
Bens Móveis 129.881,30
Bens Imóveis 457.291,50
Bens
In- 0,00
tangíveis

Inventário
(b)

Diferença
(a-b)

5.161,68
129.881,30
457.291,50
0,00

-412,99
0,00
0,00
0,00

Fonte: Processo TC 03537/2018-1 - Prestação de Contas Anual/2017
Consoante a tabela a seguir verifica-se que o valor inventariado do bem não foi devidamente evidenciado
na respectiva conta contábil no Balanço Patrimonial, o
que denota falha na contabilização, nas conciliações e/
ou inventario ou não elaboração do inventário físico, visto que há divergências entre o inventário e os valores registrados na contabilidade.
Contudo a divergência corresponde a 129,60652 VRTE,
razão pela qual a Área Técnica sugeriu apenas recomendação ao gestor, ressaltando que não houve citação do
gestor, entendimento o qual acompanho.
Nesse sentido, vejo coerente julgar as contas em apreSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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ço como regulares. Objetivando prevenir futuras irregularidades semelhantes, também entendo ser necessário
expedir recomendações para que seja adotada medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno, compatível com sua
estrutura organizacional bem como o volume de atividades a serem controladas. Ademais, que encaminhe,
nas futuras prestações de contas de parecer conclusivo
acerca das contas anuais (PCA) dessa unidade gestora,
em atendimento ao artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012.
Registra-se que não há item a ser monitorado no referido exercício.
Cabe salientar que as informações contidas nos demonstrativos contábeis devem se pautar segundo alguns critérios essenciais, em observância aos princípios
e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público, dentre os quais destacamos confiabilidade, fidedignidade,
verificabilidade e visibilidade, conforme texto da Resolução CFC nº 1.132/08, a saber:
RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08 Aprova a NBC T 16.5 —
Registro Contábil FORMALIDADES DO REGISTRO CONTÁBIL

(d) Fidedignidade – os registros contábeis realizados e
as informações apresentadas devem representar fielmente o fenômeno contábil que lhes deu origem.
[...]
(l) Verificabilidade – os registros contábeis realizados e
as informações apresentadas devem possibilitar o reconhecimento das suas respectivas validades.
(m) Visibilidade – os registros e as informações contábeis devem ser disponibilizados para a sociedade e expressar, com transparência, o resultado da gestão e a situação patrimonial do setor público.
Considerando que não houveram divergências detectadas, é possível afirmar que os demonstrativos contábeis,
bem como os dados que serviram de base para a sua
consecução, estão de acordo com os critérios descritos
no fragmento acima.
Ante todo o exposto, acompanhando o opinamento da
Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO
por que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator

[...]

1. ACÓRDÃO

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

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

(c) Confiabilidade – o registro e a informação contábil
devem reunir requisitos de verdade e de validade que
possibilitem segurança e credibilidade aos usuários no
processo de tomada de decisão.

1.1 Julgar REGULARES as contas da Câmara Municipal
de Conceição do Castelo, relativas ao exercício de 2017,
sob responsabilidade do Sr. Augusto Soares, nos termos
do inciso I, do artigo 84, da Lei Complementar 621/2012,
www.tce.es.gov.br

dando quitação à responsável, nos termos do art. 85, do
mesmo diploma legal;
1.1.1 Expedir RECOMENDAÇÕES ao atual gestor ou a
quem vier a lhe suceder:
Que proceda a conciliação e correção da impropriedade
na conta Almoxarifado, integrando as providências realizada sem notas explicativas na próxima prestação de
contas anual.
Dar ciência aos interessados;
1.3 Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 24/10/2018 - 36ª Sessão Ordinária
da 2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (no exercício da presidência/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 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, 18 de fevereiro de 2019
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ACÓRDÃO TC- 1480/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 03538/2018-6
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: CMPK - Câmara Municipal de Presidente Kennedy
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: Thiago Nicson Da Silva Viana
CONTROLE EXTERNO – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
DE ORDENADOR – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 – CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY – REGULAR – QUITAÇÃO – CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual de Ordenador, da Câmara Municipal de Presidente Kennedy, referente ao exercício financeiro de 2017, sob a responsabilidade do Sr. Thiago Nicson da Silva Viana – Presidente
da Câmara Municipal do referido município.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE elaborou Relatório Técnico Contábil RTC
256/2018-5 corroborado pela Instrução Técnica Conclusiva ITC 3610/2018-1, sugerindo o julgamento regular
da prestação de contas do Sr. Thiago Nicson da Silva Viana, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas, em Parecer 4644/2018-1 da lavra do Procurador Especial de Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira,
anuiu aos argumentos fáticos e jurídicos delineados pe-

la Área Técnica.
É o sucinto 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.
Analisando minuciosamente os autos, observo que o
feito se encontra devidamente instruído, considerando
o atendimento a todos os trâmites legais e regimentais,
bem como aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito.
A referida Prestação de Contas foi recebida e protocolada nesta Corte de Contas em 28 de março de 2018 por
meio do Sistema CidadES, ou seja, tempestivamente,
nos termos do art. 139 da Resolução TCEES nº 261/2013.
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, Lei Federal nº 9.717/1998,
Lei Federal 8.212/1991 e Lei Federal 8.036/1990.
Cumpre ressaltar terem sido analisadas pelo Corpo Técwww.tce.es.gov.br

nico desta Corte de Contas as peças contábeis integrantes da PCA (Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro e
Demonstração das Variações Patrimoniais), apresentadas nos moldes da Instrução Normativa TC 28/2013.
Os pontos de controle avaliados foram os relacionados
na Resolução TC 297/2016, não tendo a Equipe Técnica constatado qualquer inconsistência com base nos demonstrativos apresentados.
Registra-se que não há item a ser monitorado no referido exercício.
Cabe salientar que as informações contidas nos demonstrativos contábeis devem se pautar segundo alguns critérios essenciais, em observância aos princípios
e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público, dentre os quais destacamos confiabilidade, fidedignidade,
verificabilidade e visibilidade, conforme texto da Resolução CFC nº 1.132/08, a saber:
RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08 Aprova a NBC T 16.5 —
Registro Contábil FORMALIDADES DO REGISTRO CONTÁBIL
[...]
4. São características do registro e da informação contábil no setor público, devendo observância aos princípios e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público.
[...]
(c) Confiabilidade – o registro e a informação contábil
devem reunir requisitos de verdade e de validade que
possibilitem segurança e credibilidade aos usuários no
processo de tomada de decisão.
(d) Fidedignidade – os registros contábeis realizados e
as informações apresentadas devem representar fielSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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mente o fenômeno contábil que lhes deu origem.

Dar ciência aos interessados;

Responsável: Robson Jose Siller

[...]

1.3 Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.

(l) Verificabilidade – os registros contábeis realizados e
as informações apresentadas devem possibilitar o reconhecimento das suas respectivas validades.

2. Unânime.

CONTROLE EXTERNO – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
DE ORDENADOR – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 – CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA – REGULAR
– QUITAÇÃO – ARQUIVAR.

(m) Visibilidade – os registros e as informações contábeis devem ser disponibilizados para a sociedade e expressar, com transparência, o resultado da gestão e a situação patrimonial do setor público.

4. Especificação do quórum:

Considerando que não houveram divergências detectadas, é possível afirmar que os demonstrativos contábeis,
bem como os dados que serviram de base para a sua
consecução, estão de acordo com os critérios descritos
no fragmento acima.
Ante todo o exposto, acompanhando o opinamento da
Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO
por que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1 Julgar REGULARES as contas da Câmara Municipal
de Presidente Kennedy, relativas ao exercício de 2017,
sob responsabilidade do Sr. Thiago Nicson da Silva Viana, nos termos do inciso I, do artigo 84, da Lei Complementar 621/2012, dando quitação à responsável, nos
termos do art. 85, do mesmo diploma legal;

3. Data da Sessão: 24/10/2018 - 36ª Sessão Ordinária
da 2ª Câmara.
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (no exercício da presidência/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 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

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas Anual de Ordenador,
da Câmara Municipal de Santa Leopoldina, referente ao
exercício financeiro de 2017, sob a responsabilidade do
Sr. Robson Jose Siller.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE elaborou Relatório Técnico Contábil RTC
360/2018-4 corroborado pela Instrução Técnica Conclusiva ITC 3942/2018-8, sugerindo o julgamento regular da
prestação de contas do Sr. Robson Jose Siller, na forma
do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas,
em Parecer 4858/2018-8 da lavra do Procurador Especial de Contas, Dr. Luciano Vieira, anuiu aos argumentos
fáticos e jurídicos delineados pela Área Técnica.
É o sucinto relatório.

ACÓRDÃO TC- 1481/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 03996/2018-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: CMSL - Câmara Municipal de Santa Leopoldina
Relator: Domingos Augusto Taufner

www.tce.es.gov.br

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
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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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.
Analisando minuciosamente os autos, observo que o
feito se encontra devidamente instruído, considerando
o atendimento a todos os trâmites legais e regimentais,
bem como aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito.
A referida Prestação de Contas foi recebida nesta Corte
de Contas em 02 de abriu de 2018 por meio do Sistema
CidadES, ou seja, tempestivamente, nos termos do art.
139 da Resolução TCEES nº 261/2013.
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, Lei Federal nº 9.717/1998,
Lei Federal 8.212/1991 e Lei Federal 8.036/1990.
Cumpre ressaltar terem sido analisadas pelo Corpo Técnico desta Corte de Contas as peças contábeis integrantes da PCA (Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro e
Demonstração das Variações Patrimoniais), apresentadas nos moldes da Instrução Normativa TC 28/2013.
Os pontos de controle avaliados foram os relacionados
na Resolução TC 297/2016, não tendo a Equipe Técnica constatado qualquer inconsistência com base nos demonstrativos apresentados.
Registra-se que não há item a ser monitorado no referido exercício.

Cabe salientar que as informações contidas nos demonstrativos contábeis devem se pautar segundo alguns critérios essenciais, em observância aos princípios
e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público, dentre os quais destacamos confiabilidade, fidedignidade,
verificabilidade e visibilidade, conforme texto da Resolução CFC nº 1.132/08, a saber:
RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08 Aprova a NBC T 16.5 —
Registro Contábil FORMALIDADES DO REGISTRO CONTÁBIL

das, é possível afirmar que os demonstrativos contábeis,
bem como os dados que serviram de base para a sua
consecução, estão de acordo com os critérios descritos
no fragmento acima.
Ante todo o exposto, acompanhando o opinamento da
Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO
por que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator

[...]

1. ACÓRDÃO

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

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

[...]
(c) Confiabilidade – o registro e a informação contábil
devem reunir requisitos de verdade e de validade que
possibilitem segurança e credibilidade aos usuários no
processo de tomada de decisão.
(d) Fidedignidade – os registros contábeis realizados e
as informações apresentadas devem representar fielmente o fenômeno contábil que lhes deu origem.

1.1 Julgar REGULARES as contas da Câmara Municipal
de Santa Leopoldina, relativas ao exercício de 2017, sob
responsabilidade do Sr. Robson Jose Siller, nos termos
do inciso I, do artigo 84, da Lei Complementar 621/2012,
dando quitação à responsável, nos termos do art. 85, do
mesmo diploma legal;
Dar ciência aos interessados;

[...]

1.3 Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.

(l) Verificabilidade – os registros contábeis realizados e
as informações apresentadas devem possibilitar o reconhecimento das suas respectivas validades.

2. Unânime.

(m) Visibilidade – os registros e as informações contábeis devem ser disponibilizados para a sociedade e expressar, com transparência, o resultado da gestão e a situação patrimonial do setor público.

4. Especificação do quórum:

Considerando que não houveram divergências detecta-

4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (con-

www.tce.es.gov.br

3. Data da Sessão: 24/10/2018 - 36ª Sessão Ordinária
da 2ª Câmara.
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (no exercício da presidência/relator) e Rodrigo Coelho do Carmo.
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vocado).
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO 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

exercício financeiro de 2017, sob a responsabilidade do
Sr. Gelson Luis Gobbo.

cesso legal, da ampla defesa e do contraditório, havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito.

O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE elaborou Relatório Técnico Contábil RTC
357/2018-2 corroborado pela Instrução Técnica Conclusiva ITC 3935/2018-8, sugerindo o julgamento regular da
prestação de contas do Sr. Gelson Luis Gobbo, na forma
do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.

A referida Prestação de Contas foi enviada a esta Corte
de Contas em 02 de abriu de 2018 por meio do Sistema
CidadES, ou seja, tempestivamente, nos termos do art.
139 da Resolução TCEES nº 261/2013.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas, em Parecer 4766/2018-1 da lavra do Procurador Especial de Contas, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva,
anuiu aos argumentos fáticos e jurídicos delineados pela Área Técnica.
É o sucinto relatório.

ACÓRDÃO TC- 1482/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 04006/2018-4
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: CMI - Câmara Municipal de Itaguaçu
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: Gelson Luis Gobbo
CONTROLE EXTERNO – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
DE ORDENADOR – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 – CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual de Ordenador, da Câmara Municipal de Itaguaçu, referente ao

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.
Analisando minuciosamente os autos, observo que o
feito se encontra devidamente instruído, considerando
o atendimento a todos os trâmites legais e regimentais,
bem como aos princípios constitucionais do devido prowww.tce.es.gov.br

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, Lei Federal nº 9.717/1998,
Lei Federal 8.212/1991 e Lei Federal 8.036/1990.
Cumpre ressaltar terem sido analisadas pelo Corpo Técnico desta Corte de Contas as peças contábeis integrantes da PCA (Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro e
Demonstração das Variações Patrimoniais), apresentadas nos moldes da Instrução Normativa TC 28/2013.
Os pontos de controle avaliados foram os relacionados
na Resolução TC 297/2016, não tendo a Equipe Técnica constatado qualquer inconsistência com base nos demonstrativos apresentados.
Registra-se que não há item a ser monitorado no referido exercício.
Cabe salientar que as informações contidas nos demonstrativos contábeis devem se pautar segundo alguns critérios essenciais, em observância aos princípios
e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público, dentre os quais destacamos confiabilidade, fidedignidade,
verificabilidade e visibilidade, conforme texto da Resolução CFC nº 1.132/08, a saber:
RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08 Aprova a NBC T 16.5 —
Registro Contábil FORMALIDADES DO REGISTRO CONTÁBIL
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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[...]

1. ACÓRDÃO

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

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

[...]
(c) Confiabilidade – o registro e a informação contábil
devem reunir requisitos de verdade e de validade que
possibilitem segurança e credibilidade aos usuários no
processo de tomada de decisão.
(d) Fidedignidade – os registros contábeis realizados e
as informações apresentadas devem representar fielmente o fenômeno contábil que lhes deu origem.

1.1 Julgar REGULARES as contas da Câmara Municipal
de Itaguaçu, relativas ao exercício de 2017, sob responsabilidade do Sr. Gelson Luis Gobbo, nos termos do inciso I, do artigo 84, da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos do art. 85, do
mesmo diploma legal;
Dar ciência aos interessados;

[...]

1.3 Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.

(l) Verificabilidade – os registros contábeis realizados e
as informações apresentadas devem possibilitar o reconhecimento das suas respectivas validades.

2. Unânime.

(m) Visibilidade – os registros e as informações contábeis devem ser disponibilizados para a sociedade e expressar, com transparência, o resultado da gestão e a situação patrimonial do setor público.

4. Especificação do quórum:

Considerando que não houveram divergências detectadas, é possível afirmar que os demonstrativos contábeis,
bem como os dados que serviram de base para a sua
consecução, estão de acordo com os critérios descritos
no fragmento acima.

4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (convocado).

Ante todo o exposto, acompanhando o opinamento da
Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO
por que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator

3. Data da Sessão: 24/10/2018 - 36ª Sessão Ordinária
da 2ª Câmara.
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (no exercício da presidência/relator) e Rodrigo Coelho do Carmo.

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
www.tce.es.gov.br

LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1483/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 07639/2018-1
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: CMI - Câmara Municipal de Iúna
Relator: Domingos Augusto Taufner
Representante: Chefe Do Poder Legislativo Municipal
(Es, Iúna, Rogerio Cezar)
REPRESENTAÇÃO – CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA –
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE – NÃO
CONHECER – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata o presente processo de representação, apresentada pelo Sr. Rogério Cézar, Presidente da Câmara Municipal de Iúna, seguida de documentação e cópia do processo da Comissão Parlamentar de Inquérito, formada
pela Câmara Municipal para que seja apurado ato de infração político- administrativa por parte do Poder Executivo do mencionado município.
A SecexPrevidencia - Secretaria de Controle Externo de
Previdência e Pessoal produziu Manifestação Técnica nº
748/2018-4, sugerindo o não conhecimento da representação, visto que o Tribunal não tem competência para julgar o caso em voga, conforme prevê ao art. 94 c/c
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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art. 101, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012.
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas,
por intermédio do Procurador Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva anuiu à manifestação da área técnica, conforme o Parecer nº 4629/2018-6.
É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
A documentação encaminhada trata de processo da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI na Câmara Municipal de Iúna, oriunda de pedido do Sindicato dos servidores Públicos do mencionado município – SINDSPII,
em face da não aplicação da por não ter sido aplicada a
lei municipal 2649/2017, que concedeu auxílio alimentação aos servidores deste município, ainda que inclusa
essas despesas no plano plurianual e na lei orçamentária anual.
O referido sindicato aduz, outrossim, o descumprimento
da Lei 2.137/2008, artigo 97, §4°, quanto a obrigação da
Administração Municipal de promover revisão geral dos
servidores, na mesma data e em percentual que preserve o poder aquisitivo, fato que não foi cumprido pelo
Executivo Municipal.
Analisando minuciosamente a Manifestação Técnica nº
748/2018-4, observo que a SecexPrevidencia sugeriu
o não conhecimento dessa representação, ante o não
preenchimento dos requisitos de admissibilidade contidos nos incisos I a III do art. 94 da Lei Complementar
621/2012, por não se tratar de matéria de competência
desta Corte de Contas.
Verifico que se tratam de omissões a abstenções realizadas pelo Chefe do Poder Executivo para não materializar

as implicações de normas da legislação municipal. Portanto, a tutela supracitada deve ser formulada perante o Poder Judiciário, pois concerne à esfera de servidores abrangidos por essas legislações. Quanto ao aparente crime de responsabilidade, não cabe a essa Corte de
Contas investigar, pois não é o órgão competente para
processar e julgar crimes desse gênero.
Nessa linha decidiu esta Corte de Contas consoante o
Acórdão TC 298/2017 –Plenário:
Data vênia, é possível identificar, em uma análise prefacial, que a questão suscitada nos autos tem viés nitidamente privado, sendo, portanto, matéria estranha à
atividade de controle externo, exercida pelo Tribunal de
Contas. Ressalva-se que o julgamento de denúncias submetidas ao Tribunal de Contas não se presta à tutela de
interesses privados, se restringindo à defesa do erário,
ao exame da legalidade dos atos adotados pelos gestores públicos e de sua adequação aos princípios que regem a Administração Pública. Assim, ainda que observada a legitimidade da denunciante, na forma do art. 93
da LC n. 621/201213, mostra-se evidente a ausência de
interesse de agir, diante da inadequação da via eleita,
uma vez que a denúncia, sendo instrumento democrático colocado à disposição da sociedade para levar ao conhecimento do Tribunal condutas da Administração que
configurem violação do interesse público primário, não
se presta para a tutela de interesses meramente privados.[...]
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC4739/2016, ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e oito de março de dois mil e
dezessete, por maioria, não conhecer apresente denúnwww.tce.es.gov.br

cia, nos termos do artigo 94, § 1º da Lei Complementar
Estadual 621/2012, dando-se ciência ao denunciante,
arquivando-se os autos após o trânsito em julgado ,pelo
voto de desempate da Presidência, que acompanhou o
voto vogal do senhor conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo. Vencido o relator, conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva, que votou para conhecer
a presente Denúncia.
Voto Vogal do Acórdão TC 298/2017 –Plenário (Processo TC 4739/2016).
No mesmo sentido os Acórdãos TC 886/2016, TC
1125/2015 e TC 1844/2015, todos do Plenário, que não
conheceu de denúncias e representações que evidenciem tutela de direitos individuais.
Como define o caput do art. 94 supramencionado, a ausência de qualquer requisito sobre matéria de competência implica na inadmissibilidade de representação
oferecida nesta Corte de Contas. Ocorre que o interesse
a ser tutelado é particular, não se inserindo na esfera de
competência desta Corte de Contas.
Nesse contexto, entendo que este Tribunal não possui
competência para solucionar o referido impasse.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento
da Área Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO
por que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do EspíriSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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to Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões
expostas pelo Relator:

Processo: 05556/2017-1

1.1 Não conhecer a Representação, nos termos do art.
94, §1º, da Lei Complementar nº 621/2012, c/c art. 177,
§1º e §2º, do Regimento Interno dessa Corte de Contas

Exercício: 2016

1.2 Dar ciência ao interessado.
1.3 Arquivar os presentes autos, nos termos do artigo
330, III do Regimento Interno desta Corte de Contas;
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 24/10/2018 - 36ª Sessão Ordinária
da 2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (no exercício da presidência/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 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- 1484/2018 – SEGUNDA CÂMARA

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
UG: CIM NORTE - Consórcio Público da Região Norte do
Espírito Santo
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: Osvaldo Fernandes De Oliveira Junior
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADOR DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO – CIM NORTE – EXERCÍCIO DE 2016 – REGULAR –
QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. RELATOR CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do Consórcio Público Da Região Norte Do Espírito Santo – CIM Norte, exercício 2016, sob responsabilidade do
senhor Osvaldo Fernandes de Oliveira Júnior.
O Relatório Técnico nº 1.145/2017-8, peça 195, seguido da Instrução Técnica Inicial 01636/2017-2, peça 196,
elaborados pela SecexContas apontaram indicativos de
irregularidade nos seguintes itens:
3.2.1.1.1 - Incompatibilidade entre o valor da obrigação
patronal devido e recolhido ao RGPS. Base legal: Art. 85
e 93 da Lei 4320/64;
3.2.2.1.1 - Impossibilidade de verificar se a parcela devida pelos segurados foi retida e recolhida ao regime geral
da previdência social. Base legal: Art. 93 da Lei 4320/64;
3.5.1.1.1 - Valor do contrato de rateio não correspondeu àquele transferido pelo ente consorciado (Prefeitura Municipal de Conceição da Barra) e recebido pewww.tce.es.gov.br

lo consórcio.Base legal: Cláusula Segunda, inciso II, letra
“h”, do contrato de rateio e art. 8º, § 3º c/c art. 10, parágrafo único, da Lei 11.107/05.
Considerando os apontamentos, coube a citação do
responsável que foi por meio do Termo de Citação
0139//2018-9, peça 204, para conhecimento da Decisão
Monocrática Preliminar 00057/2018-4, peça 203, objetivando a trazer aos autos justificativas pertinentes as inconsistências apontadas.
Com vistas as sanar as pendências, em 17/05/2018 (Protocolo 06651/2018-5) o responsável trouxe aos autos
Defesa/Justificativa, peças 207, bem como Peça Complementar 06867/2018-1, Extrato Plano de Contas, referência período de 01/01/2016 a 31/12/2016.
Analisados todos os argumentos e provas apresentados
a área técnica por meio da Instrução Técnica Conclusiva 02887/2018-6, peça 220, conclui por julgar REGULAR
as contas do Senhor Osvaldo Fernandes De Oliveira Júnior, no exercício da função de ordenador de despesas
do Consórcio Público Da Região Norte Do Espírito Santo
– CIM Norte, no exercício financeiro de 2016.
O despacho 38516/2018-6, peça 222, nos termos regimentais encaminhou os autos ao Ministério Público de
Contas que se manifestou através do parecer do Procurador Luís Henrique Anastácio da Silva, peça 224, que
corroborou com a área técnica, por ocasião dos termos
contidos na ITC 02887/2018-1, pugnando pela REGULARIDADE da prestação de contas do responsável, sem
prejuízo do acréscimo das Recomendações ali sugeridas.
Após, vieram-me os autos para análise.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Considerando que a análise contábil da presente Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de 2016, do
Senhor Osvaldo Fernandes de Oliveira Júnior, no exercício da função de ordenador de despesas do Consórcio
Público da Região Norte do Espírito Santo – CIM Norte, frente a Instrução Técnica Conclusiva 02887/2018-1,
peça 220, elaborada pela SecexContas que concluiu pela REGULARIDADE das referidas contas, sugerindo ainda recomendar ao atual gestor ou quem venha a sucedê-lo que proceda nos próximos exercícios os seguintes
ajustes:
Com fundamento no artigo 1º, XXXVI da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c o artigo 329, §7º do RITCEES, considerando o exposto no item 2.1 desta Instrução, que seja recomendado ao atual gestor, ou quem venha a sucedê-lo:
Adote medidas necessárias para que seja enviada de
forma completa e detalhada, nas futuras prestação de
contas, o arquivo da folha de pagamento – FOLRGPS.
Considerando também que o Ministério Público Especial de Contas, através de Parecer do Ministério Público de Contas 03594/2018-4 subscrito pelo digno Procurador Luís Henrique Anastácio da Silva, peça 224, acompanhou integralmente o entendimento da área técnica,
exposto por ocasião da ITC 02887/2018-1, encampo os
fundamentos e conclusões explicitadas pelo corpo técnico, tornando-os parte integrante do presente voto.
III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Parecer Prévio que submeto à sua consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO

Relator
1. 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 do
Consórcio Público da Região Norte do Espírito Santo –
CIM Norte, exercício de 2016, ora em discussão, sob a
responsabilidade do senhor Osvaldo Fernandes de Oliveira Júnior, nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012, dando-lhes a devida QUITAÇÃO, conforme artigo art. 85 da mesma lei.

Relator
CONSELHEIRO 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- 1485/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 06054/2017-9

1.2 RECOMENDAR ao atual gestor ou quem venha a sucedê-lo que nos próximos exercícios:

Classificação: Prestação de Contas Bimestral

1.2.1 Adote medidas necessárias para que seja enviada
de forma completa e detalhada, nas futuras prestação
de contas, o arquivo da folha de pagamento – FOLRGPS.

UG: PMDSL - Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço

1.3 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 24/10/2018 - 36ª 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
www.tce.es.gov.br

Exercício: 2017

Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: Eleardo Aparicio Costa Brasil
PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL –EXERCÍCIO DE
2017 – PREFEITURA MUNICIPAL DIVINO SÃO LOURENÇO – RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
O EXMO. SR. RELATOR CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de omissão no encaminhamento das Prestações de Contas Mensais referentes aos
meses de abril, maio e junho (exercício de 2017), pela Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço, sob
a responsabilidade do Sr. Eleardo Aparício Costa Brasil,
através do sistema CidadES, contrariando dispositivos
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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da Instrução Normativa TCEES nº 39/2016, do Regimento Interno deste Tribunal (RITCEES), bem como da Lei
Complementar nº 621/2012.
Diante do não envio das informações, a Secretaria de
Controle Externo de Contas- SecexContas, através da
Instrução Técnica Inicial 00941/2017, peça 02, opinou por fixar novo prazo envio e por notificar e citar o responsável, conforme a Decisão Monocrática
01328/2017-1, peça 05, que determinou expedição do
Termo de Citação nº 01472/2017 e do Termo de Notificação nº 02124/2017-8, para cumprimento da obrigação no prazo de 15 (quinze) dias.
Em resposta aos termos da Decisão Monocrática
01328/2017-1, o responsável compareceu aos autos
com seus esclarecimentos e documentação – Defesa/Justificativa 00912/2017-3 (peça 08), Peça Complementar 06857/2017-3 (peça 11), bem como Resposta
de Comunicação 00401/2017-1, peça 13, Peça Complementar 09602/2017-8 (peça 13), Peça Complementar
06857/2017-3, peça 14.
A área técnica através da Instrução Técnica Inicial nº
1477/2017-6 (peça 18), após minuciosa análise das justificativas, e do não envio das informações solicitadas,
sugeriu a notificação do responsável para encaminhar
a Prestação de Contas referentes aos meses abril, maio
e junho de 2017, propondo ainda a aplicação de multa,
nos termos do artigo 389 do RITCEES e artigo 135 da Lei
Complementar 621/2012.
Em concordância manifestou-se o Ministério Público Especial de Contas, por meio do Parecer 7093/2017-5 (peça 22), da lavra do Procurador Luciano Vieira, pugnando
pela aplicação de multa.

O despacho 30742/2018-1, peça 24, solicitou ao NCE Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, realização de verificação que culminou na Instrução Técnica 00096/2018-4 que informou do envio e homologação em 12/04/2018, dos meses requeridos objeto dos autos, e informando que o Jurisdicionado, em
relação ao presente processo, em está em conformidade com a IN TCEES 39/2016, assim sendo sugerindo o
arquivamento do feito.
Nos termos regimentais, o Ministério Público de Contas manifestou-se novamente através do seu Procurador Geral Dr. Luciano Vieira, pugnando pela aplicação
de multa pecuniária ao responsável, na forma do artigo 135, incisos IV e IX, da LC n. 621/2012 c/c 389, incisos
IV e IX, do RITCEES, haja vista que o envio dos dados intempestivamente não saneia a infração cometida.
CONCLUSÃO
Considerando que a área técnica por meio da Instrução
Técnica 00096/2018-4 confirmou envio e a homologação em 12/04/2018, dos meses requeridos objeto dos
autos, e informando que o Jurisdicionado, em relação
ao presente processo, em está em conformidade com
a I.N TCEES 39/2016, assim sendo sugerindo o arquivamento do feito.
Considerando que o Gestor apresentou justificativas juntadas aos autos em 21/09/2017, Protocolo 14229/2017,
peça 08, peça Complementar 06857/2017 e posteriormente em 09/11/2017, Protocolo 17620/2017, peça 13,
peça Complementar 09602/2017, peça 14, reconhecendo suas falhas e expondo suas dificuldades frente a um
início de mandato, bem como também comunicando a
adoção de medidas de correção.
www.tce.es.gov.br

Considerando que mesmo diante de todas as dificuldades o Sr. Eleardo Aparício Costa Brasil, no exercício da
função de ordenador de despesas do município de Divino São Lourenço, apresentou suas contas, devidamente
analisadas pela área técnica, saneando assim a omissão.
Considerando e respeitando o parecer do Douto Procurador Geral Dr. Luciano Vieira, que na forma do artigo 135, incisos IV e IX, da LC n. 621/2012 c/c 389, incisos
IV e IX, do RITCEES, pugnou pela aplicação de multa pecuniária ao responsável, haja vista que o envio dos dados intempestivamente não saneia a infração cometida;
Ante o exposto, deixo de acompanhar o posicionamento do Ministério Publico Especial de Contas em relação
a aplicação de multa, entendendo que o atraso no envio da PCB ocorreu devido as dificuldades encontradas
face a gestão passada e reconheço o empenho da atual
a gestão em unir esforços para que os arquivos fossem
encaminhados a essa Corte de Contas sem erros ou incompletos, não cabendo a aplicação de multa, mas uma
recomendação à gestão que se atente quanto ao prazo
no envio das Prestações de Contas Bimestral nos próximos meses.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante
as razões expostas pelo Relator.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão da Segunda CâSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019

410

ATOS DA 2a CÂMARA

mara, ante as razões expostas pelo Relator, em:

Classificação: Tomada de Contas Especial Determinada

1.1 ARQUIVAR os presentes autos, nos termos do art.
330, IV, do RITCEES.

UG: PMBJN - Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte

1.2 RECOMENDAR ao atual gestor que se
atente quanto prazo de envio das futuras Prestações de Contas nos próximos meses.
2. Unânime.

Relator: Rodrigo Coelho do Carmo

3. Data da Sessão: 24/10/2018 - 36ª 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 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- 1486/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 09185/2017-2

Interessado: MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DE SOUZA
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DETERMINADA – PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE – EXERCÍCIO DE 2017 – NOTIFICAR – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO
CARMO:
RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os presentes autos de TOMADA DE CONTAS ESPECIAL determinada à Prefeitura Municipal de Bom
Jesus do Norte, depreendida através do Acórdão TC
364/2017 – Segunda Câmara, proferido no Processo TC
4369/2011, com o objetivo de apurar indícios de supostas irregularidades, com possíveis danos ao erário, face a suposto superfaturamento ocorrido no Pregão nº
009/2010.
Em síntese, o Pregão nº 009/2010 teve por objeto o fornecimento de “tambores para coleta de lixo de 200 litros em aço (material reciclado)”, tendo como vencedora a empresa Material de Construção Fernandes e Filhos
Ltda. – ME. A análise dos fatos apresentados no Processo TC 4369/2011 pela área técnica concluiu, por meio da
Manifestação Técnica 442/2013 (fls. 1293-1300 do Processo TC 43669/2011), pela evidenciação de suposto superfaturamento.
Devidamente notificado (Termo de Notificação
02855/2017-2), o responsável informou a este tribunal
a constituição de Comissão por meio da Portaria Muniwww.tce.es.gov.br

cipal nº 0109/20017, datada de 22/11/2017, especialmente constituída para apurar os fatos apontados nos
termos do Acórdão TC 364/2017 (Pregão nº 009/2010).
Como conclusão dos trabalhos da referida Comissão, vieram aos autos em 22/02/2018 o protocolo 02072/20182, oficio Of. 41/2018/GAB da Prefeitura Municipal de
Bom Jesus do Norte, assinado pelo Sr. Marcos Antônio
Teixeira de Souza (peça 10), bem como peça complementar nº 02152/2018-8, peça 11, trazendo justificativas, argumentos e documentos.
Através do despacho 47204/2018-4, foram remetidos
os autos à Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas - SecexMeios para a devida instrução, que após análise obteve como resultado a Instrução Técnica Conclusiva 03941/20018-3, peça 16, que
opinou por:
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
a) considerar dispensado o encaminhamento da tomada de contas especial a esta Corte de Contas, uma
vez que amparada no art. 9.º da Instrução Normativa
TC 32/2014;
b) considerar extinta a jurisdição desta Corte de Contas sobre o feito, de forma a atribuir inteira responsabilidade à autoridade competente (Prefeito Municipal de
Bom Jesus do Norte) pelas medidas adotadas no âmbito
do jurisdicionado;
c) notificar o atual Prefeito Municipal de Bom Jesus do
Norte, ou quem vier a substituí-lo, para que faça constar o resultado do procedimento administrativo (tomada de contas especial) na Prestação de Contas Anual daquela municipalidade, nos termos do art. 22, inciso II, da
IN TC 32/2014;
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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d) arquivar os presentes autos.
Nos termos regimentais, pronunciou-se o Ministério Público Especial de Contas, através do Parecer
04814/2018-5, da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, anuiu aos argumentos fáticos e jurídicos delineados na Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº
03941/20018-3, nos termos de sua proposta de encaminhamento.
II – CONCLUSÃO
Aplicando o princípio da razoabilidade, diante do valor apresentado pelo suposto superfaturamento, a área
técnica opinou pelo não prosseguimento do processo,
ante a improcedência da denúncia e pela irrelevância da
matéria.
Nos termos do Artigo 9º, e parágrafo único da Instrução
Normativa TCEES 32/2014:
Art. 9º Salvo determinação em contrário do Tribunal fica
dispensado o encaminhamento da tomada de contas especial quando o valor do débito, atualizado monetariamente, for igual ou inferior a 20.000 VRTE (vinte mil Valores de Referência do Tesouro Estadual), caso em que
a quitação somente será dada ao responsável, pelo tomador das contas, mediante o pagamento, ao qual continuará obrigado.
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.
De certo, diante de qualquer indicio de suposto dano a
municipalidade tem por compromisso com a coisa pública, adotar os procedimentos administrativos necessários para apuração dos fatos, mesmo sendo dispensável

o encaminhamento da tomada de contas especial a este Tribunal.
Assim, entendemos que o jurisdicionado está dispensado de encaminhar a tomada de contas especial que tratamos neste processo, razão pela qual voto pelo arquivamento dos presentes autos.
Ante o exposto, acolhendo manifestação técnica e ministerial, no sentido de que os membros da Segunda Câmara aprovem a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
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 no sentido de:
1.1 NOTIFICAR o atual Prefeito Municipal de Bom Jesus do Norte, ou quem vier a substituí-lo, para que faça
constar o resultado do procedimento administrativo (tomada de contas especial) na Prestação de Contas Anual
daquela municipalidade, nos termos do art. 22, inciso II,
da IN TC 32/2014;
1.2 ARQUIVAR os autos de Tomada de Contas Especial determinada à Prefeitura Municipal de Bom Jesus
do Norte, haja vista respaldo legal nos artigos 9 e 10,
IV da IN TCEES 32/2014 e artigo 330, IV da Resolução
261/2013.

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 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- 1487/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 03020/2018-2
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMM - Prefeitura Municipal de Marataízes
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: GEORGE MACEDO VIEIRA, ROBERTINO BATISTA DA SILVA, REYNAN GONCALVES DE SOUZA

2. Unânime.

Representante: OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA

3. Data da Sessão: 24/10/2018 - 36ª Sessão Ordinária
da 2ª Câmara.

Procuradores: FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB: 6381ES), PEDRO ERNESTO RANGEL ALVES JUNIOR,

www.tce.es.gov.br
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REPRESENTAÇÃO – CONHECER – PROCEDÊNCIA – REVOGAÇÃO DO CERTAME – DEIXAR DE APLICAR MULTA DAR CIÊNCIA - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO
CARMO:
I – RELATÓRIO:
Tratam os presentes autos de Representação, com pedido de medida cautelar interposta pela empresa Osíris Comércio e Serviços Ltda - EPP, em face da Prefeitura Municipal de Marataízes, em virtude da ocorrência de supostas irregularidades no Pregão Presencial nº
47/2017, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização com cessão de equipamentos multifuncionais e
impressoras, com manutenção corretiva, fornecimento
de todas as peças, partes ou componentes necessários,
bem como de todos os suprimentos, materiais de consumo, software de gerenciamento de bilhetagem e bobinas de etiquetas.
Em síntese, o representante relata a ocorrência de restrição indevida da competitividade e de inobservância
aos princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, formulando o seguinte pedido na
Petição Inicial 00138/2018-4:

mente os atos posteriores ao Pregão supracitado (processo administrativo nº 0427/2017);
A concessão da segurança para que seja declarado a nulidade absoluta do certame licitatório PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2017;
Requer, finalmente, seja o feito submetido à Colenda
Corte Estadual de Contas, para que seus Eminentes Conselheiros Julgadores, avaliando o processo em questão,
e com suporte nesta peça instrutória, documentos que
a acompanham e fundamentação alinhavados anteriormente, intimem ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de
Marataízes GEORGE MACEDO VIEIRA para, querendo, se
manifeste acerca do aqui retratado, e por obvia coerência JULGUEM-NA INTEGRALMENTE PROCEDENTE.”
Recebidos os autos, o relator à época os encaminhou
à área técnica para análise dos fundamentos e pressupostos da medida cautelar requerida. Por meio da Manifestação Técnica 242/2018, o Núcleo de Tecnologia da
Informação (NTI) reconheceu a presença dos requisitos
ensejadores da concessão da medida cautelar inaudita
altera parte, o que fora acatado pelo douto relator.

“Ante a tudo o que foi exposto, requer a Vossa Excelência:

Assim, por meio de Decisão Monocrática nº 529/2018
foi determinado a imediata suspensão do Pregão Presencial nº 47/2017, que fora ratificada por meio da Decisão nº 850/2018, prolatada na sessão da 2ª Câmara do
dia 11 de abril do corrente.

Receber e acolher a presente DENÚNCIA com PEDIDO
DE SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, (Art.
20, XXII, c/c com os arts. 306, 307, 376, caput e parágrafo único, e 377, I, RITCEES), via de consequência DETERMINAR LIMINARMENTE ou por DECISÃO MONOCRÁTICA que a Autoridade competente suspenda imediata-

Notificados, os Senhores Robertino Batista da Silva –
Prefeito Municipal de Marataízes e George Macedo Vieira – Pregoeiro Oficial apresentaram justificativas preliminares, que foram analisadas pelo Núcleo de Tecnologia da Informação, que aferindo a existência de irregularidades, sugeriu a citação do pregoeiro por meio da Inswww.tce.es.gov.br

trução Técnica Inicial 295/2018.
Devidamente citado, o Sr. George Macedo Vieira apresentou justificativas e solicitou a revisão da medida liminar concedida.
Novamente o Núcleo de Tecnologia da Informação –
NTI manifestou-se através da Manifestação Técnica
480/2018-4, opinando pela mantença da medida cautelar concedida. Por meio da Decisão 1463/2018-2, o relator decidiu por manter a medida cautelar.
Devolvidos os autos à equipe técnica, o Núcleo de Tecnologia da Informação manifestou, conclusivamente,
nos seguintes termos:
“4 CONCLUSÃO
4.1. Por todo o exposto e com base no artigo 99, da Lei
Complementar Estadual 621/2012, sugere-se que seja
reconhecida a PROCEDÊNCIA da presente representação, tendo em vista o reconhecimento das seguintes irregularidades:
4.1.1 Restrição indevida à competitividade do procedimento licitatório na fase de habilitação, inobservância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo.
Critério legal: Art. 3° da Lei n° 8.666/93.
Responsável: George Macedo Vieira (Pregoeiro Oficial).
4.1.2 Avaliação da habilitação jurídica antes da classificação das ofertas, em desacordo com as regras estabelecidas para o pregão. Critério legal: Art. 4º, XII da Lei
10.520, de 17 de julho de 2002. Responsáveis: George
Macedo Vieira (Pregoeiro Oficial).
4.2. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, §1º,
inciso IV, da Res. TC 261/20133, conclui-se opinando
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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por:

Técnica Conclusiva 03104/2018-1.

4.2.1. Preliminarmente, rejeitar o pedido de revogação
da medida cautelar formulado pelo senhor George Macedo Vieira (Pregoeiro Oficial), conforme fundamentado no item 2.1;

Por meio de petição protocolizada sob o nº 13975/2018,
o Sr. George Batista da Silva, informou que o Munícipio
de Marataízes, diante do entendimento externado por
esta Corte de Contas, entendeu por revogar o procedimento licitatório em questão, conforme faz prova por
meio de cópia do Termo de Revogação publicado no Diário Oficial do Poder Executivo daquele Município no dia
04 de setembro do corrente, razão pela qual, requer a
extinção do processo, alegando a ocorrência da perda
superveniente do objeto.

4.2.2. Rejeitar as razões de justificativas do senhor George Macedo Vieira (Pregoeiro Oficial), em razão do cometimento de irregularidades dispostas nos itens 3.1 e
3.2 desta Instrução Técnica Conclusiva, sugerindo aplicação de multa individual ao responsável, com fulcro no
art. 135, II da LC 621/2012;
4.2.3. Em razão das irregularidades aqui reconhecidas
que maculam de maneira irreversível o Edital do Pregão
Presencial nº 047/2017, sugere-se ao Plenário/Câmara desta E. Corte de Contas que, diante da competência conferida constitucionalmente a este Tribunal (art.
71, inciso X da Constituição Estadual), bem como, pelo
art. 1º, inciso XVI, da Lei Complementar 621/2012, seja assinado prazo de até 30 dias, com fundamento os
artigos 114, inciso III da LC 621/2014 e 208 do RITCEES
(aprovado pela Res. TC 261/2013), para que a Prefeitura
do Município de Marataízes, na pessoa de seu Prefeito Municipal, proceda à declaração de nulidade da 2ª
Sessão do Pregão Presencial nº 047/2017, bem como
dos atos dela decorrentes, caso tenham sido realizados,
com a devida publicação do ato de anulação na Imprensa Oficial e comunicação imediata do ato a este TCEES;
4.3. Por fim, sugere-se que seja dada CIÊNCIA à empresa
Representante, na forma do art. 307, § 7º do RITCEES.”
Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas,
o Ilustre Procurador Luís Henrique Anastácio da Silva encampou os argumentos técnicos, lançados na Instrução

Diante dos novos elementos trazidos aos autos, devolvi o processo ao Ministério Público de Contas, que por
meio de Parecer da lavra do Procurador de Contas Luís Henrique Anastácio da Silva, entendeu pela imprescindibilidade da análise meritória, apreendendo que as
justificativas apresentadas, bem como a revogação do
certame não têm o condão de afastar as irregularidades
apontadas pela área técnica, in verbis:
“Ante o exposto, o Ministério Público de Contas pugna pela PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO em face do
Pregão Presencial nº 47/2017, lançado pela Prefeitura
de Marataízes, tendo em vista a manutenção das irregularidades abaixo descritas, sem prejuízo de aplicação de
multa ao responsável:
· Restrição indevida à competitividade do procedimento
licitatório na fase de habilitação, inobservância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo. Critério legal: Art. 3°
da Lei n° 8.666/93. Responsável: George Macedo Vieira
– Pregoeiro Oficial
· Avaliação da habilitação jurídica antes da classificação
www.tce.es.gov.br

das ofertas, em desacordo com as regras estabelecidas
para o pregão Critério legal: Art. 4º, XII da Lei 10.520, de
17 de julho de 2002. Responsável: George Macedo Vieira – Pregoeiro Oficial”
Após, retornaram-me os autos para análise.
É o relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO:
Trata-se de Representação, com pedido de medida cautelar interposta pela empresa Osíris Comércio e Serviços
Ltda - EPP, em face da Prefeitura Municipal de Marataízes, em virtude da ocorrência de supostas irregularidades no Pregão Presencial nº 47/2017.
Todavia, avaliando os elementos dos autos, bem como
as argumentações de defesa apresentadas pelo Sr. George Macedo Vieira (Pregoeiro), a equipe técnica desta
Casa manifestou-se pela mantença das irregularidades,
que a seguir passo à análise:
1- Restrição indevida à competitividade do procedimento licitatório na fase de habilitação, inobservância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo:
Critério Legal: Art. 3° da Lei n° 8.666/93.
Responsável: George Macedo Vieira (Pregoeiro Oficial).
Conduta: O pregoeiro, Sr. George Macedo Vieira, desclassificou vários participantes do certame por excesso
de formalismo.
Nexo: A desclassificação do licitante por excesso de formalismo restringiu desnecessariamente o certame e
inobservou os princípios da vinculação ao instrumento
convocatório e do julgamento objetivo. A desclassificação da Empresa L.M Marques violou o princípio da isoSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019

414

ATOS DA 2a CÂMARA

nomia.
Culpabilidade: Era esperado que o Pregoeiro buscasse
aumentar a competitividade do certame e não o restringisse por excesso de formalismo.
A equipe técnica observou que a avaliação do ramo de
atividade pertinente ao objeto do Pregão Presencial nº
047/2017 fora realizada com base no CNAE (Cadastro
Nacional de Atividades Econômicas) previsto no cartão
CNPJ, juízo este, consubstanciado no entendimento do
Departamento de Tecnologia da Informação e da Procuradoria Geral do Município, que se manifestaram pela
vedação de participação de empresas que não comprovassem ser atuantes no ramo de atividade correspondente ao objeto pretendido.
Por questão didática, a equipe técnica desmembrou a irregularidade em tela em dois pontos independentes entre si, quais sejam:
a) a vedação de participação de empresas por suposto
excesso de formalismo, uma vez que não seria necessário o registro no CNAE ou pelo contrato social da atividade de licenciamento de software para execução do objeto do Pregão 47/2017;
b) a inabilitação da empresa L. M Marques Soluções Tecnológicas, cujo cartão CNPJ inclui a atividade “Desenvolvimento e licenciamento de Programas de computador
customizáveis”.
Em relação ao primeiro ponto, entendeu a equipe técnica, que apesar da ausência de detalhamento no processo administrativo e no próprio edital, neste caso concreto, não há que se falar em excesso de formalismo quando da vedação de participação de empresas não habilitadas à execução de parte do objeto contratual, confor-

me entendimento já externado nesta Corte de Contas
no Acórdão TC-1803/2015 – Plenário, relator, Conselheiro Rodrigo Chamoun.
Considerou ainda, que para a correta habilitação da empresa participante, a mesma deveria ser desenvolvedora ou licenciadora de software, uma vez que parte do
objeto da licitação em voga, envolve a aquisição do direito de uso de sistema de registro de chamados técnicos relacionados aos equipamentos locados no bojo do
Pregão analisado.

“9. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO
9.1 – Poderão participar deste Pregão somente as empresas que atenderem todas as exigências contidas neste Edital e seus anexos, além das disposições legais, independentemente de transcrição e que desenvolvam
as atividades pertinentes ao objeto desta licitação,
sendo vedada a participação de empresa:
a) - Que estejam cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitação e/ou impedimento de
contratar com o Município de Marataízes;

Ante tal entendimento, afasta parte da presente irregularidade.

b) - Declarada inidônea para licitar ou contratar com
quaisquer órgãos da Administração Pública;

O segundo ponto, refere-se à inabilitação da empresa L.
M Marques Soluções Tecnológicas, cujo cartão CNPJ incluiu a atividade “desenvolvimento e licenciamento de
Programas de computador customizáveis”.

c) - Que incidir no estipulado no Artigo 9º e 27, inciso V
da Lei Federal nº 8.666/93;

Em relação a esta questão, percebeu a área técnica que
houve restrição indevida à competitividade do procedimento licitatório na fase de habilitação, ferindo a legislação que rege a matéria, lei nº 8666/93, bem como os
princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento
convocatório e do julgamento objetivo.
Em sede de justificativas, o defendente apresentou trechos do comprovante de inscrição e da situação cadastral das empresas que não compareceram à 2ª Sessão
do Pregão Presencial nº 47/2017, argumentando, em
síntese, que as seis empresas que não foram credenciadas não atendiam às condições estabelecidas na cláusula 9.1 do edital, por não comprovarem a atuação no ramo de atividade, segundo os critérios de avaliação adotados. A cláusula 9.1 do edital em referência, apresenta
a seguinte direção:
www.tce.es.gov.br

d) - Que esteja constituída sob a forma de consórcio e
sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si
ou possua sócio comum nas empresas que apresentarem propostas para o presente certame, que, no caso,
será admitida a que apresentar a proposta escrita de
menor valor entre elas. ”
Arguiu, também, que ainda que tal motivo não justificasse o descredenciamento das empresas no certame,
a mera análise de seus CNAE (Classificação Nacional de
Atividades Econômicas), juntamente com os respectivos
contratos sociais já aponta o não atendimento à condição estabelecida no item 9.1 do edital.
De acordo com renomado Administrativista Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, CNAE é uma classificação usada
com o objetivo de padronizar os códigos de identificação das unidades produtivas do país nos cadastros da
administração pública, nas três esferas de governo, em
especial na área tributária, contribuindo para a melhoSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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ria da qualidade dos sistemas de informação que dão
suporte às decisões e ações do Estado, possibilitando,
ainda, a maior articulação entre sistemas.
Conforme entendimento esposado pela equipe técnica, as argumentações do defendente não prosperam,
pois conforme se depreende da leitura da ata da 2ª sessão do certame em tela, fls. 205 da peça complementar 5544/2018-1, o pregoeiro declarou que somente as
empresas T. M do Amaral ME. E UP Soluções LTDA-EIRELI- ME, estariam aptas a continuar no certame de acordo com as proposições do Departamento de Tecnologia
da Informação e da Procuradoria Geral no sentido de vedar à participação de empresas que não comprovassem
ser atuantes no ramo de atividade pertinente ao objeto,
sendo que a empresa L. M Marques Soluções Tecnológicas mesmo contendo o CNAE correspondente ao ramo
de atividade desejado (62.02-3-00 – Desenvolvimento e
licenciamento de programas de computador customizáveis) fora inabilitada.
Ora, diante de tamanha incoerência, resta claro que as
seis empresas que não compareceram à 2ª sessão do
Pregão em análise, foram previamente comunicadas de
que estariam inabilitadas, pois não havia motivo suficiente para deixarem de participar do processo licitatório naquele momento, pois já haviam entregado toda a
documentação necessária à habilitação, conforme previsão do item 5.5 do edital em comento:
“5.5 Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do prazo estipulado, participará do Pregão com a primeira proposta apresentada quando do início dos trabalhos, renunciando a
apresentação de novas propostas e a interposição de recursos.”

Por fim, ressalta a área técnica que houve expressa violação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e da isonomia, insculpidos no art. 3º da lei nº
8666/93, motivo pelo qual sugere a mantença da irregularidade.

Critério: Art. 4º, XII da Lei 10.520, de 17 de julho de
2002.

Pois bem. Em que pese a constatação da irregularidade
aventada no curso do processo licitatório, Pregão Presencial nº 47/2017, especialmente no que se refere à
inabilitação de empresa apta ao preenchimento das exigências editalícias, não vislumbro comprovação de efetivo dano ou lesão ao erário, ante a revogação do certame por parte do Município de Marataízes, razão maior,
pela qual, entendo que deva ser mantida a presente irregularidade, afastando, todavia, a aplicação de penalidade ao pregoeiro, com a ressalva de que nos próximos
processos licitatórios se atentem para o cumprimento
das norma insculpidas na legislação que rege à matéria,
bem como nas exigências descritas no edital.

Nexo: Ao não permitir que diversos participantes apresentassem seus lances devido a uma suposta inabilitação jurídica o Pregoeiro descumpriu as regras do Pregão.

Constato outrossim, corroborando com o Ministério Público de Contas, em sede do parecer consubstanciado
no evento 80 do processo em tela, que o presente caso não se amolda à perda superveniente do objeto, conforme normatização do § 6º do art. 307 do Regimento
Interno, haja vista, que a revogação do certame se deu
após a consumação do contraditório, razão pela qual,
deve ser analisado o mérito da demanda.
Nesse passo, divergindo parcialmente da área técnica,
bem como do Ministério Público de Contas, mantenho
a irregularidade, sem aplicação da multa.
2- Avaliação da Habilitação Jurídica antes da Classificação das ofertas, em desacordo com as regras estabelecidas para o Pregão:
www.tce.es.gov.br

Responsáveis: O responsável é o pregoeiro oficial, Sr.
George Macedo Vieira (CPF: 042.058.947-32).
Conduta: Inverter as fases do pregão.

Culpabilidade: O grande diferencial da modalidade Pregão é a inversão de fases, portanto o Pregoeiro não poderia ter cometido essa falha.
A área técnica constatou que ocorreu a inabilitação das
empresas participantes antes da realização da fase competitiva (classificação e julgamento das propostas), ou
seja, houve a inversão das fases do Pregão Presencial nº
47/2017, em desacordo com o inciso XII do art. 4º da Lei
10.520/2002.
O responsável apresentou justificativas alegando que a
ausência de CNAE integralmente compatível com o objeto posto é fator mandatório para a inabilitação, ou não
credenciamento, das participantes.
Argumentou, ainda, que após ouvir os responsáveis pela
laboração do Termo de Referência”, foi tomada a seguinte decisão, in verbis:
“...de credenciar somente empresas atuantes no ramo
de atividade pertinente ao objeto, que se caracteriza pela licença de software, aluguel de equipamentos e fotocópias”, a fim de garantir a disputa entre empresas em
igualdade de condições, “impedindo que empresas alienígenas participassem do certame, podendo apresentar
a melhor proposta e se ver inabilitar por não atuar no raSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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mo de atividade pertinente ao objeto”.
Verifica-se, portanto, conforme de depreende da Ata da
2ª Sessão do processo licitatório em análise, que o pregoeiro, ora responsável, inabilitou as empresas participantes, antes da realização da fase competitiva:
“Às 14:00 do dia dezesseis do mês de março do ano de
dois mil e dezoito, reuniu-se o Pregoeiro Oficial deste
Órgão Sr. George Macedo Vieira e membros da Equipe
de Apoio, Silvio Oliveira da Silva, Thaygo Maxwell Rocha
Batista, Paulo Roberto Bighi, Cinthia Claudiano Peçanha,
Waghner Damaso Alcantara Mendes, designados pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal (com competência dada
pelo Decreto-E Nº. 577/2018, datado de 02 de janeiro
de 2018) para, em atendimento às disposições contidas
na Lei Federal Nº. 10.520/2002, realizar os procedimentos relativos ao PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000047/2017,
Processo Administrativo Nº. 042719/2017. Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO. Estando todas as empresas credenciadas para continuidade dos trabalhos, o Pregoeiro inicia a sessão informando sobre o entendimento do
Departamento de Tecnologia da Informação e da Procuradoria Geral do Município que consiste na vedação de
participação de empresas que não comprovem ser atuantes no ramo de atividade pertinente ao objeto (g.n.),
que consiste em Prestação de Serviço de Impressão, Locação de Equipamentos para Escritório e Licenciamento
de Programas de Computador. Desta forma, somente as
empresas T.M. DO AMARAL ME. e UP SOLUÇÕES LTDA EIRELI - ME., estariam aptas a continuar no certame, e
estando classificadas e convocadas para apresentação
de lances, de acordo com o disposto nos incisos VIII e IX,

do Artigo 4º, da Lei Federal Nº. 10.520/2002, foi iniciada a fase competitiva sendo apresentados os lances registrados no histórico que ao final da sessão produziu o
seguinte resultado:
[...]”
Ora, restou clara a inversão das fases do pregão, confundindo-se a fase de credenciamento com a de habilitação. Nas palavras do professor Ronny Charles Lopes de
Torres, a clara disposição da lei é que os documentos de
habilitação apenas podem ser abertos após o término
da fase de julgamento das propostas e eventuais lances,
o que não se verificou no presente caso.
Como bem frisado pela equipe técnica, ainda que a dúvida relativa ao CNAE das licitantes tenha sido suscitada
no momento do credenciamento e a orientação dada ao
pregoeiro fora no sentido de que “a licitante, para participar do presente certame deve ter em seu objeto social
CNAE especifico para prestação de serviço de impressão
e licenciamento de programas de computador”, o mesmo deveria ter observado as normas da fase externa do
pregão, somente verificando as condições de habilitação após a etapa competitiva.
Diante de tal irregularidade, acompanho parcialmente
a área técnica e o corpo ministerial, afastando a aplicação da multa, nos mesmo termos defendidos na irregularidade constantes do item anterior.
Ademais disso, avalio a ausência de caracterização de
ato doloso ou eivado de má-fé por parte do responsável,
destacando, ainda, que o descumprimento da norma, in
casu, não trouxe consequência gravosa, capaz de acarretar dano ou prejuízo ao erário.
Ao final, sobressalto, a perda de objeto da proposta pewww.tce.es.gov.br

la douta equipe técnica desta Corte de Contas, ao sugerir à declaração de nulidade da 2ª Sessão do Pregão Presencial nº 047/2017 e dos atos dela decorrentes, tendo
em vista, que a própria Administração Pública procedeu
com a revogação do mesmo, conforme publicação constantes do Diário Oficial do Município de Marataízes no
dia 04 de setembro de 2018.
Diante do exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
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 da 2ª Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1 Julgar PROCEDENTE a presente representação, nos
termos do inciso II do art. 178 do RITCEES;
1.2 REJEITAR as razões de justificativas do senhor George Macedo Vieira (Pregoeiro Oficial), em razão do cometimento das irregularidades dispostas nos itens 1 e 2
deste processo, deixando, todavia, de aplicar-lhe penalidade, pelas razões descritas;
1.3 INDEFERIR a sugestão da área técnica no sentido de
que a Prefeitura do Município de Marataízes, na pessoa
de seu Prefeito Municipal, proceda à declaração de nulidade da 2ª Sessão do Pregão Presencial nº 047/2017,
bem como dos atos dela decorrentes, caso tenham sido
realizados, com a devida publicação do ato de anulação
na Imprensa Oficial e comunicação imediata do ato a este TCEES, em razão da revogação do certame;
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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CIENTIFICAR os interessados do teor da presente decisão;

UG: CMADN - Câmara Municipal de Água Doce do Norte

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

Responsável: EDMAR BRUM DA FONSECA

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 24/10/2018 - 36ª 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 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- 1488/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 03490/2018-9
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017

Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE – EXERCÍCIO DE 2017 – REGULAR – QUITAÇÃO - RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. RELATOR CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Água Doce do Norte, referente ao exercício financeiro de 2017, que tem como objeto apreciação quanto a atuação do gestor responsável no exercício das funções administrativas, em atendimento do art. 135 do RITCEES e da Instrução Normativa 43/2017.
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 Nº
00363/2018-8, que ao final opinou por julgar REGULAR
a prestação de contas do Sr. Edmar Brum da Fonseca,
Presidente da Câmara Municipal de Água Doce do Norte, exercício 2017, na forma do art. 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Em concordância com o RT Nº 00363/2018-8, peça 47,
a Instrução Técnica Conclusiva Nº 03950/2018-2, peça
48, opinou pela REGULARIDADE das contas da Câmara
Municipal de Água Doce do Norte, exercício 2017, bem
como por RECOMENDAR ao chefe do Poder Legislativo
Municipal que providencie a adoção de medidas admiwww.tce.es.gov.br

nistrativas necessárias a viabilizar a realização de procedimentos de controle necessários e suficientes a embasar o parecer técnico do controle interno do Poder Legislativo.
De igual forma, o douto representante do Ministério Público de Contas, Dr. Luciano Vieira, através do Parecer
do Ministério Público de Contas 04809/2018-4, 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.
FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre pôr em relevo que, que da análise técnica realizada através da ITC 03950/2018-2, a conclusão foi nos
seguintes termos:
9. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A prestação de contas anual analisada refletiu a conduta do presidente da Câmara Municipal de Água Doce
do Norte, sob a responsabilidade do Sr. Edmar Brum da
Fonseca, em suas funções como ordenador de despesas, no exercício de 2017.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico
teve por base as informações apresentadas nas peças
e demonstrativos contábeis encaminhados pelo responsável, nos termos da Instrução Normativa TC 43/2017.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas do(s) Sr. Edmar Brum
da Fonseca, no exercício de 2017, na forma do artigo 84
da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Acrescenta-se sugestão de RECOMENDAR que a Câmara
providencie a adoção de medidas administrativas necessárias a viabilizar a realização de procedimentos de conSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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trole necessários e suficientes a embasar o parecer técnico do controle interno do Poder Legislativo.

1.3 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.

Responsável: SERGIO FARIAS FONSECA

2. Unânime.

Desse modo, considerando que o Ministério Público de
Contas acompanhou integralmente o entendimento da
área técnica, exposto por ocasião da ITC 03950/20182, opinando pela REGULARIDADE das presentes contas,
adoto os fundamentos e conclusões explicitados pelo
corpo técnico, tornando-os partes integrantes deste independente de transcrição.

3. Data da Sessão: 24/10/2018 - 36ª Sessão Ordinária
da 2ª Câmara.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – MÊS 14 - EXERCÍCIO
DE 2017 – ARQUIVAR

Ante o exposto, VOTO no sentido de que a Segunda Câmara 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 Ordinária da Segunda
Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual da
Câmara Municipal de Água Doce do Norte, sob a responsabilidade do Sr. Edmar Brum da Fonseca, no exercício de 2017, 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 RECOMENDAR ao Presidente da Câmara Municipal
de Água Doce do Norte 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.

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 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- 1489/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 03815/2018-3
Classificação: Prestação de Contas Mensal
Exercício: 2017
UG: PMJM - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo

www.tce.es.gov.br

O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO CARMO:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de omissão no encaminhamento da Prestação de Contas Mensal referente ao Mês
14, exercício de 2017, pela Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, através do sistema CidadES.
Diante do não envio das informações o responsável foi
devidamente citado (Termo de Citação nº 00431/20183, peça 06) e notificado (Termo de Notificação nº
00399/2018-1, peça 07), conforme Decisão Segex
00268/2018-8, peça 05, para cumprimento da obrigação no prazo de 15 (quinze) dias.
Em resposta às determinações constantes na decisão
mencionada, o Sr. Sérgio Farias Fonseca, apresentou Defesa/justificativa 00858/2018-1, peças 15/17, bem como informou ter promovido a remessa das informações
e documentos exigidos por esta Corte de Contas.
Ante os fatos apresentados, o NCE – Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia na sua Instrução
Técnica 153/2018-9, peça 20, consultou o sistema e verificou que a prestação de contas demandada foi encaminhada e homologada, estando o Jurisdicionado, em
relação ao presente processo, em conformidade com a
regulamentação pertinente, sugerindo, por fim, o arquivamento dos autos.
De igual forma manifestou-se o douto Ministério Público de Contas de acordo com a proposição da área técnica, por meio do Parecer 04763/2018-6, peça 24, da laSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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vra do Procurador de Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de
Oliveira, pelo ARQUIVAMENTO do feito.
Ante o exposto, DECIDO no sentido de que seja aprovada a seguinte minuta que submeto à consideração de
Vossa Excelências.

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

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 ARQUIVAR os presentes autos, com fundamento
art. 330, Incisos III e IV do Regimento Interno (Resolução TC 261/2013).

ACÓRDÃO TC- 1490/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 03818/2018-7
Classificação: Prestação de Contas Mensal
Exercício: 2017
UG: PMSM - Prefeitura Municipal de São Mateus
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: DANIEL SANTANA BARBOSA

2. Unânime.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – MESES 12, 13 e 14
DO EXERCÍCIO DE 2017 – ARQUIVAMENTO

3. Data da Sessão: 24/10/2018 - 36ª Sessão Ordinária
da 2ª Câmara.

O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO CARMO:

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 JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
Fui presente:

RELATORIO
Tratam os presentes autos de omissão na remessa da
Prestação de Contas mensais referentes aos meses 12
a 14 do exercício de 2017, pela Prefeitura Municipal de
São Mateus, responsável Sr. Daniel Santana Barbosa,
através do Sistema CidadES.
Diante do não envio das informações o responsável foi
devidamente citado através do Termo de Citação nº
00437/2018-1, peça 06, e notificado por meio do Termo
de Notificação nº 00401/2018-1, peça 07, conforme Decisão Segex 00271/2018-1, peça 05, para cumprimento
da obrigação no prazo de 15 (quinze) dias.

www.tce.es.gov.br

Em resposta às determinações constantes na decisão
mencionada, o Sr. Daniel Santana Barbosa, apresentou suas justificativas, peças 12, e peça complementar
09859/2018-1, peça 13, informando a remessa das informações e dos documentos exigidos por esta Corte de
Contas.
Ante os fatos apresentados, o NCE – Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, na sua Instrução Técnica 00110/2018-1, peça 16, consultou o sistema e verificou que as prestações de contas demandadas
foram encaminhadas e homologadas, estando o Jurisdicionado, no que tange ao presente processo, em conformidade com a regulamentação pertinente, sugerindo, por fim, o arquivamento dos autos.
De igual forma manifestou-se o douto Ministério Público de Contas de acordo com a proposição da área técnica, por meio do Parecer 4796/2018-1, peça 20, da lavra
do Procurador de Contas, Dr. Luciano Vieira, pelo ARQUIVAMENTO do feito.
Ante o exposto, DECIDO no sentido de que seja aprovada 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 da Segunda Câmara,
ante as razões expostas pelo relator:
1.1 Pelo ARQUIVAMENTO dos presentes autos, tendo
em vista os autos estarem em conformidade com a IN
39/2016 – Regulamenta a remessa ao Tribunal de ConSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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tas do Estado do Espírito Santo, por meio do Sistema CidadES, dos dados da abertura do exercício e da prestação de contas mensal das entidades municipais da administração direta e indireta, com fundamento art. 330,
Incisos III e IV do Regimento Interno.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 24/10/2018 - 36ª 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 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- 1491/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 04580/2018-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Exercício: 2017
UG: FUMDEVIT - Fundo Metropolitano de Desenvolvimento da Grande Vitória
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: ANDREA FIGUEIREDO NASCIMENTO, ANDREZZA ROSALEM VIEIRA, GABRIELA GOMES DE MACEDO LACERDA
FUNDO METROPOLITANO DE DESENVOLVIMENTO DA
GRANDE VITÓRIA – FUMDEVIT – EXERCÍCIO DE 2017 –
REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. RELATOR CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO:
RELATÓRIO

a Instrução Técnica Conclusiva Nº 02969/2018-5 (peça
35), a área técnica opinou pelo julgamento do presente
feito nos moldes sugeridos, considerando a completude
da análise feita.
De igual forma, o douto representante do Ministério Público de Contas, Dr. Luciano Vieira, através do Parecer
do Ministério Público de Contas 03677/2018-3, (peça
39), manifestou-se em conformidade com a área técnica, que sob o aspecto técnico-contábil, pugnou pela REGULARIDADE da presente prestação de contas anual.
FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre pôr em relevo que, que da análise técnica realizada através da ITC 02969/2018-5, a conclusão foi nos
seguintes termos:

Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual
do Fundo Metropolitano de Desenvolvimento da Grande Vitória - FUMDEVIT, referente ao exercício financeiro
de 2017, que tem como objeto apreciação da atuação
dos gestores responsáveis no exercício das funções administrativas, em atendimento do art. 135 do RITCEES e
da Instrução Normativa 43/2017.

5. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAM ENTO

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 Nº 00171/2018-7, que ao final opinou por julgar regular a prestação de contas das gestoras Gabriela Gomes de Macedo Lacerda (de 06/07 a 31/12/2017), Andrezza Rosalém Vieira (de 01/01 a 27/06/2017), Andrea
Figueiredo Nascimento (de 01/01 a 15/01 e 28/06 a
05/07/2017), referentes ao 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.

Em concordância com o RT Nº 0171/2018-7 (peça 34),
www.tce.es.gov.br

A Prestação de Contas Anual ora avaliada, refletiu a gestão do (s) Sr(s). Andrezza Rosalém Vieira, Andréa Figueiredo Nascimento e Gabriela Gomes de Macedo Lacerda, no exercício de funções como ordenador de despesas do (a) Fundo Metropolitano de Desenvolvimento da
Grande Vitória, no exercício de 2017.

Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas do (s) Sr(s). Andrezza Rosalém Vieira, Andréa Figueiredo Nascimento e Gabriela Gomes de Macedo Lacerda, na forma do artigo 84
da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Desse modo, considerando que o Ministério Público de
Contas acompanhou integralmente o entendimento da
área técnica, exposto por ocasião da ITC 2969/2018-5,
opinando pela regularidade das presentes contas, adoto os fundamentos e conclusões explicitados pelo corpo
técnico, tornando-os partes integrantes 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
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 do
Fundo Metropolitano de Desenvolvimento da Grande
Vitória - FUMDEVIT, ora em discussão, sob a responsabilidade das senhoras ANDREZZA ROSALÉM VIEIRA,
ANDRÉA FIGUEIREDO NASCIMENTO e GABRIELA GOMES DE MACEDO LACERDA, relativas ao exercício financeiro de 2017, nos termos do art. 84, inciso I, da Lei
Complementar nº 621/2012, dando-lhes a devida QUITAÇÃO, conforme artigo art. 85 da mesma lei.
1.2 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 24/10/2018 - 36ª 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 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- 1492/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 04594/2018-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: FSPMES - Fundo de Saúde da Polícia Militar do Espírito Santo
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: CARLOS AGOSTINHO KUNSCH, DOUGLAS
CAUS, MARCIO EUGENIO SARTORIO, MARIA ELISA PATRAO DIAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADOR FUNDO
DE SAÚDE DA POLICIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO –
www.tce.es.gov.br

EXERCÍCIO DE 2017 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. RELATOR CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do Fundo de Saúde da Policia Militar do Espirito Santo, referente ao exercício financeiro de 2017, que tem
como objeto apreciação quanto a atuação dos gestores
responsáveis no exercício das funções administrativas,
em atendimento do art. 135 do RITCEES e da Instrução
Normativa 43/2017.
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 Contábil Nº 00176/2018-1, opinando por julgar regular a prestação de contas dos gestores: Maria Elisa
Patrão Dias (01 a 10/01/2017), Douglas Caus (01/01 a
02/02 e02/03 a 06/04/2017), Carlos Agostinho Kunsch
(10/02 a 01/03/2017) e Márcio Eugênio Sartório (07/04
a 31/12/2017), exercício 2017, na forma do art. 84 da
Lei Complementar Estadual 621/2012.
Em concordância com o RTC Nº 0176/2018-1 – peça 34,
a Instrução Técnica Conclusiva Nº 2989/2018-2 - peça
35, pronunciou-se pelo julgamento do presente feito
nos moldes sugeridos, considerando a completude da
apreciação feita.
Através do Parecer do Ministério Público de Contas
03671/2018-6 - peça 40, o Procurador Geral Dr. Luciano
Vieira, manifestou-se em consonância com a área técnica, no sentido de que sob o aspecto técnico-contábil
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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não foram observadas irregularidades nos demonstrativos apresentados, de modo que se pode inferir que representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, os resultados da execução orçamentária e financeira da unidade gestora, pugnando, assim, pela REGULARIDADE da presente prestação de contas anual.
FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre pôr em relevo que, que da análise técnica realizada através da ITC 2989/2018-2, a conclusão foi nos seguintes termos:
5. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAM ENTO
A Prestação de Contas Anual ora avaliada, refletiu a atuação do (s) gestor (es) responsável (eis), no exercício de
funções administrativas no (a) Administração Geral a
Cargo do Fundo de Saúde da Policia Militar do Espirito
Santo, no exercício de 2017.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico
Contábil teve por base as informações apresentadas nas
peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo
gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa TC 43/2017.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas dos gestores: Maria Elisa Patrão Dias (01 a 10/01/2017), Douglas Caus
(01/01 a 02/02 e 02/03 a 06/04/2017), Carlos Agostinho Kunsch (10/02 a 01/03/2017) e Márcio Eugênio
Sartório (07/04 a 31/12/2017), 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
área técnica, exposto por ocasião da ITC 2989/2018-2,

opinando pela regularidade das presentes contas, adoto os fundamentos e conclusões explicitados pelo corpo
técnico, tornando-os partes integrantes deste independente de transcrição.

cício da presidência) e Rodrigo Coelho do Carmo (relator).

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

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO 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

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:

4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (convocado).

1.1 JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual do
Fundo de Saúde da Policia Militar do Espirito Santo,
ora em discussão, sob a responsabilidade dos gestores:
Maria Elisa Patrão Dias (01 a 10/01/2017), Douglas Caus
(01/01 a 02/02 e 02/03 a 06/04/2017), Carlos Agostinho
Kunsch (10/02 a 01/03/2017) e Márcio Eugênio Sartório
(07/04 a 31/12/2017), 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.

Processo: 07510/2016-3

1.2 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.

Relator: João Luiz Cotta Lovatti

2. Unânime.

Responsável: ANTONIO STEIN NETO, SANDRA MAURA
ROVETTA NOGUEIRA

3. Data da Sessão: 24/10/2018 - 36ª Sessão Ordinária
da 2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (no exerwww.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC- 1493/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2015 –
IRREGULAR – MULTA – DETERMINAÇÃO - DAR CIÊNCIA
– ARQUIVAR.

Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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O CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual da Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento
Urbano de Guarapari, relativa ao exercício de 2015, sob
a responsabilidade de Antônio Stein Neto (Diretor Presidente- período 01/01 a 31/12/2015); Anselmo Travaglia
(Diretor Financeiro- período de 01/01 a 02/09/2015);
Sandra Maura Rovetta Nogueira (Diretora Financeiraperíodo: 03/09 a 31/12/15 e Diretora Administrativaperíodo: 06/08 a 02/09/15), Jamir Merizio Júnior (Diretor Administrativo- Período: 01/01 a 05/08/15), Pedro
Augusto Ribeiro (Diretor de Iluminação Pública- Período: 01/01 a 31/12/15), Joaquim Capistrano de Souza
(Diretor de Limpeza Pública- Período: 01/01 a 31/12/15)
e Alexander Bigossi (Diretor de Serviços OperacionaisPeríodo: 01/01 a 31/12/15).
As peças contábeis encaminhadas a esta Corte foram
analisadas pela Secretaria de Controle Externo de Contas, que expediu o Relatório Técnico 246/2017-3 (fls.
14/37) evidenciando procedimentos irregulares e opinando pela convocação da Senhora Sandra Maura Rovetta Nogueira e do Senhor Antônio Stein Neto para oferecerem justificativas e documentos, caso julgassem necessário, acerca das seguintes irregularidades:
Descrição do achado
3.3.2.1.1 Não comprovação do saldo patrimonial de bens
imóveis mediante levantamento do inventário anual - Citar
os responsáveis para apresentarem as alegações de defesa,
pelos meios de Direito admitidos, quanto à ausência do inventário anual dos bens imóveis nas contas anuais de 2015 e
enviarem o inventário anual dos bens imóveis, caso julguem
oportuno.

3.5.1.1.1 Ausência de recolhimento das obrigações sociais –
Citar os responsáveis para oferecerem as justificativas e documentos que comprovem os recolhimentos e/ou parcelamentos das obrigações sociais (INSS e FGTS) no exercício de 2014

Os indícios de irregularidades apontados, e também assinalados na Instrução Técnica Inicial 00708/2017 (fls.
37/38), propiciaram, por meio da Decisão Monocrática
nº 1084/2017 (fls. 42/43), as citações de Antônio Stein
Neto (Termo de Citação 1168/2017) e Sandra Maura Rovetta Nogueira (Termo de Citação 1169/2017).
Em virtude do não atendimento ao Termo de Citação 1168/2017, de acordo com informação do NCD,
de folhas 237, o Sr. Antônio Stein Neto foi considerado revel, conforme Despacho 8105/2018 (fls. 239), de
26/02/2018.
Já a Senhora Sandra Maura Rovetta Nogueira, em atenção ao Termo de Citação 1169/2017, apresentou suas
justificativas, às folhas 52/234.
Ao proceder à análise da presente prestação de contas,
o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, através da Instrução Técnica Conclusiva 2376/2018
(fls. 240/253), opinou no sentido de que as contas do
exercício de 2015 da Companhia de Melhoramentos e
Desenvolvimento Urbano de Guarapari sejam julgadas
Irregulares, na forma do artigo 84, III, alínea “d” da Lei
Complementar nº 621/2012.
Sugeriu ainda a emissão de determinação ao atual Ordenador de Despesas da CODEG, ou a quem lhe vier a
substituir, para que tome as medidas necessárias para
identificação da origem e composição do saldo de INSS
a Recolher no total de R$ 1.025.573,11 e, sendo porventura constatadas competências pendentes de pagamento/parcelamento, que providencie a imediata instaurawww.tce.es.gov.br

ção de tomada de contas especial nos termos da Instrução Normativa TC nº 32/2014, sob pena de responsabilidade solidária, para apuração dos fatos, a identificação
dos responsáveis e a quantificação do dano decorrente
do pagamento de multa e correção monetária, devendo comunicar o fato ao Tribunal, encaminhando-a para julgamento.
O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, manifestou-se em
consonância com a área técnica, opinando pela IRREGULARIDADE da presente prestação de contas anual.
Após, vieram-me os autos para análise.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Da análise técnica realizada sobre a Prestação de Contas Anual da Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari, ora em discussão, referente ao exercício de 2015, indícios de irregularidades
foram detectados no Relatório Técnico 246/2017-3, resultando na citação de Sandra Maura Rovetta Nogueira
e Antônio Stein Neto com relação aos seguintes itens:
3.3.2.1.1 Não comprovação do saldo patrimonial de
bens imóveis mediante levantamento do inventário
anual - Citar os responsáveis para apresentarem as alegações de defesa, pelos meios de Direito admitidos,
quanto à ausência do inventário anual dos bens imóveis
nas contas anuais de 2015 e enviarem o inventário anual dos bens imóveis, caso julguem oportuno
3.5.1.1.1 Ausência de recolhimento das obrigações sociais – Citar os responsáveis para oferecerem as justificativas e documentos que comprovem os recolhimentos e/ou parcelamentos das obrigações sociais (INSS e
FGTS) no exercício de 2014
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Com relação ao ITEM 3.3.2.1.1, o RT 246/2017-3 identificou no arquivo 07-32-INVIM), que trata das informações relacionadas aos bens imóveis inventariados, apenas ato declaratório do Senhor Antônio Stein Neto, diretor presidente da companhia, afirmando não haver entrada/saída de bens imóveis no exercício.
Porém, conforme instrução normativa, o levantamento
patrimonial dos bens imóveis, realizado pela comissão
inventariante deveria conter, no mínimo, as seguintes
informações físico-financeiras: imóveis que integram o
seu patrimônio; a caracterização do imóvel (número de
registro, conforme certidão de matrícula ou certidão de
ônus obtida no cartório de registro de imóveis; localização; área; estado de conservação; benfeitorias existentes; demais características); a data de aquisição/construção ou incorporação e ao valor.
Ainda, os bens imóveis utilizados, e não pertencentes ao
patrimônio das pessoas jurídicas de direito privado, deveriam ser informados separadamente daqueles que integram a situação patrimonial líquida.
O balanço patrimonial (07-13-BALPAT) demonstra que
a CODEG mantém no subgrupo do Imobilizado –Bens
imóveis o saldo patrimonial de R$ 176.491,03. Esse saldo provém de exercícios anteriores e se refere ao somatório das contas contábeis de loteamento praia sol (R$
176.042,99) e terrenos localizados naquela municipalidade (R$ 448,04).
Como havia saldo patrimonial na conta contábil representativa dos bens imóveis em 31/12/15, ainda que fosse proveniente de exercícios anteriores, estariam os
gestores obrigados a encaminhar ao TCEES o inventário anual dos bens imóveis para demonstrar a efetividade dos controles internos de bens imóveis e validar

as informações físico-financeiras com aquelas registradas contabilmente no ativo não circulante do balanço
patrimonial.

Comprovando o que aqui se expõe, a presente defesa
encontra-se instruída com cópia dos seguintes documentos:

Porém, conforme dito alhures, o arquivo 07-32-INVIMO (declaração de que não houve entrada e/ou saída
de bens imóveis) enviado à prestação anual de contas
não dizia respeito ao inventário anual dos bens imóveis
e não possibilitou convalidar os saldos físico-financeiros
e contábeis das contas representativas desses bens patrimoniais, porque se tratava de um documento fornecido pelo diretor presidente informando que não ocorreram registros de entrada/saída de bens imóveis, sendo
os responsáveis Antônio Stein Neto e Sandra Maura Rovetta Nogueira, citados para apresentarem as razões de
defesa sobre a ausência desse arquivo na prestação de
contas e enviarem, caso julgassem oportuno, o inventário anual de bens imóveis na forma do Anexo 7 –Contas
dos titulares das pessoas jurídicas de direito privado da
Instrução Normativa –TC 28/13.

• Página 29 da IN 28/2013 Anexo 07 (TCEES);

O Senhor Antônio Stein Neto foi considerado revel e a
Senhora Sandra Maura Rovetta Nogueira apresentou a
seguinte justificativa:
1 -DAS JUSTIFICATIVAS E DOCUMENTOS:
3.3.2.1.1 Bens Imóveis -Ausência do Inventário Anual de
Bens Imóveis
Informamos que foi encaminhado ao TCEES na PCA 2015
em forma digital referente ao arquivo INVIMO uma Declaração (anexo) informando que não houve entrada/saída dos bens imóveis item 07-32-INVIMO e Resumo do
Inventário’ Bens Imóveis (anexo) item 07-33-RESIMO.
Quanto aos terrenos, está a CODEG adotando as medidas necessárias para a regularização dos mesmos.
www.tce.es.gov.br

• Declaração;
• Ata AGO dia 19/01/2016 (comissão para levantamento dos terrenos);
• Cópia do processo CODEG 510/2016 referente ao levantamento da comissão;
• Ata AGEO dia 25/05/2016 referente definição data audiência pública referente ao loteamento Adalberto Simão Nader;
• Documentos da audiência pública (ata de reunião,
convocação e projeto).
Da análise das justificativas, entendeu a área técnica pela manutenção do indicativo de irregularidade, no seguinte sentido:
O presente item aponte não ser a declaração apresentada, indicando a inexistência de registros de entrada e
saída de bens patrimoniais imóveis, suficiente para suprir a ausência do respectivo Inventário Anual, existindo um saldo final de R$ 176.491,03 sem a devida comprovação.
Contudo, conforme transcrito, mais uma vez foi apresentada a mencionada declaração, acompanhada de Ata da
Assembleia Geral Ordinária da CODEG, de 19/01/2016,
relativa à nomeação de comissão para realização dos levantamentos necessários:
Como se vê, diante da dificuldade de se localizar documentos probatórios dos saldos contábeis relativos à totalidade dos loteamentos que compõem o saldo contáSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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bil exibido em 31/12/2015, foi constituída comissão para levantamento de todos os bens patrimoniais móveis
da CODEG, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados de 19/01/2016.
Contudo, em que pese o exposto, mesmo após decorridos 20 (vinte) meses, não foram apresentados, nessa fase de justificativas (Protocolo n. 13612/2017-1 de
12/09/2017), o relatório conclusivo desses trabalhos,
nem o Inventário Anual de Bens Patrimoniais Imóveis.
Além disso, tendo atribuído parte do saldo a loteamento
no bairro Adalberto Simão Nader, também foram apresentados documentos relativos a convocação dos interessados para audiência pública sobre a transmissão do
domínio dos lotes para os moradores daquele bairro, realizada em 08/06/2016.
Da mesma forma, não foram apresentadas informações
sobre a conclusão desse processo, com a consequente
baixa dos respectivos saldos.
Ademais, em consulta à PCA do exercício de 2016 (Processo TC n. 7566/2017-7) verifica-se que o saldo de bens
patrimoniais imóveis permaneceram inalterados e desacompanhados do respectivo Inventário Anual.
Sendo assim, da análise das justificativas apresentadas,
não se verificam registros individualizados desses imóveis, não havendo elementos suficientes para conhecimento de suas características.
Em que pese a publicação da Portaria STN nº 548 e da
Instrução Normativa TC n. 036, de 23 de fevereiro de
2016, cabe destacar que as mesmas tratam da adoção
de novos procedimentos contábeis relativos à classificação, bem como à mensuração do patrimônio público, visando a consolidação das contas públicas nacionais sob

uma mesma base conceitual.
Dessa forma, nos termos do art. 94 da Lei n. 4.320/64, a
contabilidade deverá manter registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com indicação dos
elementos necessários para a perfeita caracterização de
cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração.
Também merece destaque o item 3.3.2 do Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais,
anexo à referida Portaria STN nº 548:
3.3.2 Resumo das ações necessárias para a implantação
Os procedimentos relacionados ao ativo imobilizado
guardam relação com a integração entre os sistemas de
gestão patrimonial e o sistema contábil. Na impossibilidade desta integração, é necessário que o registro contábil possua suporte documental.
No procedimento de implantação dos registros contábeis do ativo imobilizado, devem ser destacadas em
notas explicativas a política contábil de depreciação e
exaustão, de reavaliação e de ajuste ao valor recuperável. Ademais, quando da existência de políticas contábeis distintas para os bens legado do imobilizado, estas
deverão ser evidenciadas em notas explicativas.
É importante destacar que os procedimentos de registro contábil não devem ser confundidos com a responsabilização pelo controle patrimonial. Faz-se necessária
a segregação de funções dos responsáveis pelo registro
contábil da informação e do controle e gestão patrimonial. A conciliação patrimonial, entre o sistema de patrimônio e o sistema contábil, deve ser realizada periodicamente (recomenda-se, pelo menos, uma vez ao
mês). (grifo nosso)
www.tce.es.gov.br

Como se vê, tanto Portaria STN n°. 548/2015, quando a Instrução Normativa TC n. 036/2016, concedem prazo para que os entes públicos procedam
ao reconhecimento, à mensuração e à evidenciação, e
outras medidas, de bens móveis e imóveis que jamais
tenham sido registrados no patrimônio do Ente/Órgão.
Não amparam, portanto, a situação daqueles bens imóveis já devidamente reconhecidos e registrados na contabilidade. A situação destes deveria estar devidamente
demonstrada e evidenciada.
Portanto, ausente qualquer tipo de controle individualizado relativo aos bens patrimoniais imóveis, contendo
elementos mínimos que permitam o conhecimento da
composição do seu saldo, sugere-se que seja mantido o
indicativo de irregularidade.
Por certo, a transcrição do documento técnico revela a
existência de grave infração às normas legais ou regulamentar de natureza contábil, operacional e patrimonial
violação às normas, especialmente os termos gerais insculpidos art. 85 c/c art. 94 da Lei 4.320/64 e no Anexo 07
da IN TC 28/13 c/c art. 85 da Lei 4.320/64, com robustez
suficiente no comprometimento das contas.
Destaque-se que a identificação e mensuração dos bens
públicos é primordial no seu resguardar, sendo tarefa do
responsável pelas contas a sua efetiva demonstração, e
sua omissão configura agravante, sujeitando-se os responsáveis pelas contas à força sancionatória prevista no
art. 135, incisos I e II da lei Complementar 621/2012.
De acordo com o Relatório Técnico 246/2017, com relação ao ITEM 3.5.1.1, baseado no balancete de verificação (07-21-BALVER), foi elaborado quadro detalhado da
composição dos custos e das despesas relacionadas às
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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obrigações sociais (FGTS e INSS) incorridas no exercício
social encerrado em 31/12/2015, demonstrado abaixo:
Contas
4.1.2.002.000001
Custo
4.1.2.002.000003
Custo
4.1.4.002.000001
Custo
4.1.4.002.000003
Custo
4.1.5.002.000001
Custo
4.2.1.002.000001
Desp Adm
Total

Descrição
- INSS s/ salário

Valores Apropriados
1.827.086,72

- FGTS

448.426,53

- INSS s/ salário

210.647,92

- FGTS

56.655,18

- INSS s/ salário

20.758,78

– INSS s/ salário

408.644,98
2.972.220,11

As obrigações sociais registradas no passivo circulante
foram detalhadas no quadro, que se segue, do qual se
evidenciou a composição da dívida patrimonial de curto
prazo, ou seja, as obrigações vencíveis até o término do
exercício seguinte.
Contas
2.1.1.003.000001
2.1.1.003.000002
2.1.1.003.000006
2.1.1.003.000007
2.1.1.003.000008
Total

Descrição
INSS a recolher
FGTS a recolher
INSS s/ serviços PF
INSS s/ serviços PJ
Instituto de previdência próprio

Valores a Recolher
1.156.961,84
50.661,10
64.259,21
88.580,93
1.063,84
1.361.526,92

Foi observado que os valores a recolher das obrigações
sociais classificadas no passivo circulante do balanço patrimonial (R$ 1.361.526,92) equivaliam a R$ 45,80% dos
custos e das despesas anuais com encargos sociais (R$
2.972.220,11) e sinalizavam que a companhia não vinha
recolhendo essas obrigações à seguridade social.
Com isso, a relação entre as obrigações a recolher e

os custos e as despesas com INSS e FGTS, decorrentes
de apropriação das folhas de pagamento e da prestação dos serviços com as pessoas físicas e jurídicas, indicavam que a companhia não vinha regularmente recolhendo os encargos à previdência social.
A área técnica observou que a Lei Federal nº 8.212/91 e
alterações, estabelecem as obrigações das empresas em
relação à arrecadação e ao recolhimento das contribuições sociais das empresas, da seguinte maneira:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada
à Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas,
devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts.
57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei
nº 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de acidentes do trabalho seja
www.tce.es.gov.br

considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado grave.
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês,
aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços; (Incluído pela Lei nº 9.876, de 1999).
IV - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal
ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho. (Incluído pela Lei nº
9.876, de 1999).
[...]
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias devidas à Seguridade
Social obedecem às seguintes normas:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
b) recolher os valores arrecadados na forma da alínea
a deste inciso, a contribuição a que se refere o inciso IV
do art. 22 desta Lei, assim como as contribuições a seu
cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas
ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da competência;
c) recolher as contribuições de que tratam os incisos I e
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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II do art. 23, na forma e prazos definidos pela legislação
tributária federal vigente. (g.n.)
Da mesma forma, a Lei Federal nº 8.036/90, que disciplina o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
estabelece que:
Art. 15. Para os fins previstos nesta lei, todos os empregadores ficam obrigados a depositar, até o dia 7 (sete)
de cada mês, em conta bancária vinculada, a importância correspondente a 8 (oito) por cento da remuneração paga ou devida, no mês anterior, a cada trabalhador, incluídas na remuneração as parcelas de que tratam os arts. 457 e 458 da CLT e a gratificação de Natal
a que se refere a Lei nº 4.090, de 13 de julho de 1962,
com as modificações da Lei nº 4.749, de 12 de agosto de
1965. (g.n.)
O não cumprimento das obrigações abrangidas pela legislação supracitada implica no pagamento das parcelas
devidas com multa e correção monetária, bem como na
aplicação de penalidades em caso de autuações fiscais
que poderão causar prejuízos financeiros à companhia.
Com isso, foram citados Antônio Stein Neto e Sandra
Maura Rovetta Nogueira para oferecerem os esclarecimentos e documentos que comprovassem os recolhimentos e/ou parcelamentos das obrigações sociais
(INSS e FGTS a recolher) da companhia em relação ao
exercício de 2014.
O Senhor Antônio Stein Neto foi considerado revel e a
Senhora Sandra Maura Rovetta Nogueira apresentou
justificativa afirmando que todas as dívidas junto ao
INSS vencidas até 30/11/2008 foram inclusas no parcelamento na Reabertura Lei 11.941/2009 e que vem sendo pagas mensalmente.

Além disso, alegou:
Conforme o razão analítico conta 298 lNSS s/ serviços PF
período 01/01/2009 a 31/12/2015 (o sistema não dispõe período anterior a 2009) foi verificado a contabilização a crédito de INSS parte empresa s/ os serviços dos
autônomos até 20/12/2011 depois não havendo mais
movimentação na conta faltando o lançamento a débito
e em contrapartida o razão analítico da conta 293 INSS
A RECOLHER demonstra o recolhimento mensal do INSS
da CODEG lembrando que todos os autônomos estão inseridos/informados na GFIP assim concluímos que os
lançamentos foram feitos em duplicidade. Que os mesmos foram regularizados no exercício de 2016.
E referente ao FGTS a recolher, analisando a movimentação de débito e crédito verifica-se que o mesmo está
sendo recolhido mensalmente.
Dando suporte a essa argumentação, foram apresentados razões analíticos relativos às contas contábeis “FGTS
a Recolher”, ‘INSS s/ serviços P.F” e “INSS a recolher”,
analisados pela área técnica e que se manifesta nos seguintes termos:
FGTS a Recolher
Do Razão Analítico referente ao período 01/01/2009
e 31/12/2016, observa-se um saldo inicial de
R$ 161.693,47, tendo sido realizados pagamentos de
competências em atraso, referentes aos exercícios de
2006, 2007 e 2008, no decorrer dos exercícios de 2009,
2010 e 2011.
Também se verifica que o saldo final exibido em
31/12/2015, no total de R$ 50.661,10, foi todo pago em
07/01/2016, não restando saldo a pagar nessa ocasião:
INSS S/ Serviços – P. F
www.tce.es.gov.br

Do Razão Analítico referente ao período 01/01/2009 e
31/12/2016, observa-se um saldo inicial de R$ 39.046,87,
tendo sido realizados pagamentos de competências em
atraso, referentes aos exercícios de 2008 e 2009, bem
como ajustes em 01/01/2016 para regularização de lançamentos em duplicidade de 2009 a 2011 e competências de 2008 incluídas em parcelamentos.
Em decorrência desses ajustes, o saldo final no total de
R$ 64.259,21, exibido em 31/12/2015, foi todo baixado
no exercício seguinte:
INSS a Recolher
Do Razão Analítico referente ao período 01/01/2009
e 31/12/2016, observa-se um saldo inicial de
R$ 1.485.054,82, tendo sido realizados pagamentos
mensais relativas a parcelamento, que remetem ao Processo n. 467/2003.
Ainda assim, mesmo após o pagamento da competência
12/2015 (R$ 221.033,50) em 20/01/2016, restou um total de R$ 935.928,34 pendente.de pagamento:
Nesse sentido, ainda que a defendente aponte a regularização dos saldos no decorrer do exercício financeiro
de 2016, não é o que evidenciam os respectivos registros contábeis:
[...]
De fato, o razão analítico demonstra que essa conta contábil vem exibindo saldos finais elevados, no encerramento dos exercícios em todo esse período:
Quadro
Vale destacar que, não foram apresentados quaisquer
documentos relativos ao referido parcelamento, não
havendo elementos suficientes para identificação das
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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competências a que se refere.
Do mesmo modo, não se pode afirmar que o saldo mantido na conta corresponda, unicamente, às parcelas que
ainda não foram pagas.
Já em relação às contas contábeis “INSS s/ Serviços PJ” e
“Instituto de previdência próprio” não foram apresentados os respectivos razões analíticos.
Diante do exposto, segue quadro relativo às obrigações
sociais registradas em 31/12/2015, considerando os pagamentos realizados em janeiro de 2016:
Nesse contexto, os valores a recolher das obrigações sociais classificadas no passivo circulante do balanço patrimonial (R$ 1.025.573,11) ainda equivalem a 34,51% dos
custos e das despesas anuais com encargos sociais (R$
2.972.220,11).
Quadro
A análise acima transcrita evidencia irregularidade no
recolhimento das obrigações sociais, comprovando a
prática de conduta omissiva dos responsáveis a despeito da regulamentação da matéria, consubstanciada no
Art. 22 e 30 da Lei 8.212/91 c/c art. 15 da Lei 8.036/90,
sendo as razões de justificativas coligidas aos autos insuficientes para legitimá-la a ponto de afastar a irregularidade.
Considerando, ainda, que não ficou comprovado se todo esse saldo a recolher corresponde a contribuições incluídas em parcelamento, sugeriu ainda que seja determinado ao atual ordenador de despesas, ou a quem lhe
suceder, que tome as medidas necessárias para identificação da sua origem e composição e, sendo porventura constatadas competências pendentes de pagamento/parcelamento, que providencie a imediata instaura-

ção de tomada de contas especial nos termos da Instrução Normativa TC nº 32/2014, sob pena de responsabilidade solidária, para apuração dos fatos, a identificação
dos responsáveis e a quantificação do dano decorrente
do pagamento de multa e correção monetária, devendo comunicar o fato ao Tribunal, encaminhando-a para julgamento.
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 da Segunda Câmara,
ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 JULGAR IRREGULAR a Prestação de Contas Anual da
Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari sob a responsabilidade de ANTÔNIO
STEIN NETTO e SANDRA MAURA ROVETTA NOGUEIRA,
referente ao exercício financeiro de 2015, no que tange
ao aspecto técnico-contábil, nos termos do art. 84, inciso III, alínea “d” da Lei Complementar nº 621/2012, tendo em vista o reconhecimento de irregularidades que remanescem na instrução Técnica Conclusiva 2376/20189, descritas abaixo:
3.3.2.1.1 Não comprovação do saldo patrimonial de
bens imóveis mediante levantamento do inventário
anual - ausência do inventário anual dos bens imóveis
nas contas anuais de 2015 e enviarem o inventário anual dos bens imóveis, caso julguem oportuno
www.tce.es.gov.br

3.5.1.1.1 Ausência de recolhimento das obrigações sociais – Não recolhimento e/ou parcelamento das obrigações sociais (INSS e FGTS) no exercício de 2014
1.2 APLICAR MULTA no valor de R$5.000,00 (cinco mil
reais) à ANTÔNIO STEIN NETTO e SANDRA MAURA ROVETTA NOGUEIRA, com fundamento no artigo 135, inciso I e II da Lei Complementar nº 621/2012 e art. 389, I e
II da Resolução TC 261/2013.
1.3 DETERMINAR ao atual Ordenador de despesas da
CODEG, ou a quem lhe vier a substituir, para que tome
as medidas necessárias para identificação da origem e
composição do saldo de INSS a Recolher no total de R$
1.025.573,11 e, sendo porventura constatadas competências pendentes de pagamento/parcelamento, que
providencie a imediata instauração de tomada de contas especial nos termos da Instrução Normativa TC nº
32/2014, sob pena de responsabilidade solidária, para
apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis e
a quantificação do dano decorrente do pagamento de
multa e correção monetária, devendo comunicar o fato
ao Tribunal, encaminhando-a para julgamento.
1.4 DAR CIÊNCIA aos interessados e, após o trânsito em
julgado, arquive-se.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 24/10/2018 - 36ª Sessão Ordinária
da 2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (no exercício da presidência/relator) e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (convocado - relator).
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5. Ficam os responsáveis obrigados a comprovar perante o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa
aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se
previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO 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- 1494/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 06006/2017-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016

TI:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Hospital Adauto Botelho, referente ao exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade do Senhor Renato Carlos Vieira.
As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram
analisadas pela então Secretaria de Controle Externo de
Contas, que expediu Relatório Técnico – RT 1103/20174 evidenciando procedimentos irregulares, e opinando
pela citação do responsável para apresentação de justificativas quanto ao seguinte achado:
Descrição do achado
3.3.1. – Ausência de parecer conclusivo e da segregação de
funções na elaboração do Parecer Conclusivo da Unidade Executora do Controle Interno

O indício de irregularidade apontado, e também assinalado na Instrução Técnica Inicial 1589/2017, propiciou a
citação do responsável para apresentação de justificativas, determinada monocraticamente (Decisão SEGEX
41/2018-3).
Regularmente convocado (Termo de citação 0284/2018),
o responsável exercitou seu direito de defesa, apresentando suas justificativas e documentos comprobatórios.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016 –
REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO – DETERMINAR
– ARQUIVAR.

Ao proceder à análise dos documentos apresentados, o
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, através da Instrução Técnica Conclusiva 2695/20181, opinou no sentido de que as contas do exercício de
2016 do Hospital Adauto Botelho sejam julgadas regulares, na forma do artigo 84, I da Lei Complementar nº
621/2012.

O CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVAT-

O douto representante do Ministério Público de Contas,

UG: HAB - Hospital Adauto Botelho
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Responsável: RENATO CARLOS VIEIRA

www.tce.es.gov.br

Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, manifestou-se em
consonância com a área técnica, opinando pela REGULARIDADE da presente prestação de contas anual.
Após, vieram-me os autos para análise.
II. FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada sobre a Prestação de Contas Anual do Hospital Adauto Botelho, ora em discussão, referente ao exercício de
2016, sob a responsabilidade do Senhor Renato Carlos
Vieira, preliminarmente, indícios de irregularidades foram detectados no Relatório Técnico 1103/2017 resultando na citação do responsável com relação ao seguinte item:
3.3.1. – Ausência de parecer conclusivo e da segregação
de funções na elaboração do Parecer Conclusivo da Unidade Executora do Controle Interno
Fundamentação legal: Art.1º, art.3º; art. 4º, § único, c/
com o art. 5º da Resolução TC 227/2011 e art. 82 da Lei
Complementar 621/2012
Foi observado no Relatório Técnico:
Entendemos que não seja óbice a Unidade Central de
Controle Interno do Estado – UCCI, representada pela
Secretaria de Estado de Controle e Transparência, emitir
os relatórios de controle interno das unidades gestoras
estaduais em substituição à unidade executora do controle. Entretanto, também entendemos que, caso haja
tal UCCI no âmbito de cada Poder ou Órgão que envolve a administração pública direta e indireta, no parecer
conclusivo deva ser elaborado observando o principio
da segregação de funções nas atividades de autorização,
aprovação, execução, controle e contabilização das operações.
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Quanto à divisão de tarefas, versa o Guia de Orientação para Implantação do Sistema de Controle Interno
na Administração Pública aprovado pela Resolução TC
227/2011, que as tarefas e responsabilidades essenciais ligadas à autorização, tratamento, registro e revisão das transações e fatos devem ser designadas a pessoas diferentes. Com o ﬁm de reduzir o risco de erros,
desperdícios ou atos ilícitos, ou a probabilidade de que
não sejam detectados estes tipos de problemas, é preciso evitar que todos os aspectos fundamentais de uma
transação ou operação se concentrem nas mãos de uma
única pessoa ou seção. Diante desses fatos, sugere-se
CITAR o gestor responsável para justificar sobre a ausência de segregação de função dos responsáveis pela elaboração do Relatório e Parecer Conclusivo do Controle
Interno, bem como sua inconclusão
As justificativas apresentadas foram as seguintes:
Consta no Item 3.3 do RT 01103/2017 que o Arquivo RELUCI contendo o Relatório e Parecer do Controle Interno
foi encaminhado e recebido. Observa-se que o relatório
foi elaborado pela Unidade Executora de Controle Interno - UECI do HAB acompanhado do Relatório de Atividades realizadas pela SECONT.
Cabe ressaltar que as ações para implantar o Sistema de
Controle Interno nesta unidade hospitalar começaram a
partir da publicação da PORTARIA SECONT N° 009-R, DE
22 DE DEZEMBRO DE 2016, publicada no DIOES em 26
de dezembro de 2016 (ANEXO 1).
Por outra banda, a designação dos servidores para compor a Unidade Executora de Controle Interno do Hospital
Adauto Botelho - PORTARIA SESA 012-S, DE 13/01/2017,
publicada no DIOES em 16/01/2017 (ANEXO 11) - foi realizada em harmonia com os termos do Art. 1°, Inciso 11

e§ 2° da PORTARIA SECONT N° 009-R, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016.
Portanto, é digno de registro que, no caso das unidades
pertencentes à Secretaria de Estado da Saúde, inclusive o HAB, os servidores designados para comporem a
UECI, responsável pelo Relatório da Unidade de Controle Interno - RELUCI que acompanham as prestações de
contas dos ordenadores de despesas das unidades da
SESA/FES, foi realizada através da PORTARIA 012-S, DE
13/01/2017, publicada no DIOES em 16/01/2017 (ANEXO 11).
No caso em tela, obedecendo ao princípio da reserva do
possível, verifica-se que a Unidade Central de Controle Interno do Estado- UCCI, representada pela Secretaria de Estado de Controle e Transparência - SECONT foi o
órgão responsável por orientar e supervisionar a emissão dos Relatórios de Controle Interno - RELUCI das unidades gestoras estaduais, em regime de tutela às unidades executoras do controle recém-instituídas. Em nosso caso, instituída através da PORTARIA SESA 012-S, DE
13/01/2017, publicada no DIOES em 16/01/2017 (ANEXO 11).
Nesse passo, conclui-se que o Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno,
elaborado e encaminhado a esse Egrégio Tribunal de
Contas, seguiu as orientações, padrões técnicos e modelos adotados pela SECONT, Portaria N° 009-R de
22/12/2016, para a elaboração do Relatório do Controle
Interno - RELUCI que acompanhou Prestação de Contas
do HAB- Exercício 2016 junto ao TCE/ES.
Observa-se que de acordo com as orientações da Portaria SECONT N° 009-R, Art. 2°, o RELUCI foi composto pewww.tce.es.gov.br

la consolidação dos seguintes documentos: I - Relatório
e Parecer Conclusivo e 11- Relatório de Atividades realizadas pela SECONT. Portanto, o Relatório e Parecer Conclusivo emitido pela UECI - HAB, nomeada pela Portaria
SESA 012-S, seguiu as orientações descritas nos Art. 3° e
5° da Portaria SECONT N° 009-R.
Vale destacar que, em atenção ao Art. 5° da Portaria SECONT N° 009-R (letras “a” e “f”), o Relatório e Parecer
Conclusivo emitido pela UECI do HAB foi remetido à SECONT (Art.3°, letra “c”,§ 1°) para análise e consolidação.
Por derradeiro, registre-se que a indicação dos servidores ~ara atuar na UECI-HAB 2016 obedeceu ao princípio
da reserva do possível. É notório que a política de gestão de pessoas no Governo do Estado do Espírito Santo,
sobretudo no que tange à seleção e admissão de pessoal, transcende a governança e o pode de decisão dos ordenadores de despesas das unidades gestoras. No caso
em tela, o HEAC não dispõe de outros quadros de recursos humanos, além dos servidores indicados para UECI-HAB, com c9mpetência e habilidade para o bom desempenho da função. Todavia, considerando o papel relevante desempenhado pela SECONT – Unidade Central
de Controle Interno do Estado- na consolidação do Relatório de Atividades e do Parecer Conclusivo (Art. 5° da
Portaria SECONT N° 009-R), bem como a função desempenhada pelo contabilista do Fundo Estadual de Saúde
- FES, João Derly G. Barbarioli, CRC 2640-0, que, na qualidade de agente externo a Unidade Gestora HAB, supriu a carência de segregação das funções dos servidores que subscrevem a RELUCI HEAC 2016.
Vale destacar que, apesar das observações e do achado descrito no RT 01103/2017- 4, não se identificou nenhuma mácula na prestação de contas em sua integraSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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lidade.
Portanto, com fulcro nos esclarecimentos apresentados
observa-se que, independentemente da estrutura existente e. das dificuldades em implementar o modelo ideal de controle interno, o Governo Estadual, por meio da
SECONT, vem empreendendo esforços para melhoria
continua e atendimento de todos os procedimentos de
controle interno.
Tal esforço pode ser observado na recente publicação
da Lei Complementar n° 856/2017, que visa reorganizar
o controle interno no Estado do Espírito Santo, e comprova o empenho em avançar e otimizar a gestão pública, em que pese não se ter ainda alcançado um modelo ideal.
Da análise das justificativas entendeu a ITC 2695/20181:
Da análise das justificativas
Constata-se que o ponto central do indicio de irregularidade consistiu em citar o responsável para que justificasse o envio do Parecer Conclusivo da Unidade de Controle Interno sem a devida conclusão e a falta da segregação das funções dos integrantes que compuseram a
equipe.
Entretanto, mesmo que o gestor da secretaria envie e
concorde com o Parecer Conclusivo da Unidade de Controle Interno não pode ser responsabilizado pela forma
da análise, elaboração e conclusão (ou sua falta) do referido relatório, mas sim do resultado apurado pelo Parecer, sendo essa de exclusiva responsabilidade dos servidores signatários da UECI’s.
Quanto a segregação de função, fica claro que a estrutura existente do órgão não dispõe de um quadro de ser-

vidores qualificados a disposição para compor tal comissão, pois a necessidade da unidade gestora já se encontra com capacidade máxima e o responsável não detém
poderes legais e orçamentários para a contratação de
novos servidores.
Outro ponto importante, apesar dos servidores citados
no Relatório Técnico terem ingressados nos quadros da
unidade com cargos de natureza incompatível com as
atividades requer dos seus integrantes, esses possuem
qualificação técnica para desempenharem tais funções,
como demonstrado pela justificante.
Assim, sugiro pelo afastamento do indicio de irregularidade.
Tendo sido sanada a irregularidade apontada no RT
1103/2017, os autos foram, então, encaminhados ao
Ministério Público 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 na ITC 2695/2018, pugnando pela regularidade
da presente prestação de contas.
Com relação a irregularidade apontada, entendo que o
parecer conclusivo emitido pela unidade executora do
controle interno sobre as prestações de contas anuais
dos responsáveis pela gestão de recursos públicos municipais e estaduais submetidas ao julgamento desta Corte de Contas tem por objetivo, além de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da
administração estadual e municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado, como se depreende dos incisos I e II do item 5 do
www.tce.es.gov.br

Anexo 12 da Instrução Normativa 28/2013.
Trata-se de ato vinculado, nos termos do art. 82, §2º,
da Lei Complementar Estadual 621/2012, sendo regrado por atos normativos do TCEES, em especial a Instrução Normativa 28/2013 que dispõe sobre a obrigatoriedade, forma e conteúdo do referido parecer conclusivo.
Em razão disso, divirjo parcialmente da área técnica e
do Ministério Público de Contas, mantendo a irregularidade apontada, observando, entretanto, que por se
tratar de irregularidade sem gravidade suficiente para
comprometer a gestão dos responsáveis arrolados nas
presentes Contas, sendo suficiente expedição de determinação.
III. CONCLUSÃO
Desse modo, considerando que o Ministério Público de
Contas acompanhou integralmente o entendimento da
área técnica, exposto por ocasião da ITC 2695/2018-1,
opinando pela regularidade das presentes contas, adoto
parcialmente os fundamentos e conclusões explicitados
pelo corpo técnico.
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 da Segunda Câmara,
ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 JULGAR REGULAR COM RESSALVA a Prestação de
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Contas Anual do Hospital Adauto Botelho, sob responsabilidade do Senhor Renato Carlos Vieira, relativa ao
exercício financeiro de 2016, sob o aspecto técnico-contábil, nos termos do art. 84, inciso II, da Lei Complementar nº 621/2012, dando-se a devida QUITAÇÃO ao responsável, conforme artigo art. 86 da mesma lei, tendo
em vista o reconhecimento da impropriedade descrita
abaixo:
3.3.1. – Ausência de parecer conclusivo e da segregação de funções na elaboração do Parecer Conclusivo da
Unidade Executora do Controle Interno Fundamentação
legal: Art.1º, art.3º; art. 4º, § único, c/com o art. 5º da
Resolução TC 227/2011 e art. 82 da Lei Complementar
621/2012

CONSELHEIRO SUBSTITUTO 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- 1495/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 07538/2017-5

DETERMINAR ao atual gestor do Hospital Adauto Botelho que:

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer
conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa unidade gestora, em atendimento ao Art. 82 da Lei Complementar 621/2012.

UG: HIMABA - Hospital Geral e Infantil Dr. Alzir Bernadino Alves

1.3 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 24/10/2018 - 36ª Sessão Ordinária
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 (convocado - relator).
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da presidência

Exercício: 2016

Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Responsável: GISELE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA E
OLIVEIRA

ra e Oliveira.
As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram
analisadas pela então Secretaria de Controle Externo de
Contas, que expediu Relatório Técnico – RT 1090/20171 evidenciando procedimentos irregulares, e opinando
pela citação da responsável para apresentação de justificativas quanto aos seguintes achados:
Descrição do achado
3.3.1. - Ausência de parecer conclusivo e de quadro de pessoal na elaboração do parecer conclusivo da unidade executora
do controle interno
3.4.2.1. - Ausência de recolhimento de R$ 52.418,24 das consignações previdenciárias retidas em detrimento aos registros
contábeis

Os indícios de irregularidade apontados, e também assinalados na Instrução Técnica Inicial 1588/2017, propiciaram a citação da responsável para apresentação de
justificativas, determinada monocraticamente (Decisão
Monocrática 2003/2017).
Regularmente convocada (Termo de citação 2432/2017),
a responsável exercitou seu direito de defesa, apresentando suas justificativas e documentos comprobatórios.

RELATÓRIO

Ao proceder à análise dos documentos apresentados, o
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, através da Instrução Técnica Conclusiva 2702/20186, opinou no sentido de que as contas do exercício de
2016 do Hospital Geral e Infantil Dr. Alzir Bernardino Alves sejam julgadas regulares, na forma do artigo 84, I da
Lei Complementar nº 621/2012.

Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Hospital Geral e Infantil Dr. Alzir Bernardino Alves,
referente ao exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade da Senhora Gisele Aparecida de Lima Olivei-

O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, manifestou-se em
consonância com a área técnica, opinando pela REGULARIDADE da presente prestação de contas anual.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016 –
REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO – DETERMINAR
– ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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Após, vieram-me os autos para análise.
II. FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada sobre a Prestação de Contas Anual do Hospital Geral
e Infantil Dr. Alzir Bernardino Alves, ora em discussão,
referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade
da Senhora Gisele Aparecida de Lima Oliveira e Oliveira
preliminarmente, indícios de irregularidades foram detectados no Relatório Técnico 1090/2017 resultando na
citação da responsável com relação ao seguinte item:
3.3.1. - Ausência de parecer conclusivo e de quadro de
pessoal na elaboração do parecer conclusivo da unidade
executora do controle interno
Base legal: Art. 1º, art. 2º; art. 4º, § único, c/c o art. 5º
da Resolução TC 227/2011 e art. 82 da Lei Complementar 621/2012.
3.4.2.1. - Ausência de recolhimento de R$ 52.418,24 das
consignações previdenciárias retidas em detrimento aos
registros contábeis
Base legal: art. 1º; art. 6, incisos I; art. 9º; art. 216, inciso I, alínea a e § 5º do Decreto Federal 3.048/1999 c/c o
art. 14, inciso I da Lei Federal 8.213/1991
Quanto ao ITEM 3.3.1, foi observado no Relatório Técnico:
Entendemos que não seja óbice a Unidade Central de
Controle Interno do Estado – UCCI, representada pela
Secretaria de Estado de Controle e Transparência, emitir os relatórios de controle interno das unidades gestoras estaduais em substituição à unidade executora do
controle. Entretanto, também entendemos que, caso
haja tal UCCI no âmbito de cada Poder ou Órgão que
envolve a administração pública direta e indireta, é ne-

cessário que a estrutura, a distribuição das competências e as atribuições de cada unidade estejam claramente deﬁnidas e aprovadas. De acordo com a Resolução TC
227/2011, a complexidade e amplitude das tarefas vão
exigir conhecimento, qualiﬁcação técnica adequada,
postura independente, responsável e identiﬁcada com
a natureza da função. Diante desses fatos, sugere-se CITAR a gestora responsável para justificar sobre a ausência dos responsáveis pela elaboração do Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno, bem como sua inconclusão.
As justificativas apresentadas foram as seguintes:
Inicialmente registra-se que o artigo 82, em especial o
§ 2°, da Lei Complementar nº 621/2012 estabelece que
o Relatório e Parecer do Controle Interno, que acompanham as contas dos administradores e responsáveis, é
elaborado pela Unidade Executora de Controle Interno,
não existindo na estrutura do Estado tal unidade.
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. [ ... ]
§ 2° 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. [grifo nosso]
Além da inexistência de Unidade Executora de Controle
Interno, registra-se que o Anexo 12 da Instrução Normativa nº 028/2013, vigente à época do encaminhamento
destas contas, estabeleceu os procedimentos de controwww.tce.es.gov.br

le a serem adotados e no item 1 apresenta coluna denominada “Visto” na qual deve ser informado, conforme
nota de rodapé do mesmo anexo, “sim” para o ponto de
controle avaliado e “não” para o ponto de controle que
não foi objeto de avaliação pelo controle interno. Portanto, contata-se que o próprio normativo prevê a possibilidade de não avaliação de todos os pontos de controle propostos.
Quanto a exigência de parecer conclusivo conforme modelo apresentado no Anexo 12 da referida IN, registra-se que a mesma prevê como possibilidade de conclusão a opinião de que as demonstrações representam
“adequadamente”, “adequadamente com ressalvas” ou
“inadequadamente”. No entanto, nas normas de auditoria, inclusive nas de auditorias governamentais, existe
a possibilidade de relatório com abstenção ou negativa
de opinião, no qual o profissional de auditoria deixa de
emitir uma opinião por não ter obtido comprovação suficiente para fundamentá-la. Logo, conclui-se que, quanto à natureza da opinião do profissional de auditoria, deve ser aceita pelo Tribunal de Contas, conforme prevê as
normas que tratam da matéria, a existência de relatório
e parecer com abstenção de opinião.
Apesar dos esclarecimentos apresentados, independentemente da estrutura existente e das dificuldades em
implementar o modelo proposto pela IN citada, o Governo Estadual, por meio da SECONT, vem empreendendo esforços para melhoria continua e atendimento de
todos os procedimentos de controle listados no Anexo
12, de forma a viabilizar a emissão de parecer com opinião “conclusiva”.
Tal esforço pode ser observado na recente publicação
da Lei Complementar nº 856/2017 e no modelo adotaSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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do para emissão do Relatório e Parecer da Unidade Executora de Controle Interno, referente as Contas de 2016,
instituído através da Portaria SECONT Nº 009-R, de 22
de dezembro de 2016, e Portaria SECONT Nº 002-R, de
17 de janeiro de 2017, comprova-se avanço, em que pese não se ter alcançado um modelo ideal.
A Lei Complementar nº 856/2017 em seu artigo 3°, IX,
institucionalizou a Unidade Executora de Controle Interno, conforme transcrito a seguir:
IX - Unidade Executora de Controle Interno: instância estabelecida na estrutura organizacional do Órgão Executor de Controle Interno para realizar ações de supervisão e monitoramento dos controles internos da gestão,
como por exemplo, comissão permanente, unidade administrativa ou assessoria específica, para tratar de riscos, controles internos, integridade.
Além disso, foi editado o Decreto 4131-R, de 18 de julho
de 2017 que regulamentou no âmbito do Poder Executivo Estadual a instituição e atuação das Unidades Executoras de Controle Interno previstas na Lei Complementar nº 856/2017.
Com o Decreto 4131- R, de 18 de julho de 2017, a Unidade Executora de Controle Interno passou a ser estruturada como_ Comissão Permanente, Assessoria Especifica ou Unidade Administrativa, de forma a melhorar
adéqua-se as necessidades do órgão, subordinada diretamente ao ordenador de despesa.
Portanto, no exercício de 2016, a unidade executara de
controle interno era muito incipiente, sendo aprimorada para o exercício de 2017, com o advento Decreto
4131-R, de 18 de julho de 2017 e Lei Complementar nº
856/2017, inclusive contando com uma comissão per-

manente de controle interno, nomeada pela Portaria
326-S de 14/09/2017, o que contribuirá para a elaboração de pareceres mais detalhados sobre a prestação de
contas do ordenador de despesas.
Em 16jan17 foi publicado uma comissão de Unidade
Executara de Controle Interno no DIO-Diário Oficial a
portaria 012-S pelo Secretário de Estado da Saúde Sr. Ricardo de Oliveira, designando a servidora lvany Heringer
Braz para compor o Controle Interno desta UG 440.924,
em seu Anexo 1.
Posteriormente à esta publicação, em reunião para norteamento de ações nos foi informado que o contador
responsável pelo envio da Prestação de Contas da UG
em questão, Sr lvany Heringer Braz não poderia acumular também funções na referida comissão de Unidade Executara de Controle lnterno - RELUCI, motivo pelo
qual o Sr. Antonio Carlos Pedrosa Valli, número funcional 1528181, passou à responder pela mesma.
Ressaltamos que em 30set2017 a UG nº 440.924-HIMABA-Hospital Infantil e Maternidade Dr. Alzir Bernardino Alves foi extinta, passando a ser um novo modelo
de gestão, de responsabilidade exclusiva de uma Organização Social, através da IGH-lnstituto de Gestão Humanizada e, a partir desta data, prestará contas junto ao
FES-Fundo Estadual de Saúde por uma comissão especificamente designada para este fim pelo Sr. Secretário da
Saúde que, efetivamente prestará contas à este egrégio
Tribunal não havendo pois, em nosso entendimento, necessidade de publicação de quadro de pessoal para elaboração de parecer conclusivo da UG 440.924.
Da análise das justificativas entendeu a ITC 2702/20186:
www.tce.es.gov.br

Da análise das justificativas.
Constata-se que o ponto central do indicio de irregularidade consistiu em citar o responsável para que justificasse o envio do Parecer Conclusivo da Unidade de Controle Interno sem a devida conclusão e da ausência de
pessoal responsável pela Unidade de Controle Interno.
Entretanto, mesmo que o gestor da secretaria envie e
concorde com o Parecer Conclusivo da Unidade de Controle Interno não pode ser responsabilizado pela forma
da análise, elaboração e conclusão (ou não) do referido
relatório, mas sim do resultado apurado pelo Parecer,
sendo essa de exclusiva responsabilidade dos servidores
signatários da UECI’s.
Além disso, o responsável pela unidade gestora não detém poderes legais e orçamentários para a contratação
de pessoal. Além disso, diante das dificuldades apresentadas, o HIMABA em 30/09/2017 passou a ser gerido por uma Organização Social denominada Instituto
de Gestão Humanizada – IGH que prestará contas diretamente a Secretaria de Estado de Saúde e, esta, ao Tribunal de Contas.
Assim, sugiro pelo afastamento do indicio de irregularidade.
No que tange ao ITEM 3.4.2.1, segundo Relatório Técnico:
De acordo com a nossa análise, as retenções previdenciárias relativas às prestações de serviços de guarda e vigilância patrimonial, serviços de limpeza, bem como dos
serviços de manutenção e conservação e outros mantinham registros contábeis sem os devidos recolhimentos que, até o exercício financeiro de 2016, alcançavam
um acumulado de R$ 52.418,24, visto que nos períoSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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dos analisados existiam conflitos entre os valores que
estavam contabilizados e os respectivos recolhimentos. Diante desses fatos, sugere-se a gestora seja CITADA para apresentar comprovação contábil acerca do saldo previdenciário de R$ 52.418,24, visto que os pagamentos das obrigações previdenciárias retidas em 2015
e 2016 foram inferiores aos saldos escriturados.
A responsável apresentou justificativas afirmando que
no exercício de 2016, algumas notas fiscais de prestação de serviços foram emitidas no 1º dia útil de exercício financeiro de 2017, referente aos serviços prestados
na competência de dezembro de 2016, e consequentemente, sem tempo hábil para pagamento e os devidos
recolhimentos.
Elaborou ainda uma planilha onde demonstrou todos os
recolhimentos das consignações previdenciárias efetuadas tardiamente:
Figura
Com base nas justificativas apresentadas e nos limites
da análise do item apresentado no Relatório Técnico
Contábil, a ITC constatou que a divergência apontada foi
devidamente corrigida com os pagamentos mencionados anteriormente, sugerindo o afastamento do indicio
de irregularidade.
Tendo sido sanadas as irregularidades apontadas no RT
1090/2017, os autos foram, então, encaminhados ao
Ministério Público de Contas, que se posicionou através
de Parecer da lavra do Procurador Luís Henrique Anastácio da Silva, que endossou a proposição da área técnica,
exposta na ITC 2702/2018, pugnando pela regularidade
da presente prestação de contas.
Com relação ao ITEM 3.3.1 do RT, entendo que o pare-

cer conclusivo emitido pela unidade executora do controle interno sobre as prestações de contas anuais dos
responsáveis pela gestão de recursos públicos municipais e estaduais submetidas ao julgamento desta Corte
de Contas tem por objetivo, além de apoiar o controle
externo no exercício de sua missão institucional, comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da
administração estadual e municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado, como se depreende dos incisos I e II do item 5 do
Anexo 12 da Instrução Normativa 28/2013.
Trata-se de ato vinculado, nos termos do art. 82, §2º,
da Lei Complementar Estadual 621/2012, sendo regrado por atos normativos do TCEES, em especial a Instrução Normativa 28/2013 que dispõe sobre a obrigatoriedade, forma e conteúdo do referido parecer conclusivo.
Em razão disso, divirjo parcialmente da área técnica e
do Ministério Público de Contas, mantendo a irregularidade apontada no item 3.3.1, observando entretanto,
que por se tratar de irregularidade sem gravidade suficiente para comprometer a gestão dos responsáveis arrolados nas presentes Contas, sendo suficiente expedição de determinação.
III. CONCLUSÃO
Desse modo, considerando que o Ministério Público de
Contas acompanhou integralmente o entendimento da
área técnica, exposto por ocasião da ITC 2702/2018-6,
opinando pela regularidade das presentes contas, adoto
parcialmente os fundamentos e conclusões explicitados
pelo corpo técnico.
www.tce.es.gov.br

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 da Segunda Câmara,
ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 JULGAR REGULAR COM RESSALVA a Prestação de
Contas Anual do Hospital Geral e Infantil Dr. Alzir Bernardino Alves, sob responsabilidade da Senhora Gisele
Aparecida de Lima Oliveira e Oliveira, relativa ao exercício financeiro de 2016, sob o aspecto técnico-contábil, nos termos do art. 84, inciso II, da Lei Complementar
nº 621/2012, dando-se a devida QUITAÇÃO a responsável, conforme artigo art. 86 da mesma lei, tendo em vista o reconhecimento da impropriedade descrita abaixo:
3.3.1. – AUSÊNCIA DE PARECER CONCLUSIVO E DE QUADRO DE PESSOAL NA ELABORAÇÃO DO PARECER CONCLUSIVO DA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO.
Base legal: Art. 1º, art. 2º; art. 4º, § único, c/c o art. 5º
da Resolução TC 227/2011 e art. 82 da Lei Complementar 621/2012.
1.2 DETERMINAR ao atual gestor do Hospital Geral e Infantil Dr. Alzir Bernardino Alves que:
Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer
conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa unidade gestora, em atendimento ao Art. 82 da Lei CompleSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019

436

ATOS DA 2a CÂMARA

mentar 621/2012.

Relator: João Luiz Cotta Lovatti

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

Responsável: LEONARDO LUIZ VALBUSA BRAGATO,
POLYANNA BARCELOS DOS SANTOS

3. Data da Sessão: 24/10/2018 - 36ª Sessão Ordinária
da 2ª Câmara.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2017 –
REGULAR – QUITAÇÃO – RECOMENDAR – ARQUIVAR.

4. Especificação do quórum:

O CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:

4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (no exercício da presidência) e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (convocado - relator).
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da presidência
CONSELHEIRO SUBSTITUTO 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

I - RELATÓRIO
Versam os autos sobre a Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Gabriel da Palha, referente ao exercício financeiro de 2017, sob a responsabilidade de Leonardo
Luiz Valbusa Bragato e Polyana Barcelos dos Santos.
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 00279/2018-6 concluiu pela regularidade das contas
dos responsáveis enquanto ordenadores de despesas
no exercício em destaque, com sugestão de recomendação, com base na análise técnico-contábil promovida
junto aos documentos disponibilizados a esta Corte de
Contas, conforme transcrição a seguir:
GESTÃO PÚBLICA

ACÓRDÃO TC- 1496/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 04259/2018-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: FMDCA - Fundo Municipal Dos Direitos da Criança e
do Adolescente de São Gabriel da Palha

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.
www.tce.es.gov.br

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 2)Restos a Pagar não Processados
Balanço Financeiro (a)
0,00
Balanço Orçamentário (b)
0,00
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 04259/2018-1 - 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
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 3)Restos a Pagar Processados
Balanço Financeiro (a)
0,00
Balanço Orçamentário (b)
0,00
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 04259/2018-1 - Prestação de Contas Anual/2017
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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entre os demonstrativos contábeis.

mentária na dotação da Reserva do RPPS.

entre os demonstrativos contábeis.

Análise da execução orçamentária na dotação Reserva
de Contingência informada no Balanço Orçamentário

Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação à receita orçamentária

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

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

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

Verificou-se, com base nas informações do Balanço Orçamentário, se houve execução de despesa orçamentária na dotação “Reserva de Contingência”:
Tabela 4)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 04259/2018-1 - Prestação de Contas Anual/2017
Pelo exposto, verifica-se a ausência de execução orçamentária na dotação da Reserva de Contingência.
Análise de execução orçamentária na dotação Reserva
do RPPS informada no Balanço Orçamentário
Base Legal: 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 do RPPS”:
Tabela 5)Execução de despesa na dotação Reserva do RPPS
Balanço Orçamentário
Despesas Empenhadas
0,00
Despesas Liquidada
0,00
Despesas Paga
0,00

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 6)Total da Receita Orçamentária
Balanço Financeiro (a)
18.073,21
Balanço Orçamentário (b)
18.073,21
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 04259/2018-1 - 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 Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 7)Total da Despesa Orçamentária
Balanço Financeiro (a)
0,00
Balanço Orçamentário (b)
0,00
Divergência (a-b)
0,00

Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964
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 8)Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício anterior)
Balanço Financeiro (a)
389.676,71
Balanço Patrimonial (b)
389.676,71
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 04259/2018-1 - 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 deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício atual), conforme demonstrado na
tabela abaixo:

Fonte: Processo TC 04259/2018-1 - Prestação de Contas Anual/2017

Fonte: Processo TC 04259/2018-1 - Prestação de Contas Anual/2017

Tabela 9)Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício atual)
Balanço Financeiro (a)
900,00
Balanço Patrimonial (b)
900,00
Divergência (a-b)
0,00

Pelo exposto, verifica-se a ausência de execução orça-

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade

Fonte: Processo TC 04259/2018-1 - Prestação de Con-

www.tce.es.gov.br
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tas Anual/2017
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado
patrimonial
Base Legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) deve ser
igual ao resultado do exercício no patrimônio líquido do
Balanço Patrimonial, conforme demonstrado na tabela
abaixo:

Variações Patrimoniais Diminutivas (DEMVAP) - II
Saldos Credores (b) = III – IV
+V
Passivo (BALPAT) – III
Resultado Exercício (BALPAT)
– IV
Variações Patrimoniais Aumentativas (DEMVAP) - V
Divergência (c) = (a) - (b)

406.849,92
407.749,92
900,00
-388.776,71
18.073,21
0,00

Fonte: Processo TC 04259/2018-1 - Prestação de Contas Anual/2017
Pelo exposto, verifica-se observância ao método das
partidas dobradas.

Tabela 10)Resultado Patrimonial
Exercício atual
DVP (a)
-388.776,71
Balanço Patrimonial (b)
-388.776,71
Divergência (a-b)
0,00
Exercício anterior
DVP (a)
383.614,41
Balanço Patrimonial (b)
383.614,41
Divergência (a-b)
0,00

Análise da despesa executada em relação à dotação
atualizada

Fonte: Processo TC 04259/2018-1 - Prestação de Contas Anual/2017

Tabela 12)Execução da Despesa Orçamentária
Despesa Empenhada (a)
0,00
Dotação Atualizada (b)
410.000,00
Execução da despesa em rela- -410.000,00
ção à dotação (a-b)

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 11)Comparativo dos saldos devedores e credores
Saldos Devedores (a) = I + II 407.749,92
Ativo (BALPAT) – I
900,00

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:

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.

Fonte: Processo TC 04259/2018-1 - Prestação de Contas Anual/2017

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.

Pelo exposto, verifica-se que não houve execução orçamentária da despesa em valores superiores à dotação
atualizada.

Confronto entre o saldo contábil das disponibilidades e
o saldo bancário evidenciados no Termo de Verificação
das Disponibilidades

DISPONIBILIDADES E REGISTROS PATRIMONIAIS

Nas tabelas a seguir, demonstram-se os valores extraídos dos demonstrativos encaminhados na prestação de
contas em análise:

A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) conceitua o Balanço Patrimonial, em seu Manual de Contabilidade
www.tce.es.gov.br
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contábeis e o valor dos inventários de bens

e das Normas Brasileiras de Contabilidade.
ANÁLISE DA DÍVIDA ATIVA

Fonte: Processo TC 04259/2018-1 - Prestação de Contas Anual/2017

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

Nota 1 - Conforme Anexo II da IN 43/2017, os tipos de
contas bancárias são: 1 - Conta Movimento e 2 - Conta
Aplicação

Na tabela a seguir, demonstram-se os valores extraídos
das demonstrações contábeis e do inventário de bens
realizado em 31/12/2017:

Tabela 14) Caixa e Equivalentes de Caixa (Saldo Contábil) Em R$ 1,00

Tabela 15)Estoques, Imobilizados e Intangíveis Em R$
1,00

Contas Contá- Balanço Patri- TVDISP
beis
monial
(b)
(a)
Caixa e Equi- 900,00
900,00
valentes de
Caixa

Descrição

Tabela 13)Termo de Verificação das Disponibilidades Em
R$ 1,00

Diferença
(a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 04259/2018-1 - 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 não refletem adequadamente
os saldos constantes dos extratos bancários, conforme
Tabela 12, entretanto, o saldo bancário conciliado reflete o mesmo valor que saldo contábil. Tal situação pressupõe que o registro de valores entre a contabilidade e
os valores do extrato não foram realizados em tempo real, o que se confirma pelo fato de haver a conciliação do
valor. Entretanto, há de ressaltar que recomende-se ao
atual gestor que se registre em nota explicativa a descrição do fato e o valor correspondente, sobre o fato contábil que não foi lançado a tempo no sistema contábil.
Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos

Balanço Patri- Inventário
monial
(b)
(a)
Estoques
0,00
0,00
Bens Móveis 0,00
1.350,00
Bens Imóveis 0,00
0,00
Bens Intangí- 0,00
0,00
veis

Diferença
(a-b)
0,00
-1.350,00
0,00
0,00

Fonte: Processo TC 04259/2018-1 - Prestação de Contas Anual/2017
Conforme divergências demonstradas na tabela anterior, verifica-se que o valor inventariado do bem não
foi devidamente evidenciado em sua respectiva conta contábil do Balanço Patrimonial. Tal situação pressupõe falhas na contabilização, nas conciliações e/ou inventário ou não elaboração do inventário físico, na medida em que há divergências entre o inventário de bens
e os valores registrados na contabilidade, no valor de
R$1.350,00, motivo pelo qual, em virtude do valor divergente, opina-se Recomendar ao atual gestor que adote
medidas administrativas, nas futuras prestações de contas, visando a regularização dos saldos contábeis dos
bens móveis em compatibilidade com inventários levantados, em atendimento aos requisitos da Instrução Normativa TC nº 43/2017, artigos 94 a 96 da Lei 4320/1964
www.tce.es.gov.br

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
voltadas 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 16)Análise da Dívida Ativa Tributária
Saldo anterior – DEMDAT
4.566.536,24
Acréscimos no exercício – 1.285.731,33
DEMDAT
Baixas no exercício – DEMDAT 642.857,61
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Saldo para o próximo exercí- 5.209.409,96
cio - DEMDAT (a)
Saldo contábil - BALPAT (b)
0,00
Divergência (a-b)
5.209.409,96

Fonte: Processo TC 04259/2018-1 - 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 respctivas contas contábeis do Balanço Patrimonial.
Tabela 17)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 04259/2018-1 - 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 18)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)

13.857.868,48
1.743.273,63
642.857,61
14.958.284,50

Saldo contábil - BALPAT (b)
Divergência (a-b)

0,00
14.958.284,50

Fonte: Processo TC 04259/2018-1 - Prestação de Contas Anual/2017
Verifica-se, na tabela anterior, que o valor dos créditos
inscritos em dívida ativa, evidenciados no Demonstrativo da Dívida Ativa, diverge dos saldos das respectivas
contas contábeis do Balanço Patrimonial.
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 para nas futuras prestações de contas atente para
as informações a serem encaminhadas no arquivo do
Demonstrativo da Dívida Ativa.
Ato contínuo, a Instrução Técnica Conclusiva 3760/2018,
elaborada pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, manifestou seu entendimento, considerando a completude e a análise de mérito apresentada no RT 279/2018-6, no sentido de anuir com seus termos fáticos e jurídicos, transcrevendo, inclusive, a conwww.tce.es.gov.br

clusão 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 dos Direitos da Criança e do Adolescente 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). POLYANNA
BARCELOS DOS SANTOS BRAGATO / Leonardo Luiz Valbusa Bragato, no exercício de 2017, na forma do artigo
84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Ainda, em consonância com o Relatório Técnico, a ITC
3760/2018 sugeriu a expedição de recomendação ao
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Gabriel da Palha, na pessoa de seu atual gestor, que nas futuras prestações de contas: registre
em nota explicativa a descrição do fato e o valor correspondente, sobre o fato contábil que não foi lançado a
tempo no sistema contábil; adote medidas administrativas, visando a regularização dos saldos contábeis dos
bens móveis em compatibilidade com inventários levantados, em atendimento aos requisitos da Instrução Normativa TC nº 43/2017, artigos 94 a 96 da Lei 4320/1964
e das Normas Brasileiras de Contabilidade; e atente paSegunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
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ra as informações a serem encaminhadas no arquivo do
Demonstrativo da Dívida Ativa.
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 279/2018 e
na ITC 3760/2018.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada sobre a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Gabriel da Palha, ora em discussão, referente ao exercício
de 2017, sob a responsabilidade de Leonardo Luiz Valbusa Bragato e Polyana Barcelos dos Santos, 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 279/2018-6.
Da mencionada análise, insculpida no corpo do Relatório Técnico 279/2018 e da Instrução Técnica Conclusiva 3760/2018, elaborados com base nas informações e
documentos apresentados pelo gestor responsável, extrai-se que as contas ora avaliadas respeitaram o escopo
delimitado pela Resolução TC 297/2016 e foram encaminhados nos termos previstos pela IN 34/2015.
Acrescentou a área técnica, ainda, que, sob o aspecto
técnico-contábil, o seu entendimento é no sentido de
apontar para a regularidade da prestação de contas.

DISPOSITIVO:

do a tempo no sistema contábil;

Desse modo, considerando que o Ministério Público Especial de Contas acompanhou integralmente o entendimento da área técnica, exposto por ocasião dos RT
279/2018 e da ITC 3760/2018, encampo os fundamentos e conclusões explicitadas pelo corpo técnico, tornando-os parte integrante do presente voto.

Adote medidas administrativas, visando a regularização
dos saldos contábeis dos bens móveis em compatibilidade com inventários levantados, em atendimento aos
requisitos da Instrução Normativa TC nº 43/2017, artigos 94 a 96 da Lei 4320/1964 e das Normas Brasileiras
de Contabilidade;

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

Atente para as informações a serem encaminhadas no
arquivo do Demonstrativo da Dívida Ativa.

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 dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Gabriel da Palha, sob responsabilidade de
Polyana Barcelos dos Santos e Leonardo Luiz Valbusa
Bragato, 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 RECOMENDAR ao Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de São Gabriel da Palha, na
pessoa de seu atual gestor, que nas futuras prestações
de contas:
Registre em nota explicativa a descrição do fato e o valor
correspondente, sobre o fato contábil que não foi lançawww.tce.es.gov.br

1.3 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 24/10/2018 - 36ª Sessão Ordinária
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 (convocado - relator).
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da presidência
CONSELHEIRO SUBSTITUTO 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
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RELATORES

Decisão Monocrática 00128/2019-9
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;

Processo: 02038/2019-9
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMC - Prefeitura Municipal de Cariacica
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: RODRIGO MAGNAGO DE HOLLANDA CAVALCANTE, ELIZA COELHO DE OLIVEIRA VALVASSORI
Representante: RAFAEL FEITOSA TEIXEIRA
A presente documentação refere-se à Representação com pedido de medida cautelar, em face da Prefeitura Municipal de Itaguaçu, noticiando a ocorrência de possíveis irregularidades no edital de Concorrência Pública nº
017/2018.
Deixo de apreciar a medida cautelar pleiteada, sem prejuízo da adoção desta medida em momento oportuno.
Ante o exposto, DETERMINO a NOTIFICAÇÃO, preferencialmente por meio eletrônico, do Sr. Rodrigo Magnago de
Hollanda Cavalcante – Secretário Municipal de Gestão e Planejamento de Cariacica e da Sra. Eliza Coelho de Oli-

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.

veira Valvassori – Presidente da Comissão Permanente de Licitação para que, no prazo de 05 (cinco) dias apresentem as justificativas e documentos que julgarem necessários.
Juntamente com a notificação dos representados deve ser juntada cópia da petição inicial.
Cientifique-se ao representante do teor da presente Decisão.
Após, retornem os autos a este Gabinete, para análise sobre a medida cautelar pleiteada.
Vitória ES, 15 de fevereiro de 2019.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator

www.tce.es.gov.br
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