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ATOS DA PRESIDÊNCIA

PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência
TERMO DE RATIFICAÇÃO

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

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

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo TC nº 2144/2019-7
Em cumprimento ao art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, o Excelentíssimo Senhor Presidente do TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas
atribuições legais, torna público que nos autos do Processo TC nº 2144/2019-7, RATIFICOU a contratação do instrutor Sr. Roquemar de Lima Baldam, para ministrar curso de
capacitação e aperfeiçoamento intitulado de “Capacitação
Inicial para Implantação de Escritório de Processos” para
servidores do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, a ser realizado nos períodos de 21 e 22 de março e 12, 25
e 26 de abril do corrente ano, no valor total de R$ 21.600,00
(vinte e um mil e seiscentos reais), por inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 25, II e §1º c/c art. 13, VI
da Lei de 8.666/93.
Vitória/ES, 21 de fevereiro de 2019.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo TC nº 1436/2019
Em cumprimento ao art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, o Excelentíssimo Senhor Presidente do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso
de suas atribuições legais, torna público que nos autos do
Processo TC nº 1436/2019, RATIFICOU a contratação SPDS
Treinamentos Ltda. EPP, referente à inscrição de servidores para participação no evento de capacitação e aperfeiwww.tce.es.gov.br

çoamento intitulado: “Oficina de produção audiovisual para web”, a ser realizado na cidade de São Paulo/SP, no período 18 à 20/03/2019 e 25 e 26/03/2019, no valor total de R$
1.660,00 (hum mil seiscentos e sessenta reais) por inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 25, II e §1º c/c
art. 13, VI da Lei de 8.666/93.
Vitória, 19 de fevereiro de 2019.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019
PARA REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO TC nº 8678/2018
O CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, considerando a Ata de Realização do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 01/2019, lavrada pelo
Pregoeiro (Peça nº 36), constatada a regularidade dos atos
procedimentais e com fundamento no disposto no inciso
XXII, do art. 4º, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, resolve HOMOLOGAR o procedimento licitatório, Pregão Eletrônico nº 01/2019, para Registro de Preços, destinado à
contratação de empresa especializada de gêneros alimentícios (água e café), que teve como vencedora do Lote 01 a
empresa MABOL COMERCIAL EIRELI ME, inscrita no CNPJ
sob o n° 21.612.343/0001-87, situada à Rua Jerônimo Monteiro, 209 – Morada Santa Fé – Cariacica/ES – CEP 29.143739, no valor total de R$ 186.000,00 (cento e oitenta e
seis mil reais), do Lote 02 a empresa DM LOPES COMÉRCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o
n° 23.792.080/0001-60, situada à Rodovia Governador Mário Covas, 11158, galpão 04 – Serra do Anil – Cariacica/ES –
CEP 29.147- 030, no valor total de R$ 55.880,00 (cinquenta
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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e cinco mil e oitocentos e oitenta reais) e o Lote 03 foi declarado FRACASSADO.
Vitória, 15 de fevereiro de 2019.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
(Republicado por incorreção)

www.tce.es.gov.br
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ATOS DA DIRETORIA GERAL DE SECRETARIA

DIRETORIA GERAL DA SECRETARIA

Compete à Diretoria Geral de Secretaria – DGS, conforme Regimento Interno:
– Gerenciar, coordenar e supervisionar todas as atividades de administração e planejamento do Tribunal;
– Promover a integração da área Administrativa com
as demais unidades do Tribunal;
– Supervisionar o desempenho dos processos organizacionais e a evolução dos planos e projetos de gestão do Tribunal;
– Supervisionar as atividades relativas à tecnologia
da informação, bem como promover a uniformização e integração dos sistemas informatizados;
– Supervisionar a execução das atividades de gestão
de pessoas e desenvolvimento de recursos humanos;
– Supervisionar a execução das atividades de aquisições e contratações, administração de materiais, patrimônio e logística;
– Gerir e acompanhar a execução de convênios e de
acordos de cooperação técnica, diretamente ou por
delegação, observadas as diretrizes estabelecidas pelo Presidente e de acordo com as deliberações do Tribunal, entre outras competências.

Telefone: (027) 3334-7665

Atos da Diretoria Geral de Secretaria

ATO DGS Nº 012/2019

ATO DGS Nº 011/2019

Designar servidores para fiscalização do Contrato nº
024/2017, firmado com a empresa MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA.

Designar servidores para fiscalização do Contrato nº
024/2017, firmado com a empresa MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA.
O DIRETOR-GERAL DE SECRETARIA DO TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 46 do Regimento Interno deste Tribunal e, tendo em vista o art. 67 da Lei 8666/93, como também o que consta no item 2.3.1 do capítulo 1, da
Norma Interna SCT - 02/2013, aprovada pela Portaria N nº
076, de 12 de dezembro de 2013;
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores para fiscalização do Contrato nº 024/2017 firmado com a empresa MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA., constantes dos autos do Processo TC
nº 01694/2019-7, conforme abaixo discriminado:
André Gustavo Coelho de Almeida, matrícula 203.523 (Fiscal Técnico Titular);
Igor Magri Vale, matrícula 203.553 (Fiscal Técnico Adjunto);
Raysla Miranda Leite da Silva, matrícula 203.416 (Fiscal
Administrativo Titular);
Pedro Paiva Brito Filho, matrícula 203.613 (Fiscal Administrativo Adjunto).

O DIRETOR-GERAL DE SECRETARIA DO TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 46 do Regimento Interno deste Tribunal e, tendo em vista o art. 67 da Lei 8666/93, como também o que consta no item 2.3.1 do capítulo 1, da
Norma Interna SCT - 02/2013, aprovada pela Portaria N
nº 076, de 12 de dezembro de 2013;
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores para fiscalização dos Contratos nº 024/2017 firmado com a empresa MINDWORKS
INFORMÁTICA LTDA., constantes dos autos do Processo
TC nº 01695/2019-9, conforme abaixo discriminado:
Igor Magri Vale, matrícula 203.553 (Fiscal Técnico Titular).
André Gustavo Coelho de Almeida, matrícula 203.523
(Fiscal Técnico Adjunto);
Raysla Miranda Leite da Silva, matrícula 203.416 (Fiscal
Administrativo Titular);
Pedro Paiva Brito Filho, matrícula 203.613 (Fiscal Administrativo Adjunto);

Art. 2º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 2º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação.

Vitória/ES, 21 de fevereiro de 2019.
FABIANO VALLE BARROS
Diretor-Geral de Secretaria

Vitória/ES, 21 de fevereiro de 2019.
FABIANO VALLE BARROS
Diretor-Geral de Secretaria

www.tce.es.gov.br
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ATO DGS Nº 013/2019
Alterar o Ato DGS nº 046/2018 no tocante à fiscalização
do Contrato nº 034/2017, firmado com a empresa NEXA
TECNOLOGIA & OUTSOURCING LTDA.
O DIRETOR-GERAL DE SECRETARIA DO TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 46 do Regimento Interno deste Tribunal e, tendo em vista o art. 73, Inciso I, letra b da
Lei 8.666/93, como também o que consta no item 2.3 do
capítulo 1, da Norma Interna SCT - 02/2013, aprovada pela Portaria N nº 076, de 12 de dezembro de 2013;
RESOLVE:
Art. 1º Alterar o Ato da DGS Nº 046/2018, em relação à
designação de servidores para fiscalização do contrato nº
034/2017, firmado com a empresa NEXA TECNOLOGIA &
OUTSOURCING LTDA, constantes dos autos do Processo
TC nº 1700/2019, conforme abaixo discriminado:
Bruno Augusto da Silva, matrícula nº 203.620 (Fiscal Titular);
Marcos Guilherme Bressiane, matrícula nº 033.536 (Fiscal Adjunto);
Raysla Miranda Leite da Silva, matrícula nº 203.416 (Fiscal Administrativo Titular);
Pedro de Paiva Brito Filho, matrícula nº 203.613 (Fiscal
Administrativo Adjunto)
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Vitória/ES, 11 de fevereiro de 2019.
FABIANO VALLE BARROS
Diretor-Geral de Secretaria

www.tce.es.gov.br
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Licitações

LICITAÇÕES

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2019
PROC. TC 7918/2018

Conforme Lei Complementar 621/2012, o Tribunal
de Contas possui jurisdição própria e privativa em
todo o território estadual, sobre as pessoas e matérias sujeitas à sua competência. A jurisdição do Tribunal abrange, entre outros, os responsáveis pela
elaboração dos editais de licitação e dos convites,
os participantes das comissões julgadoras dos atos
licitatórios, os pregoeiros, bem como os responsáveis e ratificadores dos atos de dispensa ou inexigibilidade.

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, através do seu Pregoeiro, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, em conformidade com a Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/1993, Lei Complementar nº
123/2006 e Lei Complementar Estadual nº 618/2012, visando à contratação exclusiva de microempresa ou empresa
de pequeno porte especializada na manutenção preventiva e corretiva, pelo período de 12 meses, em 180 (cento e
oitenta) persianas verticais deste Tribunal de Contas, área equivalente a 668,38 m² (seiscentos e sessenta e oito virgula trinta e oito metros quadrados), incluindo materiais e substituição de peças, conforme quantidades e especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital). O procedimento licitatório será realizado no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br.
Abertura das Propostas: 13h00 do dia 12/03/2019.
Início da Sessão Pública: 14h00 do dia 12/03/2019.
O Edital poderá ser retirado nos sites http://www.tce.es.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Vitória, 22 de fevereiro de 2019.
DANIEL SANTOS DE SOUSA
Pregoeiro Oficial - TCEES

www.tce.es.gov.br
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Atos do Plenário

PLENÁRIO

Classificação: Requerimento
Pautas das Sessões - Plenário
PAUTA DA 2ª SESSÃO ADMINISTRATIVA DO PLENÁRIO

COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO
Conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto - Presidente
Domingos Augusto Taufner - Vice-Presidente
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun - Corregedor
Sebastião Carlos Ranna de Macedo - Ouvidor
Sérgio Manoel Nader Borges
Rodrigo Coelho do Carmo

rito Santo

TERÇA-FEIRA, 12 DE MARÇO DE 2019, ÀS 13:00
A Secretaria Geral das Sessões, com base na Portaria N
nº 069, de 17 de outubro de 2017, convoca, nos termos
do artigo 64 do Regimento Interno, para a 2ª Sessão Ple-

Apensos: 09058/2018-1
Requerente: Conselheiro Efetivo (José Antonio Almeida
Pimentel) [WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS]
Processo: 06198/2018-2
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

nária Administrativa do corrente exercício, a ser realiza-

Classificação: Requerimento

da no dia 12 de março de 2019, terça-feira, às 13:00, na

Apensos: 09057/2018-6

Sala das Sessões “Francisco Lacerda de Aguiar”, para de-

Requerente: Conselheiro Efetivo (José Antonio Almeida
Pimentel) [WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS]

liberação dos seguintes processos:

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
João Luiz Cotta Lovatti
Marco Antônio da Silva

CONSELHEIRO

Processo: 09480/2018-6

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

Ministério Público Especial de Contas
Luciano Vieira - Procurador-Geral

Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espí-

Processo: 01588/1995-6
rito Santo
Classificação: Admissão de Servidores Comissionados
Servidor TCEES: RICARDO CASSA MONTEIRO [CELSO

Classificação: Recurso Inominado
Recorrente: Associação (ASSOCIACAO DOS SERVIDORES
DO TRIBUNAL DE CONTAS ES) [VITOR RIZZO MENECHINI
(OAB: 10918-ES)]
Total: 3 processos

SPITZCOVSKY, FÁBIO NILSON SOARES DE MORAES]
Total: 1 processo
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
SESSÕES

MARCO ANTÔNIO DA SILVA

Terças-feiras às 14 horas

Processo: 06197/2018-8

Total geral: 4 processos
Nos termos do art. 68 do Regimento Interno, fica o Exmo. Sr. Procurador-Geral do Ministério Público junto ao
Tribunal, ou seu substituto legal, convidado a participar
da referida sessão.

Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espíwww.tce.es.gov.br
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PAUTA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO
TERÇA-FEIRA, 12 DE MARÇO DE 2019 ÀS 14:00
Relação dos processos constantes da pauta, para apreciação e julgamento pelo Plenário, em Sessão Ordinária,
nos termos dos artigos 60, 61, 67, 101, 102, 327 e 328
do Regimento Interno (Resolução TC-261/2013), podendo, entretanto, nessa Sessão ou em Sessões subsequentes, proceder-se ao julgamento de processos adiados ou
constantes de pautas já publicadas.
CONSELHEIRO
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Processo: 01843/2009-2
Unidade gestora: Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2008
Apensos: 02860/2009-8
Interessado: DEFENSORIA PUBLICA
Responsável: ANSELMO TRAVAGLIA, ELIZABETH YAZEJI HADAD
Processo: 01669/2015-6
Unidade gestora: Assembleia Legislativa do Estado do
Espírito Santo, Câmara Municipal de Afonso Cláudio,
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, Prefeitura Municipal de Brejetuba
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante: JOAO BATISTA DA SILVA

Responsável: FLAVIANA ALMEIDA HERZOG, JOAO DO
CARMO DIAS, LUIZ TEMOTEO DIAS VIEIRA [ALTAMIRO
THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), ANTÔNIO CARLOS SILVA, GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB:
16046-ES), JOSE RODRIGUES DOS SANTOS, JOSE RODRIGUES DOS SANTOS], THEODORICO DE ASSIS FERRACO,
WILSON BERGER COSTA
Processo: 03558/2017-5
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de São José
do Calçado, Prefeitura Municipal de São José do Calçado
Classificação: Recurso de Reconsideração

riano
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 06140/2017-1, 04554/2008-1
Interessado: IRENETE LITTIG, SANDRA HELENA DELBONI VENTURINI, THAIS DAS GRACAS ROMAN [CELESTINO ROMAN, RITA DE CÁSSIA RONCHI ROMAN], WAGNER LOVATTI
Recorrente: JOAO CARLOS LORENZONI [ALTAMIRO
THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)]
Processo: 05626/2018-1

Apensos: 05873/2017-1, 01469/2012-6

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Iúna

Recorrente: JOSE CARLOS DE ALMEIDA [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)]

Classificação: Pedido de Reexame

Processo: 05873/2017-1
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de São José
do Calçado, Prefeitura Municipal de São José do Calçado
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 03558/2017-5, 01469/2012-6
Recorrente: ANTONIO COIMBRA DE ALMEIDA [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES),
GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)]
Processo: 05895/2017-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marechal Flowww.tce.es.gov.br

Apensos: 05563/2018-8, 00864/2014-9
Interessado: ANTONIO MANOEL LEAL DE AMORIM,
EDER BATISTA DE MELO, ERIVELTON ANTONIO DE AMORIM, GILDO PIMENTEL SILVEIRA [ALTAMIRO THADEU
FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)], GUALIMP - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, JEFFERSON BRUM COSTA, JOSE GOMES DE ANDRADE, JOSE RAMOS FURTADO [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES),
GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)], MARIA
ROSILELIA ALVES CARVALHO, PARK MINERADORA E SERVICOS LTDA [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO
(OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB:
16046-ES)], PAULO HENRIQUE LEOCADIO DA SILVA
Recorrente: ROGERIO CRUZ SILVA [ALTAMIRO THADEU
FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES), LUIZ RICARDO AMBROSIO FILGUEIRAS (OAB: 21979-ES)]
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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Processo: 06310/2018-2
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Gestão, Planejamento e Comunicação de Vitória
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Apensos: 07738/2018-9
Representante: SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA [ADRIANE NUNES LOPES DE OLIVEIRA (OAB: 273229SP), GRACIELE DE OLIVEIRA PRIMO (OAB: 267333-SP),
JOAO ALVES DA SILVA (OAB: 66331-SP), JOSE MAURO MOTTA (OAB: 150802-SP), JUCEMARA GERONYMO (OAB: 78273-SP), LAILA MARIANA VITALINO CUBO
(OAB: 209573-SP), LUCIANA GUIMARAES DE PAIVA
(OAB: 247469-SP), MAITE LUIZA DE ANDRADE SOUZA
(OAB: 283212-SP), ROSANA RODRIGUES DE PAULA ALVES (OAB: 87122-SP), SILVIA REGINA DE ALMEIDA BAEZ (OAB: 200929-SP), WILKER TEZOTO FERREIRA (OAB:
411063-SP), WILSON CHAVES DA SILVA (OAB: 201301SP)]

RO MOTTA (OAB: 150802-SP), JUCEMARA GERONYMO (OAB: 78273-SP), LAILA MARIANA VITALINO CUBO
(OAB: 209573-SP), LUCIANA GUIMARAES DE PAIVA
(OAB: 247469-SP), MAITE LUIZA DE ANDRADE SOUZA
(OAB: 283212-SP), ROSANA RODRIGUES DE PAULA ALVES (OAB: 87122-SP), SILVIA REGINA DE ALMEIDA BAEZ (OAB: 200929-SP), WILKER TEZOTO FERREIRA (OAB:
411063-SP), WILSON CHAVES DA SILVA (OAB: 201301SP)]

Apensos: 03957/2013-9

Recorrente: DAVI DINIZ DE CARVALHO, TIAGO MULLER
VALCHER, VANDER BORGES DOS SANTOS

Classificação: Recurso de Reconsideração

Processo: 09095/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Classificação: Embargos de Declaração
Apensos: 06545/2017-3, 04306/2016-6, 01047/2015-3,
01046/2015-9

Responsável: DAVI DINIZ DE CARVALHO, TIAGO MULLER VALCHER, VANDER BORGES DOS SANTOS

Recorrente: CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO [DAIANE MARIA LOPES DA SILVA (OAB: 24770-ES), FERNANDA
VARELA SERPA (OAB: 20259-ES), MARCELO SOUZA NUNES (OAB: 9266-ES), RODRIGO FARDIN (OAB: 18985-ES)]

Processo: 07738/2018-9

Total: 9 processos

Unidade gestora: Secretaria Municipal de Gestão, Planejamento e Comunicação de Vitória

CONSELHEIRO

Classificação: Agravo
Apensos: 06310/2018-2
Interessado: SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA [ADRIANE NUNES LOPES DE OLIVEIRA (OAB: 273229SP), GRACIELE DE OLIVEIRA PRIMO (OAB: 267333-SP),
JOAO ALVES DA SILVA (OAB: 66331-SP), JOSE MAU-

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Processo: 08902/2015-3
Unidade gestora: Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Classificação: Pedido de Reexame

www.tce.es.gov.br

Interessado: ACEPES ASSOCIACAO DE CRIADORES E
PRODUTORES DO E SANTO, ROBERTO VALADAO ALMOKDICE [GERALDO VIEIRA SIMOES FILHO (OAB: 2253-ES),
POLNEI DIAS RIBEIRO (OAB: 122506-MG)]
Recorrente: Ministério Público de Contas
Processo: 07684/2017-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Baixo Guandu
Apensos: 02283/2012-2, 01328/2012-4
Interessado: ENEIDE MARTINS, LASTENIO LUIZ CARDOSO
Recorrente: Ministério Público de Contas
Processo: 09323/2017-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Linhares
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 09112/2017-3, 03850/2015-1
Interessado: AMILCK DE SOUZA COSTA, ARYKERNE DE
MELLO TONINI, CASSIO DIAS LOPES, DENISE MACHADO
JACINTO, EDILSON SOUZA ROCHA, EDUARDO BERGANTINI CASTIGLIONI, EUDER JOSE PEDRONI, IRAMAR LUBIANA, JOAO LUIZ DA CUNHA TEIXEIRA, JOSE CARLOS FIOROT, JOSE ROBERTO MACEDO FONTES, MARIA DA CONCEICAO DEODORO DOS SANTOS [CARLOS ESTEVAN FIOROT MALACARNE (OAB: 12401-ES), FRANCISCO ADAO
SILVA DE CARVALHO (OAB: 8695-ES), RICARDO CLAUDINO PESSANHA (OAB: 10406-ES, OAB: 181289-RJ)], MARIA LUZIA ALVARENGA DA SILVA, MAURO ROSSONI JUNIOR, REGINA DE CASSIA CARDOZO PEDRONI, RENATA
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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MARISA FERRAZ CORREA BATISTA, RICARDO CLAUDINO
PESSANHA, ROBERTO CORDEIRO SILVA, RODRIGO PANETO, SERGIO ADAO LOPES SUZANO, TALMA GAMA CURTO, URBANO EMILIO SANTOS DAVILA, WALTER MAIA
OLIVEIRA JUNIOR, WASHINGTON ANTONIO MONTEIRO,
WELIO POMPERMAYER, WILSON DE ASSIS DOS REIS
Recorrente: JAIR CORREA [CARLOS ESTEVAN FIOROT
MALACARNE (OAB: 12401-ES), FRANCISCO ADAO SILVA
DE CARVALHO (OAB: 8695-ES), GLAUCO BARBOSA DOS
REIS (OAB: 13058-ES), LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO
(OAB: 3242-ES, OAB: 180727-RJ), RAPHAEL DE BARROS
COELHO (OAB: 24809-ES), RICARDO CLAUDINO PESSANHA (OAB: 10406-ES, OAB: 181289-RJ)], JOAO PEREIRA
DO NASCIMENTO [CARLOS ESTEVAN FIOROT MALACARNE (OAB: 12401-ES), FRANCISCO ADAO SILVA DE CARVALHO (OAB: 8695-ES), GLAUCO BARBOSA DOS REIS (OAB:
13058-ES), LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB:
3242-ES, OAB: 180727-RJ), RAPHAEL DE BARROS COELHO (OAB: 24809-ES), RICARDO CLAUDINO PESSANHA
(OAB: 10406-ES, OAB: 181289-RJ)], NIVALDO ANTONIO MARCHETE [CARLOS ESTEVAN FIOROT MALACARNE (OAB: 12401-ES), FRANCISCO ADAO SILVA DE CARVALHO (OAB: 8695-ES), RICARDO CLAUDINO PESSANHA
(OAB: 10406-ES, OAB: 181289-RJ)]
Processo: 00538/2019-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Jaguaré
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 08968/2018-7, 02961/2018-4, 07437/2012-7
Interessado: DOMINGOS SAVIO PINTO MARTINS [ADILSON JOSE CRUZEIRO (OAB: 12149-ES), EDMAR LORENCINI DOS ANJOS (OAB: 12122-ES), EDMAR LORENCINI DOS

ANJOS (OAB: 12122-ES)], ERIKA SPELTA VALBUZA, MARCELO VAZ CASTELAN, SARTORI & CIA LTDA [KEILA TOFANO SOARES (OAB: 17706-ES)], TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA [ADILSON JOSE CRUZEIRO (OAB:
12149-ES), DOS ANJOS E CRUZEIRO ADVOGADOS, EDMAR LORENCINI DOS ANJOS (OAB: 12122-ES), PEDRO
PAULO PESSI (OAB: 6615-ES)]
Recorrente: BRUNO MORATTI RANGEL TRINDADE [EDGAR RIBEIRO DA FONSECA (OAB: 6861-ES)]
Processo: 01273/2019-4
Unidade gestora: Assembleia Legislativa do Estado do
Espírito Santo
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2018
Responsável: ENIVALDO EUZEBIO DOS ANJOS, ERICK
CABRAL MUSSO, RAQUEL FERREIRA MAGESTE LESSA

DEL VIEIRA MACHADO NUNES, JOAO ARTEM [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES),
GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)], JOEL
RANGEL PINTO JUNIOR [JOSEDY SIMOES NUNES (OAB:
5277-ES)], JONIMAR SANTOS OLIVEIRA [BRUNO PEIXOTO SANT ANNA (OAB: 9081-ES), LUIZ ALFREDO DE SOUZA E MELLO (OAB: 5708-ES)], JOSE DE OLIVEIRA CAMILLO, JOSUE CARLOS BARRETO, LINDA MARIA MORAIS [ESDRAS ELIOENAI PEDRO PIRES (OAB: 14613-ES)],
LOURENCO DELAZARI NETO, MARCELO AGOSTINI BARROSO, MARCOS ANTONIO RODRIGUES, NELSON LUIZ
NUNES DE FARIA [NELCINEA DE FARIA GORONCI (OAB:
6135-ES)], RAFAEL FAVATTO GARCIA [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO
RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)], ROBSON RODRIGUES BATISTA [JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277-ES)],
ROGERIO CARDOSO SILVEIRA [JOSEDY SIMOES NUNES
(OAB: 5277-ES)]

Total: 5 processos
CONSELHEIRO
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Processo: 05069/2013-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Vila Velha
Classificação: Tomada de Contas Especial Convertida
Exercício: 2006
Responsável: CARLOS ROBERTO GRACIOTTI, CARLOS
ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS, HELIOSANDRO MATTOS SILVA [HELIO DEIVID AMORIM MALDONADO (OAB:
15728-ES)], HERCULES SILVEIRA [Hercules Siveira], IVAN
CARLINI [JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277-ES)], JARwww.tce.es.gov.br

Processo: 05980/2018-2
Unidade gestora: Fundo de Desenvolvimento do Espírito Santo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: AROLDO NATAL SILVA FILHO, DENISE DE
MOURA CADETE GAZZINELLI CRUZ, EVERALDO COLODETTI
Processo: 01152/2019-1
Unidade gestora: Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal

Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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Exercício: 2018
Responsável: SANDRA MARA VIANNA FRAGA
Processo: 01699/2019-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Aracruz
Classificação: Solicitação de Auditoria/Inspeção
Solicitante: Chefe do Poder Legislativo Municipal (ES,
Aracruz, PAULO FLÁVIO MACHADO), Vereador (ES, Aracruz, ELIOMAR ANTÔNIO ROSSATO), Vereador (ES, Aracruz, JOSÉ GOMES DOS SANTOS)
Total: 4 processos
CONSELHEIRO
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: 05851/2017-5
Unidade gestora: Gabinete do Prefeito de Linhares
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: WELIO POMPERMAYER [RICARDO CLAUDINO PESSANHA (OAB: 10406-ES, OAB: 181289-RJ)]
Processo: 04391/2018-2
Unidade gestora: Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E
TRANSPARENCIA - SECONT
Responsável: TEREZA MARIA SEPULCRI NETTO CASOT-

TI [ALEX DE FREITAS ROSETTI (OAB: 10042-ES), AMANDA LOYOLA GOULART (OAB: 24474-ES), BARBARA DALLA
BERNARDINA LACOURT (OAB: 14469-ES), CAMILA CARLETE GOMES (OAB: 23460-ES), CARLOS EDUARDO AMARAL DE SOUZA (OAB: 10107-ES), CAROLINA AVELAR
DE OLIVEIRA (OAB: 23097-ES), CHEIM JORGE & ABELHA RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS, CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS (OAB: 12142-ES), FLAVIO
CHEIM JORGE (OAB: 262B-ES), GABRIEL JUNQUEIRA SALES (OAB: 27532-ES), LUANA ASSUNCAO DE ARAUJO ALBUQUERK (OAB: 15866-ES), LUDGERO FERREIRA LIBERATO DOS SANTOS (OAB: 21748-ES), MARCELO ABELHA
RODRIGUES (OAB: 7029-ES), MARCELO RODRIGUES NOGUEIRA (OAB: 19008-ES), MATHEUS DOCKHORN DE MENEZES (OAB: 14007-ES), MILENA MAGNOL CASAGRANDE (OAB: 28910-ES), NATHALIA SAIB DE PAULA (OAB:
20844-ES), PEDRO LENNO ROVETTA NOGUEIRA (OAB:
26891-ES), TATIANE MENDES RIBEIRO (OAB: 28947-ES),
THIAGO FELIPE VARGAS SIMOES (OAB: 13399-ES)]
Processo: 07555/2018-7

EDUARDO PIRES MOTTA [LUIS FERNANDO ROSSETTO
BARBOSA (OAB: 7774-ES)], GLEIDSON DEMUNER PATUZZO, K R DA SILVA FRAGA [RICARDO TADEU RIZZO
BICALHO (OAB: 3901-ES)], MARCOS FERNANDO MORAES [GERSON OLAVO EDMUNDO SILVA (OAB: 67073MG), LUIZ FERNANDO DE MELO LOURES (OAB: 98517MG)], MILTON DOS SANTOS FILHO [GERSON OLAVO EDMUNDO SILVA (OAB: 67073-MG), LUIZ FERNANDO DE
MELO LOURES (OAB: 98517-MG)], ROBSON CLER RODRIGUES [LUIS FERNANDO ROSSETTO BARBOSA (OAB:
7774-ES)], TOP PRODUCOES E EVENTOS LTDA [GERSON
OLAVO EDMUNDO SILVA (OAB: 67073-MG), LUIZ FERNANDO DE MELO LOURES (OAB: 98517-MG)], UELITON
LUIZ TONINI, VANESSA DO LIVRAMENTO LUZ
Recorrente: RENATO PIANCA FILHO
Processo: 09081/2018-1
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, Prefeitura Municipal de Cachoeiro
de Itapemirim

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Fundão

Classificação: Pedido de Reexame

Classificação: Recurso de Reconsideração

Apensos: 05617/2018-1

Apensos: 03028/2012-1, 03272/2011-8

Recorrente: FOGTEC SERVICOS AMBIENTAIS LTDA [CARLOS LUIZ ZAGANELLI FILHO (OAB: 13980-ES, OAB:
102318-MG), ZAGANELLI ADVOGADOS & ASSOCIADOS]

Interessado: ADEMIR LOUREIRO DE ALMEIDA [JORGE
FERNANDO PETRA DE MACEDO (OAB: 7152-ES), LEONARDO FORATTINI DUTRA (OAB: 12979-ES)], ANDERSON PEDRONI GORZA [GERSON OLAVO EDMUNDO SILVA (OAB: 67073-MG), LUIZ FERNANDO DE MELO LOURES (OAB: 98517-MG)], Cidadão, COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE ESCOLARES E PASSAGEIROS DE ARACRUZ [HAYNNER BATISTA CAPETTINI (OAB: 10794-ES)],

www.tce.es.gov.br

Processo: 09802/2018-7
Unidade gestora: Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
Classificação: Consulta
Consulente: SERGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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Processo: 00525/2019-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Serra
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: LABORATORIO JOSLIN DE ANALISES CLINICAS E HORMONAIS LTDA
Responsável: ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA,
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS, LILIANE CARLA DE ALMEIDA SOUZA DE SANTANA
Total: 6 processos
CONSELHEIRO
RODRIGO COELHO DO CARMO
Processo: 07329/2013-8
Unidade gestora: Câmara Municipal de Serra
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2009
Interessado: CAMARA SERRA
Responsável: AMERICO SOARES MIGNONE [LARISSA VIEIRA MOTTA, LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB: 6821-ES), LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO
(OAB: 3242-ES, OAB: 180727-RJ), NATÁLIA D’AGOSTINO
ROSETTI, RAPHAEL DE BARROS COELHO (OAB: 24809ES), STÉPHANY OLIVEIRA ALVES], DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA [LARISSA VIEIRA MOTTA, LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB: 6821ES), LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB: 3242-ES,
OAB: 180727-RJ), NATÁLIA D’AGOSTINO ROSETTI, PABLO

DE ANDRADE RODRIGUES (OAB: 10300-ES), RAPHAEL
DE BARROS COELHO (OAB: 24809-ES), STÉPHANY OLIVEIRA ALVES], F.G. QUEIROZ, HELIO HENRIQUE MARCHIONI [LARISSA VIEIRA MOTTA, LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB: 6821-ES), LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB: 3242-ES, OAB: 180727-RJ), NATÁLIA D’AGOSTINO ROSETTI, RAPHAEL DE BARROS COELHO (OAB: 24809-ES), STÉPHANY OLIVEIRA ALVES], JANE RIBEIRO LOPES [LARISSA VIEIRA MOTTA, LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB: 6821-ES), LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB: 3242-ES, OAB: 180727RJ), NATÁLIA D’AGOSTINO ROSETTI, RAPHAEL DE BARROS COELHO (OAB: 24809-ES), STÉPHANY OLIVEIRA ALVES], JOAO LUIZ CASTELLO LOPES RIBEIRO [PABLO DE
ANDRADE RODRIGUES (OAB: 10300-ES)], JOAO LUIZ PIMENTEL [LARISSA VIEIRA MOTTA, LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB: 6821-ES), LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB: 3242-ES, OAB: 180727-RJ), NATÁLIA D’AGOSTINO ROSETTI, PABLO DE ANDRADE RODRIGUES (OAB: 10300-ES), RAPHAEL DE BARROS COELHO
(OAB: 24809-ES), SILVIA CRISTINA VELOSO (OAB: 19793ES), STÉPHANY OLIVEIRA ALVES], MARIA AUXILIADORA
MASSARIOL [LARISSA VIEIRA MOTTA, LUIZ HENRIQUE
ANTUNES ALOCHIO (OAB: 6821-ES), LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB: 3242-ES, OAB: 180727-RJ), NATÁLIA D’AGOSTINO ROSETTI, PABLO DE ANDRADE RODRIGUES (OAB: 10300-ES), RAPHAEL DE BARROS COELHO
(OAB: 24809-ES), SILVIA CRISTINA VELOSO (OAB: 19793ES), STÉPHANY OLIVEIRA ALVES], PEDRO RECO SOBRINHO [LARISSA VIEIRA MOTTA, LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB: 6821-ES), LUIZ OTAVIO RODRIGUES
COELHO (OAB: 3242-ES, OAB: 180727-RJ), NATÁLIA
D’AGOSTINO ROSETTI, PABLO DE ANDRADE RODRIGUES
www.tce.es.gov.br

(OAB: 10300-ES), RAPHAEL DE BARROS COELHO (OAB:
24809-ES), SILVIA CRISTINA VELOSO (OAB: 19793-ES),
STÉPHANY OLIVEIRA ALVES], RAUL CEZAR NUNES [GUSTAVO GROSSI DE ASSIS, LARISSA VIEIRA MOTTA, LUIS RENATO DE ABREU ALVES (OAB: 21601-ES), LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB: 6821-ES), LUIZ OTAVIO
RODRIGUES COELHO (OAB: 3242-ES, OAB: 180727-RJ),
NATÁLIA D’AGOSTINO ROSETTI, PABLO DE ANDRADE RODRIGUES (OAB: 10300-ES), RAPHAEL DE BARROS COELHO (OAB: 24809-ES), RICARDO CLAUDINO PESSANHA
(OAB: 10406-ES, OAB: 181289-RJ), SILVIA CRISTINA VELOSO (OAB: 19793-ES), STÉPHANY OLIVEIRA ALVES], RITA DE CASSIA FRAGA PIMENTEL [LARISSA VIEIRA MOTTA, LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB: 6821-ES),
LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB: 3242-ES, OAB:
180727-RJ), NATÁLIA D’AGOSTINO ROSETTI, PABLO DE
ANDRADE RODRIGUES (OAB: 10300-ES), RAPHAEL DE
BARROS COELHO (OAB: 24809-ES), SILVIA CRISTINA VELOSO (OAB: 19793-ES), STÉPHANY OLIVEIRA ALVES],
SALOMAO ANTONIO DA SILVA [LARISSA VIEIRA MOTTA, LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB: 6821ES), LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB: 3242-ES,
OAB: 180727-RJ), NATÁLIA D’AGOSTINO ROSETTI, PABLO
DE ANDRADE RODRIGUES (OAB: 10300-ES), RAPHAEL
DE BARROS COELHO (OAB: 24809-ES), SILVIA CRISTINA
VELOSO (OAB: 19793-ES), STÉPHANY OLIVEIRA ALVES],
SM SERRA ENGENHARIA LTDA [LARISSA VIEIRA MOTTA, LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB: 6821-ES),
LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB: 3242-ES, OAB:
180727-RJ), NATÁLIA D’AGOSTINO ROSETTI, PABLO DE
ANDRADE RODRIGUES (OAB: 10300-ES), RAPHAEL DE
BARROS COELHO (OAB: 24809-ES), STÉPHANY OLIVEIRA
ALVES], WENDY CARLA BICALHO ALTOE [LARISSA VIEISegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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RA MOTTA, LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB:
6821-ES), LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB:
3242-ES, OAB: 180727-RJ), NATÁLIA D’AGOSTINO RO-

Processo: 09798/2018-4
Unidade gestora: Polícia Militar do Espírito Santo

SETTI, RAPHAEL DE BARROS COELHO (OAB: 24809-ES),

Classificação: Embargos de Declaração

STÉPHANY OLIVEIRA ALVES]

Interessado: C. S. COSTA [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB:

Processo: 06726/2016-8

12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)]
Total: 5 processos

Unidade gestora: Secretaria de Estado da Fazenda

CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

MARCO ANTÔNIO DA SILVA

Apensos: 09197/2016-7

Processo: 05150/2016-3

Representante: SINDICATO PES GRUPO TRIB ARRECADACAO FISCALIZACAO TAF

Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência

Responsável: ALEXANDRE NOGUEIRA ALVES, BRUNO

dos Servidores do Município de Vitória

FUNCHAL, BRUNO PESSANHA NEGRIS, DAYSE MARIA

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Audito-

OSLEGHER LEMOS, PAULO CESAR HARTUNG GOMES,

ria

PAULO ROBERTO FERREIRA, RODRIGO RABELLO VIEI-

Exercício: 2016

RA

FRANCISCO DE JESUS, TATIANA PREZOTTI MORELLI

Unidade gestora: Câmara Municipal de Baixo Guandu

Total: 1 processo

Classificação: Consulta

- CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREI-

Consulente: Chefe do Poder Legislativo Municipal (ES,
Baixo Guandu, WILTON MINARINI)
Processo: 09797/2018-1
Unidade gestora: Polícia Militar do Espírito Santo
Classificação: Embargos de Declaração
Recorrente: C. S. COSTA [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB:
12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)]

GOTTO MARIANELLI], SONIA MARIA COLA [DELANO
SANTOS CAMARA (OAB: 7747-ES), LEANDRO LEAO HOCHE XIMENES (OAB: 18911-ES), OSVALDO HULLE (OAB:
12361-ES), RAPHAEL AMERICANO CAMARA (OAB:
8965-ES), VALKIRIA BELING GUMS]
Recorrente: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO [LUCIANO VIEIRA]
Terceiro interessado: ASSOCIACAO ESPIRITO SANTENSE DO MINISTERIO PUBLICO [DANIEL LOUREIRO LIMA
(OAB: 10253-ES, OAB: 27485-PR), Lívia Queiroz Ferreira, MARIANA BARRETO DE ARAUJO MOREIRA (OAB:
28258-ES, OAB: 177417-RJ), NAIARA NUNES LOUREIRO
DE ARAUJO (OAB: 23765-ES), PAULA AMANTI CERDEIRA (OAB: 23763-ES), RENAN SALES VANDERLEI (OAB:
15452-ES), THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB:

Responsável: LUCIANO SANTOS REZENDE, RUBEM
Processo: 02579/2018-3

DORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO [BRUNO MAR-

TAS

11587-ES)]
Total: 1 processo

Total geral: 31 processos

Processo: 10589/2015-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Pedido de Reexame
Apensos: 06343/2012-8

PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO:
Dia 19 de março de 2019 - terça-feira.

Interessado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVI-

www.tce.es.gov.br
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Acórdãos e Pareceres - Plenário
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-1728/2018 – PLENÁRIO
Processo: 07454/2017-1
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UGs: PMVV - Prefeitura Municipal de Vila Velha, SEMIPRO - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Projetos e
Obras de Vila Velha
Relator: Domingos Augusto Taufner
Representante: ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E
SANEAMENTO LTDA

22/09/2017, pela empresa Engenharia e Saneamento Ltda. - ENGESAN, em face da Prefeitura Municipal de Vila Velha, acerca de sua inabilitação por suposta falta de
comprovação de capacidade técnica e de índices econômicos, relacionado aos editais de Concorrência Pública
001/2017 e 002/2017.
Em suma, o representante reage (Petição Inicial
00324/2017-1) contra a decisão de sua inabilitação, alegando existir “um conluio entre particulares e Órgãos Públicos que não permitem que outras empresas sequer
passem da fase habilitatória. Nestes termos requereu:
I–Seja determinado, via fax símile, e-mail ou outro procedimento que assegure a comunicação imediata à Administração Municipal de Vila Velha, que proceda a suspensão da abertura dos envelopes de preços, até julgamento do presente;
II–Caso assim não entenda, seja determinada à abertura
dos Envelopes de Preços da ENGESAN, haja vista as considerações e documentações constantes do nosso RECURSO, sendo que a data de abertura dos envelopes de preços das empresas “ditas” habilitadas está marcada para
o dia 25/09/2017. Não havendo, assim, prazo hábil, para
quaisquer outras providências.

RELATÓRIO

Após autuado o processo, a Secex Engenharia se manifestou pelo não conhecimento da representação, dado a
ausência do requisito previsto no artigo 177, V c/c 182
parágrafo único, do RITCEES, uma vez que não constava
da Petição Inicial prova de sua existência, e comprovação de que os signatários possuíam habilitação para representá-la.

Tratam os presentes autos de Fiscalização – Representação com pedido de medida cautelar, apresentada em

Todavia, o Ministério Público de Contas, em Parecer
5509/2017-1, da lavra do Procurador de Contas Dr. Lu-

REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE VILA VELHA – NÃO CONHECER – INDEFERIR PEDIDDO
CAUTELAR – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:

www.tce.es.gov.br

ciano Vieira, demonstrou que realizou consulta ao site da
Receita Federal do Brasil e localizou os dados da referida empresa, retornando os autos para nova manifestação técnica.
A Secex Engenharia elaborou então a Manifestação Técnica 210/2018, sugerindo, desta vez, o não conhecimento da representação, em virtude da ausência de indícios
de provas, de acordo com o inciso III do artigo 177 do Regimento Interno.
O Ministério Público de Contas se manifestou por meio
do Parecer 173/2013 da lavra do Dr Luciano Vieira informando que que oficiou a Secretaria de Infraestrutura, Projetos e Obras de Vila Velha, requisitando o encaminhamento dos processos administrativos relacionados
às Concorrências Públicas objeto da Representação, afirmando que não haveria mais óbice para o conhecimento da matéria.
A Secex Engenharia, finalmente se manifesta por meio da
Manifestação Técnica 1263/2018 concluindo pelo não conhecimento da Representação, tendo em vista que a documentação juntada pelo Ministério Público de Contas
não contribuiu como elemento de provas e o representante almejava a tutela de interesse privado.
Posteriormente, o Ministério Público de Contas se manifestou por meio do Parecer 5385/2018 da lavra do Dr Luciano Vieira, acompanhando o opinamento técnico.
É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Analisando detidamente os autos, verifico que por duas
vezes foram expedidas Manifestações da Secex Engenharia sugerindo o não conhecimento da presente representação por motivo da ausência do preenchimento dos reSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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quisitos de admissibilidade, inicialmente por ausência de
comprovação da existência da pessoa jurídica e de que o
signatário possuía habilitação para representá-la, e posteriormente em face da ausência de indícios de provas,
nos termos dos incisos III e V do artigo 177 do RITCEES.
Conforme o dispositivo mencionado, são requisitos de
admissibilidade de competência do TCEES:
Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I – Ser redigida com clareza;
II – Conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III – estar acompanhada de indício de prova;
IV – (...);
V – Se pessoa jurídica, prova de sua existência, e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la
O Ministério Público de Contas procurou suprir a ausência de informações na representação, apresentando cópia dos processos administrativos do município de Vila Velha relativos às Concorrências Públicas nº. 001 e
002/2017, inserindo 154 documentos (peças 19 a 172)
ao processo.

ces econômicos (peça 77, fl. 24), sendo que um dos itens
já havia sido saneado por ocasião de recurso (índices
econômicos) interposto pela ora representante, como é
possível observar do provimento parcial dado ao recurso (peça 77, fl.25), ficando apenas o ponto relacionado
ao atestado de capacidade técnica como causa para sua
inabilitação.
Observa-se que a documentação juntada pela empresa
representante na Peça Complementar 6944/2017 não
consiste em indício de prova, visto que não constam dos
processos administrativos das Concorrências, porém de
processo independente, não verificada nas peças complementares do processo sob análise.
Assim, não estão configurados os indícios de prova das
supostas irregularidades apontadas, estando, portanto,
ausentes os requisitos de admissibilidade previstos nos
incisos II e III do artigo 177 do RITCEES.
Cabe destacar ainda, que a representante alega que as
análises efetuadas pela Comissão Permanente de Licitação – CPL ultimaram em sua inabilitação, que, ao seu
ponto de vista, não coincide com a verdade constante na
documentação apresentada (peça 02, fl. 03).

vez que não evidenciou quantas empresas participavam
do certame, se o valor que apresentou estava abaixo do
apresentado pelas outras, se alguma delas apresentou
documentação irregular que fora recebida pela CPL. Porém, fixou-se apenas no fato de a CPL tê-la inabilitado.
Outro fator importante é que ambos os certames foram
homologados em 27/10/2017 e os contratos encontram-se em execução, conforme pesquise realizada pela equipe técnica no GEOOBRAS, ou seja, após quase 1 ano de
início das obras não há mais que se falar na habilitação
da representante.
Ora, diversamente do que pretende a representante, este Tribunal não se presta a tutelar interesses privados. Sobre esta temática o Tribunal de Contas da União já se manifestou por diversas vezes:
A competência constitucional de controle externo conferida ao Tribunal está direcionada à tutela do interesse público, e não à proteção de interesses particulares ou
privados, não cabendo ao TCU o exame ou a revisão de
punição sofrida por licitante quando da participação em
certame.

Em que pese não tenham sido apontados os elementos
de convicção na representação, a Área Técnica menciona
que promoveu a verificação se a documentação juntada
poderia suprir a ausência dos indícios de prova anteriormente verificada.

A representante alega a existência de um ‘’loteamento’’,
um ‘’acordo’’ entre os participantes da Licitação (peça 02,
fl. 04) e que o ‘’conluio” não permite que outras empresas passem da fase habilitatória, tendo a Prefeitura de Vila Velha, por meio da CPL, exorbitado do seu poder discricionário ao inabilitar a ENGESAN e negar provimento ao
RECURSO’’ (peça 02, fl. 05)

93. Diante da farta jurisprudência deste Tribunal fica claro que, em essência, esta Corte de Contas tem por atribuição básica a tutela do interesse público, não a tutela
do interesse privado e ao facultar que ente privado encaminhe representações em função de indícios de irregularidades em licitações, assim o faz, conforme o previsto no
§ 1º do art. 113 da Lei 8.666/1993, com o intuito de subsidiar a sua própria ação de controle externo:

Observo que em Manifestação Técnica anterior, a representante reage contra dois itens pelos quais foi inabilitada, os quais são: atestado de capacidade técnica e índi-

Com relação ao possível conluio existente entre empresas privadas e órgãos públicos a ENGESAN não apresenta
qualquer prova capaz de confirmar suas alegações, uma

7. Com base nos elementos e documentos coligidos aos
autos, assim como na esteira da jurisprudência deste
Tribunal, considero improcedentes tais argumentos. É

www.tce.es.gov.br
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que se reconhece, pacificamente na Casa, que o papel
do representante, tal como o do denunciante, é apenas o de provocar a atuação fiscalizadora da Corte, a
quem compete, a partir daí, prosseguir com as averiguações, com base no princípio do impulso oficial (v.g. Acórdãos nº s 1.615/2011, 370/2011, 87/2011, 2.873/2010,
1.617/2010, 1.090/2010, 1.218/2008, 649/2008,
139/2007, 2.323/2006, do Plenário e 8.071/2010 e
5.562/2010, da 1ª Câmara).

resse público ao ponto de justificar a interferência desta
Corte de Contas, entendo que não foram satisfeitos os requisitos de admissibilidade para o conhecimento da presente Representação, quanto aos elementos de convicção e indícios de prova.

8. Assim, a finalidade da representação e da denúncia
não é a tutela de interesse subjetivo próprio ou de terceiros, mas sim a defesa da administração pública e a correta aplicação de dispositivos normativos.

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

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.
Relator
1. ACÓRDÃO

9. Acrescente-se que o §1º do art. 113 da Lei nº
8.666/1993, ao facultar a qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica representar ao Tribunal de Contas ou ao controle interno, deixa claro, em
sua parte final, que o objetivo de tal faculdade é subsidiar a ação de controle exercida por aqueles órgãos fiscalizadores, prevista no caput do mencionado artigo. (TC
019.123/2011-6Acórdão 2341/2011-TCU-Plenário).

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:

A procedência de representações formuladas com base
no § 1º do art. 113 da Lei 8.666/1993 está atrelada ao
resguardo do interesse público, de forma a evitar a atuação do TCU na defesa de interesses particulares junto à
Administração Pública. Nesses casos, a unidade técnica
responsável pela instrução do processo deve deixar explícita a potencial grave lesão ao erário, sempre que existir, devidamente quantificada ou estimada, quando possível, bem como confrontar as consequências da atuação
ou não do TCU em cada caso.

1.2 Indeferir o pedido cautelar, tendo em vista a ausência dos pressupostos elencados no art. 376, I e II do Regimento Interno;

Desta forma, diante do fato que não restou configurado
nenhuma irregularidade capaz de comprometer o inte-

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

1.1 Não conhecer a presente Representação, ante a ausência dos requisitos de admissibilidade constantes dos
incisos II, III e V do art. 177, §§ 1º e 2º do Regimento Interno deste Tribunal;

Dar ciência aos interessados;
1.4 Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 27/11/2018 - 42ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:

www.tce.es.gov.br

vio 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 DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
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:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-geral das sessões em substituição

ACÓRDÃO TC-1729/2018 – PLENÁRIO
Processos: 05567/2018-6, 00119/2012-8
Classificação: Pedido de Reexame
UG: PMPB - Prefeitura Municipal de Ponto Belo
Relator: Domingos Augusto Taufner
Recorrente: JAIME SANTOS OLIVEIRA JUNIOR
Interessado: GILBERTO FERNANDO LOUBACK, MANOEL
MESSIAS MARTINS ROCHA
Procuradores: ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB:
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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16046-ES)
PEDIDO DE REEXAME - PREFEITURA MUNICIPAL DE
PONTO BELO - CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EM FACE DO PREFEITO - COM REFORMULAÇÃO
DO ACÓRDÃO E DA MULTA APLICADA.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Cuidam os autos de Pedido de Reexame c/c pedido de
atribuição de efeito suspensivo, interposto por Sr. Jaime Santos Oliveira Junior, em face do ACÓRDÃO TC
00075/2018-2 – Plenário, prolatado nos autos do Processo TC 00119/2012-8 (em apenso), que trata de Representação apresentada pelo Chefe de Serviço da Controladoria Regional da União no Estado do Espírito Santo
- Sr. Wander Francisco Coelho de Freitas em desfavor do
Prefeito de Ponto Belo/ES - Sr. Jaime Santos Oliveira Júnior, em virtude de supostas irregularidades referente às
verbas provenientes dos recursos despendidos em prol
dos Convênios n.º 234/2007 e 005/2009, celebrados entre o Município de Ponto Belo e a Secretaria de Estado
de Trabalho Assistência e Desenvolvimento Social - SETADES, bem como, em relação à aplicação de verbas públicas destinadas à locação de veículos com indicativos de
superfaturamento.
Inconformado com o mencionado Acórdão e diante das
razões que expõe na peça recursal (fls. 02-19), o Sr. Jaime Santos Oliveira Junior interpôs o presente Pedido de
Reexame requerendo a atribuição de efeito suspensivo, e, ao final, seu provimento, para reformar o Acórdão
guerreado, afastando as irregularidades imputadas e por
consequência a multa aplicada.

O presente Pedido de Reexame foi conhecido por meio
da Decisão 1774/2018, sendo atribuído ainda o efeito
suspensivo, nos moldes do artigo 408, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 166, § 1º da Lei Complementar 621/2012, o que fora ratificado em Decisão
TC 01774/2018-9 – Plenário (fl. 28-30).
Instado a se manifestar, o Núcleo de Controle Externo de
Recursos e Consultas – NCR, através da Instrução Técnica de Recurso ITR 00274/2018-3 (fls. 36-46), em síntese,
opinou pelo NÃO PROVIMENTO do recurso, devendo ser
mantido o ACÓRDÃO TC 00075/2018-6.
Ato sequente, os autos foram remetidos ao Ministério Público de Contas, que reiterou os termos da ITR
00274/2018-3, em Parecer 04667/2018-1, da lavra do
Procurador Especial de Contas, Dr. Heron Carlos Gomes
de Oliveira.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Precipuamente, verifico que o presente recurso tem previsão no artigo 166 da Lei Complementar n° 621/2012
(Lei Orgânica desta Corte) e atende as formalidades exigidas por força dos artigos 164 e 165 da aludida norma, conforme admissibilidade promovida no VOTO
03481/2018-4 (fls. 25-27).
O Acórdão recorrido (TC 00075/2018-2) julgou parcialmente procedente a Representação (Processo
00119/2012-8), com a manutenção das irregularidades
descritas nos itens 3.4.1 Ausência de Cotação de Orçamento Prévio e 3.4.3 Ausência de nomeação de agente
fiscalizador constantes da ITC 4560/2016, nos autos do
Processo TC 00119/2012-8.
No que tange a Ausência de Cotação de Orçamenwww.tce.es.gov.br

to Prévio (Item 3.4.1 da ITC 4560/2016 do Processo TC
00119/2012-8), o Acórdão ora recorrido, manteve a irregularidade sob a fundamentação de que o Sr. Jaime Santos Oliveira Júnior não observou o disposto no artigo art.
43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, de modo que não houve
a pesquisa de mercado, inviabilizando assim “a análise
da conformidade do preço com o praticado no mercado.
Pelo contrário, homologou e adjudicou o objeto do contrato (decorrente do Convite 36/2011) mesmo sem qualquer referencial de preço (fls. 1078/1079)”.
Em sede de Pedido de Reexame, o recorrente argumentou que o acórdão recorrido deixou de analisar o principal argumento por ele aduzido, qual seja: a impossibilidade de sua responsabilização tão somente por ter atuado como ordenador de despesas.
Destacou o recorrente, que a exigência de que ele revisse todos os atos antecedentes à homologação, é descabida, quando competia a ele, conforme se observa do
processo licitatório, apenas homologar o certame, não
sendo o entendimento firmado no acórdão recorrido
compatível com o posicionamento desta Corte quanto a
responsabilização.
Aduz, que o TCEES possui entendimento consolidado de
que não há que se falar em responsabilização do chefe do executivo, em razão deste ter atuado apenas como ordenador de despesas. Com base nisso, não haveria
motivo para responsabilizá-lo, na condição de prefeito,
posto que não houve por parte da procuradoria, ressalva
a respeito dos itens suscitados pela auditoria.
Por fim, o recorrente requereu fosse afastada a imputação da responsabilidade que lhe fora atribuída, bem como restasse afastada a irregularidade em análise, posto que na qualidade de Prefeito Municipal, sua atuação
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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quando da homologação do certame, se deu em razão
de manifestações de outros agentes públicos, que “certificaram e até mesmo apontaram que os procedimentos
deveriam ser homologados”.

destinada a esclarecer ou a complementar a instrução
do processo, vedada a inclusão posterior de documento
ou informação que deveria constar originariamente da
proposta.

Em análise ao argumento levantando pelo Recorrente,
o Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas –
NCR, por meio de ITR 00274/2018-3 (fls. 36-46), entendeu que os argumentos trazidos pelo recorrente não merecem ser acolhidos e opinou pela manutenção da irregularidade, sob a fundamentação de que o Sr. Jaime Santos Oliveira Júnior “para elidir sua responsabilidade, deveria o recorrente demonstrar que agiu com diligência
na verificação do procedimento licitatório. O que não se
comprovou nos presentes autos”

Nota-se que de acordo com o artigo alhures, a autoridade competente só deverá homologar a licitação após
análise de todos os atos praticados no processo licitatório, de modo que possa averiguar a legalidade dos atos,
assim como, a vantajosidade da contratação, objeto da
licitação, para a Administração.

Pois bem. O argumento utilizado pelo Sr. Jaime Santos
Oliveira Júnior, de que não merece ser responsabilizado,
não há que prosperar, posto que agiu não só na qualidade de ordenador de despesa, mas como autoridade
homologadora de certame licitatório, cuja competência
atribui o dever de verificar a existência de vícios no processo licitatório, sendo devido também como se sabe, o
dever na qualidade de ordenador de despesa observar a
legalidade, legitimidade e economicidade dos atos praticados, assim como, regularidade e conformidade dos
procedimentos.
Ademais, nos termos do Artigo 43 da Lei 8.666/93:
Art.43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:

Como restou evidenciado pelo Corpo Técnico em sede de
ITR 00274/2018-3 (36-46) “a homologação de um procedimento licitatório, ou mesmo de um procedimento
de contratação direta, não é um simples ato de assinar
um termo respectivo, mas sim, um ato de grande responsabilidade, no que deve a autoridade a quem couber a homologação agir com extrema cautela e atenção
examinando todos os atos praticados e seu conteúdo”.
Quanto ao argumento de que a ele competia apenas homologar os atos nos termos das manifestações constantes do processo, e não os rever, entendo, mais uma vez,
que não merece prosperar, haja vista ser o ato de homologar o processo licitatório um ato de ratificação, atribuindo, assim, a autoridade a obrigatoriedade de examinar todos os atos praticados no decorrer do certame, de
modo que se garanta a efetivação dos princípios e das
normas aplicáveis à licitação.

[...] VI- deliberação da autoridade competente quanto à homologação e adjudicação do objeto da licitação.

Quanto a manutenção de responsabilidade atribuída à
autoridade homologadora dos certames licitatórios, no
mesmo sentido decidiu o Tribunal de Contas da União:

[...] §3 É facultada à Comissão ou autoridade superior,
em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência

A homologação da licitação é ato que corresponde à fiscalização, ao controle e à aprovação dos procedimen-

o

www.tce.es.gov.br

tos até então adotados no processo, o que atrai para o
gestor a responsabilidade por irregularidades eventualmente existentes.
Acórdão 2179/2017 - Primeira Câmara, Data da sessão
11/04/2017, Relator BRUNO DANTAS. (destaques nosso)
A autoridade homologadora é responsável solidariamente pelos vícios identificados nos procedimentos licitatórios, exceto se forem vícios ocultos, dificilmente perceptíveis. A homologação se caracteriza como um ato de
controle praticado pela autoridade competente sobre
todos os atos praticados na respectiva licitação. Esse
controle não pode ser tido como meramente formal ou
chancelatório, mas antes como um ato de fiscalização.
Acórdão 1018/2015 – Plenário, Data da sessão 29/04/2015, Relator VITAL DO RÊGO. (destaques
nosso)
Nesse contexto, vejo que a irregularidade deve ser mantida não pelo fato do recorrente ser o ordenador na posição de chefe do Executivo Municipal, mas por ter assumido a competência de homologar certame licitatório, a
quem competia zelar pela regularidade de todo o procedimento, e que poderia ter sido atribuída a outro servidor, bem como em razão do vício ter sido de fácil percepção, haja vista ter se dado pela ausência de cotação de
orçamento prévio. Logo, não se exigiu do agente uma revisão minuciosa de cada ato anterior praticado, mas um
cuidado mínimo, objetivo, de certificar-se que todas as
etapas da fase interna e externa da licitação exigidas pela lei foram devidamente atendidas.
No caso concreto, a irregularidade deve ser mantida porque a inexistência de orçamento prévio impossibilitou a
verificação de vantajosidade da proposta, pois medianSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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te a pesquisa prévia de preços é que se estabelece o valor como referência para fins de cotejamento se a futura proposta apresentada pelas empresas licitantes estão
em conformidade com os preços correntes no mercado,
na forma do que preceitua o art. 43, IV, da Lei 8666/93.
Isto posto, entendo que não há motivos para afastar a irregularidade em comento, uma vez que cabe a autoridade competente verificar os atos praticados em certame
licitatório, ou ao menos comprovar que agiu com diligência na verificação do procedimento, o que não ocorrera
no caso em comento, de modo que incorporo ao meu
voto os argumentos fáticos e jurídicos trazidos pela Equipe Técnica desta Corte, constantes da ITR 274/2018, corroborado pelo Ministério Público de Contas, o que me
faz manter a irregularidade em análise.
Em relação a irregularidade Ausência de nomeação de
agente fiscalizador (Item 3.4.3 da ITC 4560/2016 do
Processo TC 00119/2012-8), o Acórdão recorrido, manteve a irregularidade, sob a fundamentação de que o dever de fiscalizar a execução do contrato encontra amparo no artigo 67 da Lei 8.666/93, cuja norma exige a designação formal do fiscal de contrato, de modo que o argumento trazido pelo recorrente de que “a fiscalização do
contrato era exercida informalmente pela Secretária de
Infraestrutura e Transportes, que utilizava o veículo”, não
merece acolhida. O prolator destacou, ainda, que esta
Corte de Contas reconheceu a importância da indicação
de agente fiscalizador por meio de Súmula número um,
e isto porque, segundo o prolator:
“a designação do fiscal do contrato –que tem a função
específica de atestar e efetuar a execução do objeto contratado –deve ser feita de maneira formal, não podendo estar implícita nas atribuições de tal ou qual servidor,

motivo pelo qual a SecexRecursos concluiu pela manutenção da irregularidade”. (Processo TC 00119/2012-8,
Voto 00075/2018-8, doc. 40, pág. 35)
Em sede de Pedido de Reexame, o recorrente, mais uma
vez, alegou que apesar de não ter ocorrido a nomeação
formal de um fiscal de contrato, todo o procedimento de
fiscalização era feito pela Secretaria de Infraestrutura e
Transportes, que utilizava o veículo.
Aduziu, que o objeto do contrato em questão, era de
pouca complexidade, de modo que não exigia um servidor específico para sua fiscalização e que nos autos do
processo de Representação há vasta “documentação assinada pela Secretaria Municipal atestando a prestação
dos serviços, sendo que tal ponto não foi objeto de consideração pelo acórdão recorrido”. Contudo, sabemos
que o ateste não representa necessariamente o acompanhamento efetivo da execução do contrato, não sendo raras as vezes, ter sido dado pelo ordenador como um
procedimento formal autorizativo do pagamento.
A recorrente citou o ACÓRDÃO TC 628/201, em que este
Tribunal de Contas afastou irregularidade de caso análogo, e por fim requereu que fosse afastada a irregularidade em análise.
Em análise aos argumentos trazidos pelo Recorrente, o
Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas –
NCR, por meio de ITR 00274/2018-3 (fls. 36-46), manteve a irregularidade, sob a fundamentação de que a nomeação de fiscal de contrato é de observância obrigatória, devendo ser realizada de maneira formal, por ato
próprio ou termo nos autos do processo inerente a contratação, e destacou ainda que “somente por meio da
designação formal é possível identificar quem será o responsável da Administração por qualquer falha no acomwww.tce.es.gov.br

panhamento/na fiscalização dos termos do contrato firmado”. Aduziu que a baixa complexidade ou não do serviço contratado, não é requisito para nomeação de agente fiscalizador, posto que a lei não faz distinção quanto a
complexidade do objeto para fins de designação ou não
do fiscal.
Por fim, o NCR frisou que a irregularidade ora analisada, não se refere a ausência de fiscalização, mas sim a
não designação formal do agente fiscalizador, conforme
determina lei 8.666/93 em seu artigo 67. Citou ainda os
acórdãos TC-1683/2017, TC-1158/2017, TC-327/2016,
que manteve a irregularidade ante a ausência de nomeação do agente fiscalizador de contrato.
Pois bem. O argumento do Recorrente, de que a nomeação formal de um fiscal de contrato não ocorrera, mas
todo o procedimento de fiscalização era feito pela Secretaria de Infraestrutura e Transportes, não merece ser
acolhido, posto que nos termos da lei de licitações e contratos, a designação deverá acontecer de maneira formal, de modo que a ausência de formalização resulta
na irregularidade imputada, bem como a complexidade
do objeto, não é condição para o atendimento ao que
preceitua a lei de licitações, posto que a norma não traz
qualquer ressalva para que se deixe de realizar formalmente a designação.
Ademais, como já mencionado por este relator em outros processos que se discutiu a irregularidade aqui examinada, a formalidade do ato além de dotar o servidor
de competência para atuar no acompanhamento e fiscalização do objeto contratado, também lhe impõe o dever e a responsabilidade em responder por irregularidades eventualmente ocorridas durante a execução, objeto do contrato.
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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Destaco, ainda, que nesse mesmo convite além da inexistência de nomeação do fiscal de contrato, o responsável também homologou o certame licitatório sem a realização de pesquisa prévia de preço, o que elevaram potencialmente o risco de ocorrerem outras irregularidades na execução do contrato.
Assim, ante ao exposto, mantenho o meu posicionamento já exarado em outras oportunidades e incorporo ao
meu voto os argumentos fáticos e jurídicos suscitados
pela Equipe Técnica desta Corte, assim como pelo Ministério Público de Contas, por manter a irregularidade
em análise.

I RELATÓRIO:

nicipal

Tratam os autos de Pedido de Reexame interposto pelo
senhor Jaime Santos Oliveira Junior, Prefeito Municipal
de Ponto Belo, em face do ACÓRDÃO TC 075/2018, proferido pela Segunda Câmara desta Corte nos autos do
Processo TC 0119/2012, conforme parte dispositiva lavrada com o seguinte teor:

1.3. Declarar a prescrição da pretensão punitiva deste
TCEES e declarar extinta a punibilidade dos responsáveis
citados nos presentes autos, Manoel Messias Martins
Rocha – Presidente da CPL, Jaime Santos Oliveira, Prefeito Municipal e Gilberto Fernando Loubak, Procurador Municipal, em razão das irregularidades dispostas nos itens 2.2 (Edital de licitação elaborado sem exigências mínimas de segurança e continuidade do serviço) e 2.5 (Ausência de regular formalização do processo
de dispensa de licitação) da Instrução Técnica Inicial ITI
425/2016 (fls. 1097/2032);

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:

Desta forma, 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.

1.1. Preliminarmente, por REJEITAR as PRELIMINARES
arguidas pelos Srs. Jaime Santos Oliveira Júnior e Manoel Messias Rocha na forma descrita nestes autos (item
1.1 do voto do relator);

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:

1.2. Considerar Parcialmente 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 referente
ao Convite 036/2011:

NEGAR provimento ao presente Pedido de Reexame, para manter incólume o ACÓRDÃO TC 00075/2018-2 – Plenário no sentido de MANTER as irregularidades 3.4.1 Ausência de Cotação de Orçamento Prévio e 3.4.3 Ausência
de nomeação de agente fiscalizador.
Dar ciência aos interessados;
Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO
FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:

1.2.1 Ausência de cotação de orçamento prévio (Item
3.4.1 da ITC).
Critério: Art. 43, inciso IV da Lei nº 8.666/93.
Responsável: Jaime Santos Oliveira Júnior – Prefeito Municipal
1.2.2 Ausência de nomeação de agente fiscalizador
(item 3.4.3 da ITC)

1.4. Rejeitar as razões de justificativas do Sr. Jaime Santos Oliveira (Prefeito Municipal), confirmando sua responsabilidade quanto aos itens 3.4.1 e 3.4.3 da ITC.
1.5. Acolher as razões de justificativas do Sr. Manoel
Messias Martins Rocha (Presidente da CPL), Jaime Santos Oliveira (Prefeito Municipal) e Gilberto Fernando
Loubak (Procurador Municipal), afastando suas responsabilidades quanto aos itens 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4.2 da ITC.
1.6. Aplicar multa no valor de 500 VRTE com fulcro no artigo 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93
(legislação aplicável à época dos fatos) ao Sr. Jaime Santos Oliveira (Prefeito Municipal), confirmando sua responsabilidade quanto aos itens 3.4.1 e 3.4.3 da ITC.
1.7. Determinar á área técnica deste Tribunal o monitoramento do cumprimento das medidas adotadas neste Acórdão.
1.8. Notificar os Responsáveis.

Critério: Art. 67, caput, da Lei nº 8.666/93.

1.9. Dar Ciência ao Ministério Público de Contas.

Responsável: Jaime Santos Oliveira Júnior – Prefeito Mu-

1.10. Dar Ciência ao Representante.

www.tce.es.gov.br
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1.11. ARQUIVE-SE, após o trânsito em julgado.
Em sua peça recursal pleiteou o recorrente a atribuição
de efeito suspensivo, sendo tal pedido deferido pelo
Plenário desta Corte, conforme Decisão TC 1774/20183, exarada nos termos do voto do Relator n 3481/2018,
Conselheiro Domingos Augusto Taufner. A mesma Decisão determinou a remessa dos autos ao Núcleo para de
Recursos e Consultas para instrução, que através da Instrução Técnica de Recurso – ITR 274/2018, assim opinou:
4. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, opina-se no mérito pela NEGATIVA
DE PROVIMENTO, devendo ser mantido o ACÓRDÃO TC075/2018 – Segunda Câmara, em todos os seus termos.
Por sua vez, o Ministério Público Especial de Contas se
manifestou, anuindo na integralidade a proposta técnica, por meio do Parecer Ministerial – PPJC 4667/2018.
Tendo o feito constado da pauta da 38ª sessão ordinária
Plenária (30/10/2018), foi realizada sustentação pelo senhor Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro, representante do senhor Jaime Santos Oliveira Junior, acostando-se
as respectivas notas taquigráficas 0210/2018 e Memorial 0096/2018.
Ato contínuo o relator proferiu decisão negando provimento ao presente instrumento recursal, consoante se
depreende do voto 5786/2018, proferida na sessão da
1ª Câmara do dia 13/11/2018, ocasião em que pedi vistas dos autos para uma melhor avaliação dos fatos e assuntos apreciados.

A presença dos pressupostos recursais já foi apreciada
no voto 3481/2018 do conselheiro relator Domingos Augusto Taufner, que deu origem à Decisão TC 1774/2018,
através da qual o Plenário desta Corte deliberou pelo
CONHECIMENTO do presente Pedido de Reexame, por
entender satisfeitas as exigências legais e regulamentares para sua admissão.

suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou
erro grosseiro.

Neste cenário, deixo de tecer outras considerações acerca do preenchimento dos requisitos de admissibilidade
recursal e, na linha do entendimento vertido no voto do
relator, entendo por conhecer do presente expediente
recursal.

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

II.2 Do mérito:
Na esteira do entendimento vertido no voto n.
5786/2018-9 do Eminente Relator, pedi vistas dos autos
para me inteirar do assunto abordado, em especial, porque vislumbrei que a acusação ora apreciada imputou
multa ao prefeito, Sr. Jaime Santos Oliveira Junior, em
razão de ausência de orçamento prévio em um procedimento licitatório e pela ausência de nomeação de agente fiscalizador do contrato.
Nas circunstâncias apresentadas, importa ressaltar inicialmente 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.

II FUNDAMENTOS:

Dentre as inovações trazidas pela LINDB ressalto a inclusão do art. 28, a saber:

II.1 Admissibilidade Recursal:

Art. 28. O agente público responderá pessoalmente por
www.tce.es.gov.br

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.

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.
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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conjur.com.br/2018-mai-25/opiniao-lindb-regime-juridico-administrador-honesto> Acesso em 25/05/2018)
Esta noção de erro grosseiro está intimamente ligada ao
de culpa grave e, sendo assim, revela que a inovação legislativa está em plena harmonia com o entendimento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, ao
avaliar o elemento subjetivo do ato culposo de improbidade administrativa, tratado no art. 10, da Lei 8.429, de
2 de junho de 1992 (Lei de Improbidade Administrativa),
firmou o mesmo pensamento:

[...]
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)

ção pela prática de ato de improbidade administrativa,
inclusive no que diz respeito ao elemento anímico vetor
da conduta perpetrada pelos agentes condenados.

RELATOR: MINISTRO SÉRGIO KUKINA

2. A jurisprudência do STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a atuação do
agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/1992, ou pelo
menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10 (EREsp
479.812/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25.8.2010, DJe 27.9.2010), circunstância que restou devidamente comprovada nos autos.
(julgado em 27/2/2018)

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

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.615.025 - PE
(2016/0189390-1)
RELATOR: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE: HAMILTON JEFFERSON CORREIA DE ALENCAR BARROS

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 condenawww.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
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AGRAVADO: JOSÉ ROBERTO MARCELINO PEREIRA
ADVOGADO: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS SE000000M
INTERES.: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTS. 9º, 10 E 11 DA LEI 8.429/92. IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. ACÓRDÃO
QUE, EM FACE DOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS, CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
ATO ÍMPROBO E DO ELEMENTO SUBJETIVO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Agravo Regimental aviado contra decisão monocrática
que, por sua vez, julgara recurso interposto contra 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 tipifi-

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

Assim, nos feitos submetidos a esta Corte, se identificada uma situação de dolo comprovado ou erro grosseiro ou, ainda, culpa grave, – requisitos exigidos pela LINDB que sinalizam a alta reprovabilidade e censurabilidade do ato praticado – autorizada estará a manutenção de
sanções, uma vez que nestes casos, ausentes os elementos excludentes da culpabilidade e da ilicitude da conduta analisada, como a boa-fé expressada pela interpretação equivocada, embora plausível, dos fatos tidos por irregular.
Também me reporto ao artigo 22, com o qual o legislador quer evitar, com razão, que ao gestor não sejam impostas ações de cumprimento impossível.
Portanto, a partir desta alteração legislativa o julgador
em sua decisão deverá inteirar-se da situação do gestor
e ter 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)
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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§ 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, que 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 e, portanto, devem ser
interpretados de forma sistemática e harmônica, não de
forma isolada.
Deste modo, passo a análise das irregularidades mantidas pelo relator, 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 ilicitude a serem verificadas, merecendo, ainda, a avaliação do caso concreto à
luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
erro grosseiro e culpa grave, senão vejamos:
Repriso que o presente expediente recursal visa impugnar o ACÓRDÃO TC 075/2018, prolatado nos autos do
processo TC 0119/2012, proferido pela Segunda Câmara
desta Corte, que julgou parcialmente procedente a Representação e imputou multa de 500 VRTE ao prefeito
do município de Ponto Belo à época dos fatos, senhor
Jaime Santos Oliveira Junior, tendo por base o comando legal disposto no art. 96, inciso II, da LC 32/1993, reconhecendo suas responsabilidades quanto às irregularidades atinentes à ausência de orçamento prévio em um
procedimento licitatório e pela ausência de nomeação
de agente fiscalizador do contrato.

Há de se destacar inicialmente que os argumentos apresentados pelo recorrente na peça recursal foram reproduzidos em fase de defesa oral pelo seu patrono, motivo
pelo qual analiso em conjunto e sem distinção as justificativas e fatos alegados pelo recorrente.
II.2.1.1 Ausência de cotação de orçamento prévio (Item
3.4.1 da ITC).
Base legal: art. 43, inciso IV da Lei nº 8.666/93.
Responsável: Jaime Santos Oliveira Júnior – Prefeito Municipal
No que se refere à ausência de orçamento prévio em um
procedimento licitatório, o recorrente argumenta aduzindo em suma o seguinte:
Exigir do prefeito que tomasse essa postura é o mesmo
que exigir que
tivesse que reanalisar todos os atos praticados. Ou seja, reanalisar o ato da comissão de licitação, reanalisar o
procedimento de análise da licitação, realizar o procedimento de análise do parecer da procuradoria em todos
os momentos, seja na fase digital, seja na fase que opinou pela homologação e adjudicação do certame. Portanto, o entendimento da área técnica ao apenar ou sugerir a manutenção da penalidade ao gestor exige que
ele tivesse a capacidade de conferir folha por folha para verificar se o processo estava pendente ou estava com
alguma falha em determinado momento do lapso temporal entre o seu início e o momento em que foi encaminhado ao chefe do poder executivo para a realização
ou a tomada da decisão de homologação ou não do certame. E junto diversos julgados desta Corte sobre a matriz de responsabilidade ou matriz de responsabilização.
Principalmente o fato de que os gestores, uma vez que
www.tce.es.gov.br

os seus atos estão consubstanciados em decisões técnicas que atestavam a plena legalidade, esta Corte de Contas tem entendido afastar a responsabilidade desses gestores. Cito aqui o Processo TC-8131, Acórdão 2818/2014,
que basicamente acolhe essa mesma tese que ora está
sendo ventilada. Também temos o Acórdão 307/2015. E
diversos julgados que estou trazendo aos autos no sentido de corroborar a tese da defesa no sentido de que o
ora recorrente não pode ser apenado pelo simples fato
de ter sido o ordenador de despesa.
Há necessidade sim de individualizar as condutas no caso da matriz de responsabilidade.
Principalmente porque a sua conduta foi consubstanciada em diversos pareceres anteriores e prévios à sua decisão que atestavam a plena legalidade. Em especial o
parecer da própria procuradoria, que consta às folhas
1.031, do volume 6º, dos autos do Processo originário
119/2012.
Entendo que o cerne desta primeira irregularidade é a
falta da matriz de responsabilidade, uma vez que os elementos da culpa não se encontram devidamente caracterizados no caso concreto, quais sejam, a conduta do
agente, a irregularidade e o nexo de causalidade entre
esta conduta e o ato irregular.
Neste contexto, entendo que prosperam os argumentos
do recorrente, inclusive, porque exigir do prefeito a revisão de todos os atos antecedentes do procedimento licitatório, enquanto nele se encontravam manifestações
no sentido de se homologar o certame, não é compatível com o regime de responsabilização atualmente vigente no TCEES, conforme tese apresentada em diversos julgados desta Corte de Contas, sendo o mais recente o ACÓRDÃO TC 1218/2016- 1ª Câmara – processo TC
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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8183/2014.

nicipal

Cabe esclarecer que inobstante a ausência de orçamento prévio, este Tribunal em outro julgado afastou a irregularidade, tendo em vista a não comprovação de que o
preço do certame estava acima do praticado no mercado (ACÓRDÃO TC 204/2013 – processo TC 4276/2009).

No tocante à irregularidade referente à ausência de designação de fiscal do contrato, constato que a área técnica entendeu o seguinte: “Como se viu, a designação do
fiscal do contrato que tem a função específica de atestar
e efetuar a execução do objeto contratado deve ser feita
de maneira formal, não podendo estar implícita nas atribuições de tal ou qual servidor. Razão pela qual opina-se
pela manutenção da irregularidade”.

Ainda sobre este assunto, este Tribunal proferiu decisão
por manter a irregularidade e encaminhar determinação, para efeito de evitar a reincidência, afastando, no
entanto, a aplicação de multa ao responsável (ACÓRDÃO TC 232/2012 – processo TC 1989/2010 e Acórdão
1079/2016 – processo TC 9041/2013).
Nestas condições, entendo que devemos avaliar o caso
concreto à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade empregados na LINDB e, sobretudo, em razão da força dos precedentes, o que equivale dizer, a prevalência de entendimento deste Tribunal sobre a matéria, especialmente quando em confronto com os de outras esferas de julgados.
Assim, reconheço que em face de não ter sido apontado
o possível superfaturamento no processo licitatório em
análise, bem como o fato de que o prefeito na função de
ordenador de despesas se respaldou em atos de terceiros que vieram a fundamentar sua conduta ao homologar o certame, entendo por caracterizar no caso concreto uma excludente de ilicitude e, por consequência, por
afastar a aplicação da multa a ele imputada no acórdão
recorrido.
II.2.1.2 Ausência de nomeação de agente fiscalizador
(item 3.4.3 da ITC)
Base legal: art. 67, caput, da Lei nº 8.666/93.
Responsável: Jaime Santos Oliveira Júnior – Prefeito Mu-

O recorrente, todavia, argumenta em síntese:
(...) trata-se aqui dessa irregularidade a locação de um
único veículo. Portanto, não se tratava de um contrato
complexo. Não se tratava de nenhuma situação que exigiria, talvez, a necessidade de tirar um servidor de sua
função normal para que fosse ele o fiscal desse contrato. Reconhecemos que, de fato, não houve a designação
formal. Essa irregularidade não há como ser refutada. De
fato, não houve um ato formal. Mas há uma distinção
muito grande entre deficiência de fiscalização e ausência de fiscalização, por quê? Quando observado os autos
podemos perceber que consta uma farta documentação
assinada pela secretária municipal, que era a pessoa que
utilizava o veículo, atestando a prestação dos serviços.
Sendo que tal ponto não foi objeto de consideração nem
pelo acórdão e nem pela área técnica quando analisou
as razões recursais. Então, entendemos que o caso dos
autos, aqui tratada essa irregularidade, não há que se falar em ausência de fiscalização.
Houve sim uma fiscalização. Essa fiscalização está materializada nos autos. Esses serviços estão devidamente atestados. Era um único veículo, que era utilizado pela secretaria municipal. E há uma farta documentação
da própria secretaria atestando a utilização desse veícuwww.tce.es.gov.br

lo. Ou seja, atestando o cumprimento fiel da pactuação
contratual.
Cito um julgado de um caso análogo como esse, onde
se tratava de uma falha na formalização, mas não era
uma ausência de fiscalização contratual. Que foi o processo julgado por esta Corte, TC-3390/2010, ACÓRDÃO
TC-628/2015. E esta Corte entendeu da seguinte forma: “Ausência de designação de servidor específico para acompanhamento da execução contratual. Assim, a
área técnica sugeriu a mantença da presente irregularidade manifestando o entendimento de há necessidade
formal de designação de servidor específico para fiscalização e acompanhamento de contrato firmado pela administração. A defesa informou que, de fato, o acompanhamento se dava pelos titulares das delegacias, tendo
sido isso evidenciado em discussão no Plenário e que, de
pronto, assenti quanto ao afastamento da irregularidade imputada. Assim sendo, verifico que, conquanto tenha a administração deixado de designar formalmente
fiscal do contrato, o que fora regularizado através da Ordem de Serviço 43/2001, o acompanhamento da execução ocorreu por titulares de delegacias. Razão pela qual
afasto a presente irregularidade”. Esse julgado é recente,
de 26/05/2015. Foi o ACÓRDÃO TC-628/2015, prolatado nos autos do Processo TC-3390/2010, onde esta Corte de Contas enfrentou uma irregularidade exatamente
igual a essa. Ou seja, havia sim a falha na designação formal do fiscal. Mas uma vez materializada e uma vez analisados os autos era possível se perceber que de fato a
fiscalização ocorreu. Razão pela qual foi afastada a irregularidade. São essas as razões
que registramos em prol do sr. Jaime Santos Oliveira Junior. No sentido de que esta Corte de Contas acolha as
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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razões recursais e afastem os indicativos de irregularidade no sentido de que os atos possam ser considerados
regulares ou, subsidiariamente, regulares com ressalvas.
O relator ao tratar do assunto, destacou que esta Corte de Contas reconheceu a importância da indicação de
agente fiscalizador por meio de Súmula número um, segundo a qual foi prolatado que:
“a designação do fiscal do contrato –que tem a função
específica de atestar e efetuar a execução do objeto contratado –deve ser feita de maneira formal, não podendo estar implícita nas atribuições de tal ou qual servidor,
motivo pelo qual a SecexRecursos concluiu pela manutenção da irregularidade”. (Processo TC 00119/2012-8,
Voto 00075/2018-8, doc. 40, pág. 35)
Verifico que a irregularidade atinente à ausência de designação do fiscal tem similaridade com a falha suscitada no tópico anterior, pois em ambas os casos não houve alusão a qualquer dano decorrente destas impropriedades por parte da equipe técnica deste Tribunal, o que
as coloca como falhas formais, já que se constituem em
um potencial prejuízo ao erário municipal que ao final
não fora concretizado.
Destaca-se que este Tribunal já deixou de aplicar sanção
em razão da baixa gravidade da falha disposta neste tópico, conforme ACÓRDÃO TC 626/2015 – Plenário (processo TC 1545/2011) e ACÓRDÃO TC 023/2017 – 1ª Câmara
(processo TC 2841/2012).
De fato, a exigência da lei é que o ato de designação do
agente fiscal do contrato seja formal, todavia, a baixa
gravidade desta não formalização, reconhecida pela fiel
execução contratual, contribui para a avaliação no caso
concreto para afastamento de apenamento ao gestor,

conforme julgados recentes desta Casa.

Conselheiro

Dessa forma, mais uma vez levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade trazidos à
baila pela LINDB, ancorados na ausência de erro grosseiro e culpa grave, bem como nos precedentes firmados
no âmbito deste Tribunal sobre a matéria, entendo por
acolher as razões recursais e, inobstante a manutenção
da irregularidade formal, afastar também neste ponto a
aplicação de penalidade ao prefeito.

ACÓRDÃO TC-1729/2018 – PLENÁRIO

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO:
Pelo exposto, tendo em vista a competência a mim conferida pelo art. 29, V, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), discordando, respeitosamente, do entendimento do eminente Relator, bem como do
nosso corpo técnico 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 estes autos do Processo
TC 5567/2018, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:

1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Processo
TC 5567/2018, 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 Pedido de Reexame impetrado, conforme fundamentado no item II.1 do voto;
I.2 DAR PROVIMENTO ao recurso, com a reformulação
do julgamento proferido no ACÓRDÃO TC 075/2018 Segunda Câmara (processo TC 0119/2012), afastando
a aplicação da multa imposta ao prefeito, senhor Jaime
Santos Oliveira Júnior, conforme fundamentado no item
II.2 do voto;
1.3 DAR CIÊNCIA ao recorrente do resultado deste julgamento.
2. Unânime, nos termos do voto-vista do conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, encampado pelo relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner .

III.1 CONHECER do Pedido de Reexame impetrado, conforme fundamentado no item II.1 do voto;

3. Data da Sessão: 27/11/2018 - 42ª Sessão Ordinária do
Plenário.

III.2 DAR PROVIMENTO ao recurso, com a reformulação do julgamento proferido no ACÓRDÃO TC 075/2018
- Segunda Câmara (processo TC 0119/2012), afastando
a aplicação da multa imposta ao prefeito, senhor Jaime
Santos Oliveira Júnior, conforme fundamentado no item
II.2 do voto;

4. Especificação do quórum:

III.3 DAR CIÊNCIA ao recorrente do resultado deste julgamento.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
www.tce.es.gov.br

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges
e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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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:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-geral das sessões em substituição

ACÓRDÃO TC-1730/2018 – PLENÁRIO
Processo: 06506/2018-1
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: SEMGEPLAN - Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento de
Cariacica
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: RODRIGO MAGNAGO DE HOLLANDA CAVALCANTE
Representante: MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS CAMPINAS LTDA
Procuradores: ANDREIA GOMES DE LIMA (OAB: 358667SP), KAIO REGIS FERREIRA DA SILVA (OAB: 149669-MG)
REPRESENTAÇÃO EM FACE DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DE CARIACICA – CONHE-

CER – IMPROCEDÊNCIA - ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Representação com pedido liminar, em face da Secretaria Municipal de Gestão e
Planejamento de Cariacica - SEMGEPLAN, tendo em vista
supostas irregularidades cometidas no Pregão eletrônico
nº 097/2018 que tem como objeto a Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviço de locação
de veículos (vans).

Com isso, foi proferida a Decisão 2406/2018-6 conhecendo a representação e indeferindo a medida cautelar e encaminhando os autos para o rito ordinário.
Após, os autos foram encaminhados para a SecexSAS que
elaborou a Manifestação Técnica 01330/2018-5 opinando pela improcedência da representação e arquivamento dos autos.
Ato contínuo, os autos seguiram para o Ministério Público de Contas que através do Procurador Luciano Vieira
elaborou o Parecer 05475/2018-2 encampando o entendimento técnico.

Alegou o representante:

FUNDAMENTAÇÃO

Exigência de comprovação de inscrição em entidade profissional – Omissão no edital quanto ao órgão competente;

Verifico que estão presentes os requisitos/pressupostos
de admissibilidade da presente representação, insertos
nos arts. 184 e 177 c/c 186, parágrafo único do Regimento Interno desta Corte de Contas.

Omissão acerca da exigência de cumprimento de requisitos extraordinário previstos no artigo 30 da lei 8.666/93;
Ambiguidade entre os prazos de vigência previstos no
edital de licitação e em minuta de contrato;
Exiguidade do prazo para início da prestação de serviço;
Através da Decisão Monocrática nº 01375/2018-2 o responsável foi notificado para apresentar suas justificativas.
A Secretaria de Controle Externo de Saúde e Assistência Social - SecexSAS elaborou a Manifestação Técnica nº
00378/2018-4 opinando indeferimento da medida cautelar e para que os autos caminhem sobre o rito ordinário.
Os autos foram encaminhados para o Ministério Público
de Contas que através do Procurador Luciano Vieira elaborou o Parecer nº 00273/2018-9 encampando o entendimento técnico.
www.tce.es.gov.br

Passarei a análise das irregularidades:
Exigência de comprovação de inscrição em entidade profissional – omissão em edital quanto ao órgão competente
Alega o representante que no Edital apesar de haver a
exigência de apresentação para qualificação técnica, de
inscrição na entidade profissional competente, não haveria especificação de qual seria esta entidade.
Nas justificativas apresentadas, o Sr. Rodrigo Magnano de
Hollanda Cavalcante informou que o ponto impugnado
se trata de item padrão, de reprodução comum nos procedimentos licitatórios promovidos pelo Município para
quando necessária sua aplicação e que no presente caso
tal item será retirado do instrumento convocatório.
Tendo em vista o saneamento da presente irregularidaSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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de, acompanho a equipe técnica e o Ministério Público
de Contas e afasto a presente irregularidade.
Omissão acerca da exigência de cumprimento de requisitos extraordinários previstos no artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93
Alega o Representante que o Edital Pregão Eletrônico
97/2018 não prevê o disposto no artigo 30, inciso V da
Lei 8666/1993, que prevê a possibilidade de na qualificação técnica exigir “prova de atendimento de requisitos
previstos em lei especial, quando for o caso”.
Foi apresentada como justificativas pelo responsável que
o referido item se trata de uma exigência padrão nos
certames do Município, inserida apenas para ser usada
quando cabível sua utilização.
De acordo com o texto legal ao prever “quando for o caso”, a ausência de tal obrigação não gera vício ou irregularidade para o Edital, já que se trata de uma obrigação a
ser incluída conforme a natureza do objeto licitado.
Com isso, acompanho o entendimento técnico e do Ministério Público de Contas e afasto a irregularidade.
Ambiguidade entre os prazos de vigência previstos no
edital de licitação e na minuta de contrato
Alega o Representante que o prazo de vigência previsto
no item 6.4.3 do Edital prevê o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, enquanto o modelo de proposta comercial indica o prazo de 12 (doze) meses.
Ressalto que o Sr. Rodrigo Magnano de Hollanda Cavalcante - Secretário de Gestão e Planejamento, em suas
justificativas informou que promoveu a correção do edital.
Observa-se que a situação narrada se trata de irregula-

ridade formal e que a mesma já foi sanada. Com isso,
acompanho o entendimento técnico e do Ministério Público de Contas e afasto a irregularidade.

forma que acompanho o entendimento da equipe técnica e do Ministério Público de Contas e afasto a presente
irregularidade.

Inexequibilidade do prazo para início da prestação de serviço

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.

Alega o Representante que o prazo para o início da execução do serviço de até 15 (quinze) dias a partir da emissão
da ordem de serviço, não seria exequível já que haveria
a necessidade de adequação dos veículos, como adaptação das vans para o modelo de ambulância, necessidade
de plotagem de acordo com os símbolos e padrões da Secretaria de Saúde e contratação de seguro.
Importante aqui destacar alguns pontos da justificativa
apresentada pelo Sr. Rodrigo Magnano de Hollanda Cavalcante – Secretário de Gestão e Planejamento:
A plotagem dos veículos será realizada diretamente por
equipe responsável do Município e que os veículos ao saírem da concessionária já estarão com seguro;
O serviço contratado não é locomoção de pacientes em
situação de emergência e sim transporte de pacientes
inscritos no programa da rede que necessitam de hemodiálise.
Tendo em vista as justificativas apresentadas pelo responsável, entendo que as alegações do Representante
não devem prosperar, já que a plotagem seria feita por
uma equipe responsável do Município, que os veículos já
sairiam da concessionária com seguro e que não haveria
necessidade de adequar as vans para modelo de ambulância tendo em vista que as mesmas seriam para levar
pacientes do programa de hemodiálise.
Assim sendo, entendo que não existe irregularidade em
relação ao prazo de 15 (quinze) dias previsto no edital, de
www.tce.es.gov.br

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. 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:
1.1 Pelo conhecimento da representação, nos termos do
artigo no art. 177 c/c 186 Regimento Interno desta Corte de Contas;
1.2 Pela improcedência da presente representação tendo em vista que todas as irregularidades foram afastadas,
de acordo com o artigo 95, inciso I da Lei Orgânica desta
Corte de Contas.
1.3 Dar ciência ao representante do teor desta decisão.
1.4 Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
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), Domingos Augusto Taufner (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges
e Rodrigo Coelho do Carmo.
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
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 TC-1731/2018 – PLENÁRIO
Processo: 09586/2013-5
Classificação: Tomada de Contas Especial Instaurada
UG: SEAG - Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Interessado: SEAG
Responsável: LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA,
OCTACIANO GOMES DE SOUZA NETO, IDERALDO LUIZ LIMA
Procuradores: ANA CAROLINA RODRIGUES MENDES
(OAB: 27155-ES), EDER JACOBOSKI VIEGAS (OAB: 8562A-

AL, OAB: 32836-DF, OAB: 11532-ES), JORDANA NEGRELLI
COMPER (OAB: 19560-ES), PRISCILA DE FIGUEIREDO CAVALIERI (OAB: 18234-ES), VIEGAS & ALMEIDA CONSULTORIA JURIDICA EMPRESARIAL (CNPJ: 07.850.752/0001-90)

determinado, através da Decisão Monocrática Preliminar
701/2015, que o Secretário informasse a esta Corte acerca do adimplemento total das parcelas do contrato de renegociação da dívida.

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO
VÁLIDO E REGULAR DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
INSTAURADA – ARQUIVAR.

Em resposta, a Secretaria de Estado informou que o município não cumpriu com o compromisso, tendo sido determinada a reabertura da instrução da TCE.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Tomada de Contas Especial, instaurada inicialmente pela Secretaria de Estado da
Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, com o
intuito de apurar dano e seus responsáveis, no que tange ao Convênio 63/2005 firmado com entre a SEAG e o
município de Barra de São Francisco, para a aquisição de
uma retroescavadeira e uma motoniveladora.
Seguindo os trâmites regimentais, foi notificado o Secretário Estadual para que enviasse o Relatório Final da TCE,
sendo que o gestor informou nos autos que suspendeu
o andamento da TCE em razão de o município ter reconhecido a dívida e se disponibilizado a devolver o recurso do convênio.
Remetidos os autos a área técnica, foi confeccionada a
Manifestação Técnica Preliminar 554/2014, a qual sugeriu o acolhimento da justificativa e o acompanhamento
do procedimento de parcelamento da dívida, devendo o
gestor informa a quitação do débito a esta Corte.
O Ministério Público de Contas anuiu com a proposta de
encaminhamento acima, posição esta que acompanhei.
Ato contínuo, decorrido o prazo para o adimplemento, foi
www.tce.es.gov.br

Após a concessão de prazo para conclusão do trabalho,
a SEAG acostou a estes autos o Processo de TCE, sob n°
64433498.
Remetidos os autos à área técnica, foi lavrada a Manifestação Técnica 962/2016, a qual sugeriu, resumidamente,
que a SEAG promovesse as apurações necessárias, acerca da responsabilidade pelo inadimplemento, bem como
determinou que o município instaurasse uma TCE para
apurar a responsabilidade pelo dano reconhecido.
Seguindo essa linha, o Plenário desta Corte proferiu a Decisão 581/2017, determinando aos respectivos gestores
o atendimento das determinações ali constantes.
Por meio do ofício OF/SEAG/gs/N°1144/2017, o Secretário informou o cumprimento da determinação, tendo trazido aos autos um relatório informando acerca das medidas adotadas.
Assim sendo, foi encaminhado os autos a SecexDenúncias para instrução, tendo sido sugerido o seguinte:
3.1. Seja determinado ao atual Gestor responsável pela
Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca - SEAG, reiterando a Decisão 00581/20173, Sr. Octaciano Gomes de Souza Neto, no sentido de que:
3.1.1. Se apure através de procedimento administrativo
próprio, quem foram os responsáveis pelo não atendimento à exigência contida na Cláusula Sexta do ContraSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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to de Renegociação e Confissão de Dívida, fls. 107/109,
quanto a não inscrição do nome do DEVEDOR no SIAFEM e no Cadastro de Inadimplentes do Espírito Santo
– CADIN.
Devidamente notificado, após determinação contida na
Decisão Monocrática 1882/2017, o Secretário Estadual comunicou o cumprimento, por meio do documento
Resposta de Comunicação 80/2018.
Em seguida, foram os autos encaminhados à SecexMeios,
onde foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva ITC
03770/2018-4, sugerindo o arquivamento dos autos.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer PPJC 05375/2018-1, seguiu o mesmo entendimento exarado pela área técnica.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas,
vieram os autos conclusos.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, verifico que a Tomada de Contas
Especial instaurada no âmbito da SEAG para a apuração
de eventual dano ao erário, se deu em função do repasse
de recursos à Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, através do Convênio 63/2005, que permitiria à referida Prefeitura efetuar, com esses recursos, a compra
de uma retroescavadeira e uma motoniveladora.
Dos autos extrai-se a conclusão alcançada pela área técnica e corroborada pelo Ministério Público de Contas de
que o município utilizou recursos próprios para adquirir
as máquinas citadas e as incorporou ao seu patrimônio
e, quanto ao recurso recebido por meio do convênio, esse foi objeto de devolução a Secretaria Estadual, devidamente atualizado.

Em outros termos, restou contatado que o dinheiro que
foi recebido pelo município foi posteriormente devolvido, de modo que não se poderia falar em ocorrência de
dano ao erário, porquanto não houve incidência de multa
ou qualquer tipo de medida sancionatória que ampliasse
o montante do valor repassado e que está sendo devolvido, apenas as correções legais, o que não configura dano ao erário.
Por conta disso, posicionou-se tanto a área técnica, quanto o Ministério Público de Contas, no sentido de que,
também pelo fato de ter sido dada quitação por parte da
SEAG (no que tange à aquisição da retroescavadeira), e
ter sido firmado o 3° Contrato de Renegociação de Dívida
(em relação à motoniveladora), não se poderia cogitar a
existência de dano ao erário, o que implicaria o reconhecimento da ausência dos pressupostos de constituição e
de desenvolvimento válido e regular, necessários à sustentação da presente Tomada de Contas Especial.
Com efeito, feitas estas elucidações iniciais, 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 03770/2018-4, abaixo transcrita:
2. ANÁLISE TÉCNICA
2.1 Faltas disciplinares de servidores da SEAG
No bojo do presente processo, foram detectadas algumas situações a serem saneadas, tendo sido objeto de
apontamento na Manifestação Técnica 1593/2017 e determinada pela Decisão Monocrática 1882/2017, nos seguintes termos:
DECIDE O RELATOR, Conselheiro Sérgio Manoel Nader
Borges, com fulcro no artigo 63, inciso II, da Lei Comwww.tce.es.gov.br

plementar n.º 621/2012, notificar o Sr. Octaciano Gomes de Souza Neto, para que, no prazo de 30 (trinta)
dias improrrogáveis, contados da publicação desta decisão, cumpra a decisão disposta no item 3.1.1 da Manifestação Técnica nº 01593/2017-8, sob pena da aplicação de multa prevista no art. 389, IV, do Regimento Interno aprovado pela Resolução TC 261/2013. As cópias
da Decisão nº 00581/2017-3 e da Manifestação Técnica
nº 01593/2017-8 deverão ser encaminhadas juntamente
com o Termo de Notificação.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a SEAG atendeu ao comando acima (relatório acostado às fls. 32/45
do documento 11-Peça Complementar 12548/2018),
tendo procedido a análise interna, por meio de Procedimento Administrativo Disciplinar, dos responsáveis pelo não atendimento à exigência contida na Cláusula Sexta do Contrato de Renegociação e Confissão de Dívida,
quanto a não inscrição do nome do DEVEDOR no SIAFEM
e no Cadastro de Inadimplentes do Espírito Santo – CADIN.
Dessa forma, considerando que sanções disciplinares por
falta funcional é uma atribuição da corregedoria interna
da própria Secretaria e, caso não haja, da Corregedoria
Geral do Estado do Espírito Santo, de acordo com suas
atribuições descrita em sítio eletrônico:
Em 2013, a Corregedoria-Geral do Estado, com a publicação do Decreto nº 2229-S, de 10 de outubro de 2013, foi
transferida da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos
(Seger) para a Secont, permanecendo inalteradas suas
atribuições previstas na Lei Complementar nº 328/2005.
Em sua atuação, a Corregedoria-Geral é independente e
imparcial em toda situação que enseje possível responsabilização do servidor público pelo cometimento de ilíSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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citos administrativos previstos em lei, visando assegurar
justiça na elucidação dos fatos e conclusão dos trabalhos.
Assim sendo, entendemos que a questão em voga se encontra superada, devendo a autoridade responsável adotar as medidas que entender cabível quanto ao presente
caso, não possuindo esta Corte de Contas interesse/competência neste assunto em específico.
2.2 Ausência de Dano ao Erário na Utilização de recursos
provenientes do Convênio 63/2005 por parte do Município de Barra de São Francisco antes de sua entrada em
vigência.
Breve síntese do Processo Administrativo SEAG 64433498:
Conforme narrativa acima, o presente processo teve início com a abertura de Tomada de Contas Especial levada
a efeito pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca para apurar eventual dano
ao erário, e seus respectivos responsáveis, no que tange
ao repasse de recursos à Prefeitura Municipal de Barra de
São Francisco através do Convênio 63/2005.
Nos termos da apuração, ficou demonstrado que o município adquiriu uma retroescavadeira e uma motoniveladora nos termos do objeto avençado, conforme atestou
o Sr. José Luiz Mioto no Relatório Técnico Final, acostado
à fl. 21 do Processo 64433489.
Remetido os autos ao setor de análise de prestação de
contas foi emitido o relatório de fl. 28, o qual concluiu
que a municipalidade incorreu em erro ao adquirir os objetos do convênio antes da entrada em vigor do pacto, sugerindo ao Secretário da pasta a notificação do Prefeito
Municipal para a devolução dos recursos recebidos.
Ato continuo, após tentativas de notificação do gestor
municipal para recuperação do crédito, esse acostou jus-

tificativa, tendo sido encaminhado os autos a Procuradoria Geral do Estado para análise. Concluía a douta PGE
que houve descumprimento por parte do município de
cláusula contratual, sugerindo o ressarcimento integral
do valor repassado (fls. 39/40).
Instaurada a competente Tomada de Contas Especial pela
SEAG, essa concluiu em seu Relatório da CTCE, colacionado às fls. 160/174, que houve de fato o descumprimento de cláusula contratual. Todavia, apenas em relação ao
objeto Retroescavadeira, ao passo que o objeto Montoniveladora, apesar de a licitação ter sido realizada e concluída antes da vigência do convênio, o empenho, a ordem de compra e o pagamento foram realizados na vigência do instrumento, estando, pois, de acordo com os
termos do contrato.
Esse entendimento leva em conta, ainda, o fato de a licitação para a aquisição dos objetos conveniados ter seguido seu trâmite de forma lícita, sem nenhum tipo de impugnação administrativa interna ou por órgãos de controle, ou seja, o município adquiriu de fato os bens pactuados, tendo os incorporado ao seu patrimônio.

pelo Convênio 63/2005.
Nessa esteira, a SEAG adotou as providências elencadas,
tendo discriminado e relatado o atendimento de cada
item da Decisão 581/2017, inclusive determinou a confecção do 3° Contrato de Renegociação de Dívida, com
o intuito de ver restituído o valor repassado em relação ao objeto do convênio 63/2005 Motoniveladora (fls.
260/261).
O contrato foi confeccionado, assinado pelas partes interessadas, e colacionado aos autos às fls. 287/289, tendo sido informado a esta Corte pelo Secretário da Pasta
por meio do ofício OF/SEAG/GS/Nº 1144/2017, não havendo informações posteriores acerca do adimplemento da dívida.
Pois bem.
Consoante dito acima, a licitação para aquisição das máquinas objeto do convênio 63/2005 foi realizada nos termos da legislação pertinente, não sendo objeto de impugnação por qualquer órgão público de controle ou particular interessado.

Ato continuo, foi firmado o Contrato de Renegociação e
Confissão de Dívida entre o município e a SEAG, tendo sido acolhido o valor apurado pela CTCE, que entendeu como dano apenas o valor da Retroescavadeira, perfazendo
um montante atualizado de R$ 221.985,00 (fls. 192/194).

Acontece que em razão de uma situação de calamidade,
decretada pelo município formalmente, a Prefeitura Municipal de Barra de são Francisco concluiu o processo de
aquisição anteriormente a vigência do referido convênio,
tendo sido considerado esse fato irregular.

Informado o resultado a esta Corte de contas, foi confeccionada a Manifestação Técnica 692/2016, encampada
pela Decisão 581/2017 (fls.215/244), a qual determinou
uma série de providências a serem tomadas pela Administração Municipal, dentre elas a discordância do cálculo efetuado, considerando apenas o valor da retroescavadeira, para que fosse computado todo o valor repassado

Além disso, a comissão de Tomada de Contas Especial,
seguida pelo Secretário da pasta, bem como a Procuradoria Geral do Estado, consideraram que essa irregularidade teria ensejado dano ao erário estadual, em vista do
descumprimento de cláusula do Convênio que proibia a
realização de despesa antes ou depois de sua vigência.

www.tce.es.gov.br

Todavia, pedimos vênia aos entendimentos externados
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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para discordar no sentido de se entender que realmente houve a irregularidade, apesar de devidamente justificada pela situação de calamidade em que o município
se encontrava. Contudo, discorda-se do fato de essa irregularidade ter causado dano ao erário estadual ou até
mesmo municipal.
Ficou evidenciado nos autos que o município adquiriu as
duas máquinas, objeto do Convênio 63/2005, com recursos próprios, em vista da urgência, ao passo que entendemos que utilizaria a verba repassada pela SEAG para
restituir o tesouro municipal na parte em que cabia ao Estado, ou seja, uma espécie de compensação.
Quando da análise da prestação de contas, essa foi considerada não aprovada e foi pedido a restituição de todo
o valor. Posteriormente, após Relatório Final da TCE, entendeu a SEAG que o município deveria restituir apenas
o valor despendido na compra da Retroescavadeira, porque de fato foi adquirida antes da vigência do contrato.
Mas, logo depois, após notificado da Decisão 581/2017
desta Corte e recomendação da PGE, a SEAG passou a cobrar o valor referente a Motoniveladora, tendo sido firmado o 3° Contrato de Renegociação de Dívida entre o
município e a Secretaria Estadual.
A par de tudo, fica evidente que o município utilizou recursos próprios para adquirir as máquinas citadas e as incorporou ao seu patrimônio e, quanto ao recurso recebido por meio do convênio, esse foi objeto de devolução
a Secretaria Estadual, devidamente atualizado. Ou seja,
o dinheiro que foi recebido pelo município foi posteriormente devolvido, não havendo que se falar em dano ao
erário, haja vista que não houve incidência de multa ou
qualquer tipo de medida sancionatória que ampliasse o
montante do valor repassado e que está sendo devolvi-

do, apenas as correções legais, o que por certo não configura dano ao erário.
Demais disso, no que tange ao valor da Retroescavadeira,
a esse foi dada a quitação por parte da SEAG (fls. 256/259
PA – 64433498) já em relação a Motoniveladora, foi firmado o 3° Contrato de Renegociação de Dívida, não tendo sido noticiado por parte da Secretaria, até a presente
data, o seu adimplemento.
Nessa toada, entende-se que não há que se falar em dano ao erário, haja vista que o recurso que foi repassado
foi em parte devolvido e o restante encontra-se em fase
de devolução por meio de parcelamento.
Em vista disso, pode-se concluir que não há a presença de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular da presente Tomada de Contas Especial, por não haver os requisitos ensejadores de sua instauração.
Nos termos do artigo 166 do Regimento Interno desta
Corte, bem como artigo 1° e 8° da Instrução Normativa
32/2014, a instauração de tomada de contas e o seu processamento válido requerem:
Regimento Interno
Art. 152. A autoridade administrativa competente, diante
da omissão no dever de prestar contas, da não comprovação da aplicação de recursos repassados pelo Estado
ou Município, mediante convênio, contrato de repasse,
ou instrumento congênere, da ocorrência de desfalque,
alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou
valores públicos, da ocorrência de extravio, perda, subtração ou deterioração culposa ou dolosa de valores e
bens ou da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao Erário, deve imediawww.tce.es.gov.br

tamente, antes da instauração da tomada de contas especial, adotar medidas administrativas para caracterização ou elisão do dano, observados os princípios norteadores dos processos administrativos.
IN 32/2014
Art. 1º Tomada de contas especial é um processo instaurado pela autoridade administrativa competente, de ofício, depois de esgotadas as medidas administrativas internas, ou por determinação do Tribunal, com o objetivo de apurar os fatos, identificar os responsáveis, quantificar o dano e obter o respectivo ressarcimento, quando
caracterizado pelo menos um dos fatos descritos adiante:
I - omissão no dever de prestar contas ou a não comprovação da correta aplicação de recursos repassados mediante convênio, contrato de repasse, ou instrumento
congênere;
II - ocorrência de desfalque, alcance, desvio, desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos;
III – ocorrência de extravio, perda, subtração ou deterioração culposa ou dolosa de valores e bens;
IV - prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de
que resulte dano ao erário;
V - concessão irregular de quaisquer benefícios fiscais ou
de renúncia de receitas de que resulte dano ao erário.
Art. 8º Instaurada a tomada de contas especial, são pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo a existência de elementos fáticos e jurídicos suficientes para:
I- comprovação da ocorrência de dano; e
II - identificação das pessoas físicas ou jurídicas que deram causa ou concorreram para a ocorrência de dano.
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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Instrução Normativa TC nº 32/2014
Parágrafo único. A demonstração de que tratam os incisos I e II deste artigo abrange, obrigatoriamente:
I - descrição detalhada da situação que deu origem ao
dano, lastreada em documentos, narrativas e outros elementos probatórios que deem suporte à comprovação
de sua ocorrência;
II - exame da suficiência e da adequação das informações, quanto à identificação e quantificação do dano;
III - evidenciação da relação entre a situação que deu origem ao dano e a conduta ilegal, ilegítima ou antieconômica da pessoa física ou jurídica a quem se imputa a obrigação de ressarcir os cofres públicos, por ter causado ou
concorrido para a ocorrência de dano.
A par de toda a documentação levantada e apurações feitas, entende-se que não restaram comprovados os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do presente processo de Tomada de Contas Especial, haja vista que
não houve nenhuma das situações descritas nos artigos
acima, ante a ausência de dano ao erário, nos termos da
fundamentação já elencada.
Dessa forma, mister se faz o arquivamento do presente
caderno processual, consoante o que preconiza o artigo
166 do Regimento Interno desta Corte, in verbis:

e que o dinheiro repassado por meio do convênio já está
sendo restituído.
Demais disso, eventuais faltas funcionais já foram apuradas pelos seus respectivos entes públicos e, como dito no
item 2.1, cabe aos organismos internos de controle aplicar as sanções devidas, não sendo atribuição desta Corte
promover andamento de Processos Administrativos Disciplinares e muito menos aplicar qualquer tipo de sanção disciplinar.
Nesses termos, sugerimos o arquivamento dos presentes
autos em vista da ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo.
Ante todo o exposto, acompanhando integralmente o entendimento da área técnica e do Ministério Público de
Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que
ora submeto à apreciação deste Colegiado.
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:

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 TC-1734/2018 – PLENÁRIO

Art. 166. O Tribunal determinará o arquivamento do processo de prestação ou de tomada de contas, mesmo especial, sem julgamento de mérito, quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

1.1 Arquivar os autos deste processo, nos termos do art.
166, da Res. 261/13, Regimento Interno do TCEES, na medida em que se constatou a ausência de pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular desta
Tomada de Contas Especial.

Cabe frisar que não se está aqui convalidando um erro
cometido pela administração municipal, erro esse que já
está sendo resolvido na seara administrativa, na medida

2. Unânime.

UG: SEDU - Secretaria Municipal de Educação de Serra

3. Data da Sessão: 27/11/2018 - 42ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Responsável: VERA LUCIA BAPTISTA CASTIGLIONI

www.tce.es.gov.br

Processo: 07195/2016-4
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Relator: Marco Antônio da Silva
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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRA – EXERCÍCIO DE 2015 –
REGULAR COM RESSALVAS – DETERMINAÇÃO – RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAR

trução Técnica Conclusiva n.º 03132/2018-2, opinou pela manutenção da irregularidade referente à divergência
entre os registros contábeis de bens em almoxarifado e o
inventário físico (item 3.2.2.1 do Relatório Técnico).

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

No entanto, considerando a sua natureza moderada, opinou pelo julgamento pela ressalva das contas, com expedição de determinação ao atual gestor, para que, nas
futuras prestações de contas, sejam adotadas as medidas administrativas visando a realização de procedimento que detalhe os valores ajustados em notas explicativas às demonstrações contábeis e, em caso de baixa contábil por desaparecimento de bens, instaure os procedimentos administrativos previstos na IN TC n.º 32/2014 a
fim de elidir o dano, informando ao Tribunal os resultados alcançados.

Tratam os autos da Prestação de Contas Anual da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRA – SEDU, referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade da
senhora VERA LÚCIA BAPTISTA CASTIGLIONI.
Com base no Relatório Técnico n.º 00501/2017-4 e na
Instrução Técnica Inicial n.º 00920/2017-8, foi proferida
a Decisão Monocrática n.º 01276/2017-6, por meio da
qual o gestor responsável foi citado para justificar os seguintes indícios de irregularidade:
3.2.1.1. Divergência apurada entre saldo contábil e os extratos bancários;
3.2.2.1. Divergência apurada entre os registros contábeis
de bens móveis almoxarifado e o inventário físico (INVALM);
3.2.2.2. Não comprovação dos saldos contábeis de bens
móveis e mediante envio do inventário físico (INVMOV);
3.3.1. Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a
Prestação de Contas Anual.
Devidamente citada, a responsável apresentou suas razões de justificativas (Defesa n.º 00872/2018-1), bem
como documentação de apoio (Peça Complementar n.º
11678/2018-5).
Instado a manifestar-se, o Núcleo de Controle Externo
de Economia e Contabilidade – NCE, por meio da Ins-

Sugeriu, ainda, a expedição de recomendação ao atual
gestor, para que, nas futuras prestações de contas, adote as medidas necessárias à apresentação do “Relatório e
Parecer Conclusivo do Controle Interno”, conforme previsto no artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012.
Ao final, opina pela regularidade com ressalvas da prestação de contas.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n.º
03944/2018-7, de lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, ratificou a conclusão técnica, sugerindo
a regularidade com ressalvas das contas, com expedição
de determinação e recomendação.
É o Relatório.
Analisados os autos, acompanho a conclusão da área técnica e do Ministério Público de Contas acerca da regularidade com ressalvas na Prestação de Contas Anual, com
expedição de determinação e recomendação propostas.
www.tce.es.gov.br

Adoto como razões de decidir os fundamentos expostos
pelo corpo técnico na Instrução Técnica Conclusiva n.º
03132/2018-2, abaixo transcritos:
“2.1 DIVERGÊNCIA ENTRE SALDO CONTÁBIL E OS EXTRATOS BANCÁRIOS. (item 3.2.1.1 do RTC)
Base legal: Instrução Normativa 34/2015 e artigos 85 e
89 da Lei 4320/64
O Relatório Técnico Contábil (RTC) apurou indício de irregularidade, o qual foi necessário citar o responsável para
apresentar justificativa, como segue:
Nas tabelas a seguir, demonstram-se os valores extraídos
dos demonstrativos encaminhados na prestação de contas em análise:
Tabela 01: Disponibilidades Em R$ 1,00
Fonte: processo TC 7.195/2016, arquivos digitais: Exban,
Tvdisp, Balpat, Balver. * 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 financeiras em conta corrente/aplicação, verificou-se a diferença
de R$ 2.949.630,04.
[]
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$ 30.078.905,13, entretanto os extratos bancários encaminhados demonstraram o
valor de R$ 27.125.396,66, ou seja, uma diferença de R$
2.949.630,04.
Argumentou responsável:
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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Relativa à diferença apontada entre saldo contábil e extratos bancários no valor de R$2.949.630,04, seguem os
extratos bancários que comprovam os saldos apresentados, encaminhados por meio do OF. SEFA/DC Nº 53/2018
(Anexo 9, pág . 25 a 30).
A tabela 1, a seguir, demonstra as contas bancárias, com
as devidas correções e seus respectivos saldos e extratos,
esclarecendo, assim , SMJ, as dúvidas levantadas no Relatório Técnico 00501/2017-4.
Tabela 1 - Saldos de extratos localizados em 31/12/2015SEDl:J/PMS Nº e Nome do > gência Nº da conta Saldo de
extratos
Fonte: OF. SEFA/DC Nº 53/2018 contendo extratos bancários fornecidos pelos bancos e Anexo 23 - Termo Verificação das Disponibilidades
Conforme a defesa da responsável e encaminhamentos dos documentos através da peça complementar
11678/2018 no sistema etcees, estão constantes os extratos bancários que estavam ausentes, como segue:
Tabela A ) da análise dos documentos da defesa
Fonte: processo TC 7.195/2016, peça complementar
11678/2018 no sistema etcees
Constatou-se que a defesa da responsável logrou êxito,
uma vez que pode ser verificado os extratos ausentes e
os seus respectivos saldos corresponderam aos valores
registrados na contabilidade, sanando as divergências
encontradas.
Diante das argumentações apresentadas, opina-se pelo
afastamento desta irregularidade
2.2 DIVERGÊNCIA APURADA ENTRE OS REGISTROS CONTÁBEIS DE BENS EM ALMOXARIFADO E O INVENTÁRIO

FÍSICO (INVALM). (item 3.2.2.1 do RTC)
Base Legal: Artigo 3º da IN 34/2015, Anexo I “B” e artigos
94 e 96 da Lei Federal nº 4.320/1964.
Conforme Relatório Técnico Contábil:
Na tabela a seguir, demonstramos os valores extraídos
das demonstrações contábeis e do inventário de bens realizados em 31/12/2015.
Tabela 02: Saldos patrimoniais Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 7.195/2016 - Prestação de Contas
Anual / 2015.
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.
[]
Com base na Tabela 02, o saldo patrimonial dos bens em
almoxarifado, conforme apresentado no Balanço Patrimonial, apresenta divergência significativa em relação
ao valor apurado no inventário de bens em almoxarifado (INVALM).
Dessa forma, sugere-se a citação do gestor responsável
para apresentação de justificativas quanto ao necessário
saneamento das distorções levantadas.
Argumenta a defesa:
Conforme informações contidas no OF. SEDU/CCGP Nº
001/2018 (Anexo 10, pág .31 e 32), consta a seguinte justificativa dessa pasta, in verbis:
“Considerando o elevado quantitativo (aprox. 99.000 em
2015), de itens em Almoxarifado (Unidades de Ensino e
órgão Central), totalizando o valor de R$16. 776.517,98,
a equipe da Comissão Central não eve o tempo hábil, míwww.tce.es.gov.br

nimo necessário, para elaborar o inventário, processando
dessa forma, aprox. 28. 000 itens, totalizando R$4. 637.
137, 52), restando, portanto, a diferença aprox. de 71
.000 itens, totalizando o valor de R$12.139.380,46, correspondente à diferença apurada, evidenciada na Tabela 02, às fls. 11 deste. No entanto,ressaltamos que o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEIES),reconheceu a complexidade das atividades relativas à adequação dos procedimentos Contábeis e Patrimoniais, estendendo enfim, por meio da IN 036 de 23 de fevereiro
de 2016 (f/s.62 a 67 deste), o prazo limite para 31 de dezembro de 2018, em atendimento às regras da NBC TSP e
MCASP. (Anexo 11, pág. 33 a 38).
Oportuno esclarecer, que somente após o mês de outubro/2015 pode-se iniciar os preparativos relativas à gestão patrimonial no âmbito das unidades desconcentradas, haja vista que foi no mês de setembro/2015 que foram publicados a Portaria Nº 9, de 09/09/2015 (SEAD/
PMS), aprovando o Manual de Orientações aos Usuários
de Bens Patrimoniais Permanentes da administração direta do poder executivo, e o Decreto Municipal Nº 6.629,
de 30/09/2015, criando a Comissão de Acompanhamento da Desconcentração Administrativa no âmbito do Poder Executivo Municipal (Anexo 12, pág . 39 a 41 ), para o monitoramento dos procedimentos necessários ao
atendimento à Lei Municipal nº 3.479/2009, Decreto nº
5.404/2015 e Instrução Normativa nº 28/2013, do TCE-ES.
Após essas publicações, todos os encaminhamentos relativos à criação da Comissão de Gestão Patrimonial nas
Unidades Gestoras, previstos pelo Decreto Municipal Nº
6.516, publicado em 31/08/2015 (revogado pelo Decreto
Nº 8285, de 10/10/2016) foram por mim imediatamenSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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te providenciados, à época, com a organização e divulgação da Portaria P Nº 221/2015, de 19/11/2015, envolvendo todas as unidades administrativas da SEDU (Anexo
13, pág. 42 a 54). Por meio dessa Portaria foram constituídas a Comissão Central de Gestão Patrimonial, composta por 05 servidores da unidade administrativa central e
duas Subcomissões Descentralizadas de Gestão Patrimonial , no âmbito da Secretaria Municipal de Educação SESU/SERRA, as quais foram compostas por 14 servidores da administração central da SEDU/SERRA, 62 servidores das unidades de ensino de educação infantil e 65 servidores das unidades de ensino fundamental, comissões
essas que foram atualizadas, posteriormente, pela Portaria 292/2017, de 26/12/2017 (Anexo 14, pág. 55 a 59).
O Relatório de Inventário de Bens Patrimoniais da SEDU,
foi entregue pela Comissão Central em 05/02/2016, portanto, data posterior à data do meu afastamento da referida pasta. Nele, a Comissão Central de elaboração relata não só a metodologia utilizada para a realização do inventário de bens móveis e imóveis, mas, também, todas
as dificuldades encontradas e as medidas posteriores para a sua realização (Anexo 15, pág. 60 a 64).
Por meio do OF. SEDU/CRD Nº 028/2016 (Anexo 16, pág.
65 a 68), a Comissão por mim designada, à época, através
da Portaria P Nº 0239/2015 (Anexo 17, 69), para acompanhar e auxiliar a Secretaria da Fazenda na elaboração da
PCA 2015, também relata suas dificuldades para o cumprimento das exigências impostas à nova unidade gestora.
Diante do exposto, creio que fica evidente que foram por
mim tomadas todas as providências, à época, relativas à
PCA 2015. Contudo, considerando o meu afastamento e
a publicação da IN 036 de 23 de fevereiro de 2016, cabe

à atual gestora da SEDU o compromisso de concluir o inventário em questão e apresentá-lo à essa Egrégia Corte
com todas as divergências sanadas, dentro do novo prazo previsto pelo TCE-ES.
A defesa alega em sua justificativa para as contas de gestão do exercício de 2015 que as dificuldades ocorreram
para a realização do inventário, dentre elas a desconcentração ocorrida no município. Entretanto, esforços foram
realizados para que o inventário fosse realizado. No mês
de setembro/2015 que foram publicados a Portaria Nº
9, de 09/09/2015 (SEAD/PMS), aprovando o Manual de
Orientações aos Usuários de Bens Patrimoniais Permanentes da administração direta do poder executivo, e o
Decreto Municipal Nº 6.629, de 30/09/2015, criando a
Comissão de Acompanhamento da Desconcentração Administrativa no âmbito do Poder Executivo Municipal, para o monitoramento dos procedimentos necessários ao
atendimento à Lei Municipal nº 3.479/2009, Decreto nº
5.404/2015 e Instrução Normativa nº 28/2013, do TCE-ES. No mês de outubro/2015 foram iniciados os preparativos relativos à gestão patrimonial no âmbito das unidades desconcentradas.
Informa a responsável que o Relatório de Inventário de
Bens Patrimoniais da SEDU, foi entregue pela Comissão
Central em 05/02/2016, portanto, data posterior à data do seu afastamento do cargo de secretaria municipal.
Nesse relatório, a Comissão Central de elaboração relata não só a metodologia utilizada para a realização do inventário de bens móveis e imóveis, mas, também, todas
as dificuldades encontradas e as medidas posteriores para a sua realização
Há de mencionar os esforços realizados pela responsável para regularização do inventário, quando da criação
www.tce.es.gov.br

da Comissão através da Portaria Municipal 221/2015 em
19/11/2015. Posteriormente, a Portaria foi atualizada em
26/12/2017, através da Portaria 292/2017 pelo Sr. Nelci do Belem Gazzoni, responsável pela gestão do exercício de 2016.
Apesar de mencionar em sua defesa os esforços para
cumprir a Instrução Normativa do TCEES para preparação de sistemas e outras providências de implantação para reconhecer, mensurar e evidenciar dos bens móveis,
imóveis e em almoxarifado, a obrigatoriedade dos inventários já era determinado pela Lei 4.320/64 e que deveriam compor o ativo imobilizado. No caso em questão, temos que a Unidade Gestora apresentou uma situação de
descontrole dos seus ativos, permanecendo a divergência de R$12.139.380,46.
Cabe ressaltar, que na análise das contas de gestão do
exercício de 2016 (Processo 5055/2017 – PCA/2016), o
Relatório Técnico Contábil 913/2017 não apurou divergência entre os valores de bens em almoxarifado registrado no Balanço Patrimonial e o Inventário.
Por fim, a divergência de R$12.139.380,46 permaneceu
na gestão de 2015, e não constam nos autos quais os
ajustes realizados para sanar o valor.
Dessa forma, sugere-se a manutenção desta irregularidade e determinar ao seu atual gestor, que nas futuras
prestações de contas sejam adotadas as medidas administrativas visando a realização de procedimento que detalhe os valores ajustados em notas explicativas às demonstrações contábeis 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.
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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2.3 NÃO COMPROVAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS DE
BENS MÓVEIS MEDIANTE ENVIO DO INVENTÁRIO FÍSICO (INVMOV). (item 3.2.2.2 do RTC)

os montantes registrados na contabilidade, e caso haja
divergência, encaminhe justificativas e documentos comprovando os ajustes realizados.

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

Alegou o responsável em sua justificativa:

De acordo com a descrição do fato no Relatório Técnico
Contábil (RTC):
Na tabela a seguir, demonstramos os valores extraídos
das demonstrações contábeis e do inventário de bens realizados em 31/12/2015.
Tabela 02: Saldos patrimoniais Em R$ 1,00
Balanço
Inventário
Patrimonial
Bens em al- 16.776.517,98 4.637.137,52
moxarifado
Bens móveis 9.257.671,04 Bens imóveis Bens intangí- veis
Descrição

Diferença
12.139.380,46
9.257.671,04
-

Fonte: Processo TC 7.195/2016 - Prestação de Contas
Anual / 2015.
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.
[]
Não foi encaminhado o arquivo de inventário de bens
móveis (INVMOV) com os seus respectivos valores impossibilitando o confronto com o valor registrado no Balanço Patrimonial de R$ 9.257.671,04.
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

Conforme informações contidas no OF. SEDU/CCGP Nº
001/2018 (Anexo 10, pág.31 e 32), consta a seguinte justificativa daquela pasta, in verbis:
“A Comissão Central de Gestão Patrimonial (CCGP) da SEDU, em 05/02/2016,apresentou o Relatório de Inventário
de Bens Patrimoniais (f/s. 57 a 61),contendo em seu item
6 - considerações, relevantes informações que, à época,impossibilitaram a conclusão dos trabalhos, haja vista,
o tempo exíguo. No entanto, ressaltamos que o Tribunal
de Contas do estado do Espírito Santo (TCEIES), reconheceu a complexidade das atividades relativas à adequação
dos procedimentos Contábeis e Patrimoniais, estendendo, enfim, por meio da IN 036 de 23 de fevereiro de 2016
(fls. 62 a 67 deste, o prazo limite para 31 de dezembro de
2018, em atendimento às regras da NBC TSP e MCASP.
Conforme se verifica nos documentos e relatórios dos diversos órgãos da PMS, já mencionados anteriormente,
muitas foram as dificuldades encontradas quanto à confecção das peças para a PCA 2015: falta da infraestrutura necessária no primeiro ano da desconcentração administrativa, as divergências encontradas nos diversos sistemas de integração da PMS, o tempo exíguo para implantação de um sistema complexo, especialmente, para a Secretaria de Educação, detentora do maior número
de unidades administrativas (14 unidades administrativas
centrais e 127 unidades escolares) e, consequentemente , do maior volume de patrimônio, e as dificuldades da
própria empresa terceirizada de integração de sistemas,
dentre outras.
www.tce.es.gov.br

Considerando a prorrogação de prazo prevista pela IN
036 de 23 de fevereiro de 2016, pelos documentos apresentados e informações prestadas, a SEDU vem envidando todos os esforços e firma seu compromisso quanto ao
envio da comprovação dos saldos contábeis de bens móveis, dentro do novo prazo limite de 31 de dezembro de
2018.
Uma das alegações da responsável foi a falta da infraestrutura necessária no primeiro ano da desconcentração
administrativa e as divergências encontradas nos diversos sistemas de integração da PMS que afetaram a implantação de um sistema complexo que interligava as informações.
Também, argumentou que foram estabelecidos novos prazos-limites através da IN 36, de 23 de fevereiro
de 2016, para adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais. Fato esse, que são aplicáveis ao Estado e aos
municípios, em decorrência da Portaria STN nº 548, de
24 de setembro de 2015, que passarão a viger de acordo com o Anexo Único da referida Instrução Normativa.
Nesse sentido, de acordo com o item 07 do Anexo Único,
o prazo para preparação de sistemas e outras providências de implantação nos municípios para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis
e em almoxarifado é até 31.12.2018. Já o prazo que institui a obrigatoriedade dos registros contábeis é a partir de
01.01.2019 no âmbito municipal.
Entretanto, os dispositivos citados não elidem a obrigatoriedade de os municípios realizarem inventários dos
bens que já registrados na contabilidade e, por isso, devem compor o ativo imobilizado do ente. Como pode ter
percebido, esta unidade gestora apresentou uma situação de descontrole dos seus ativos, com uma divergência
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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de R$9.257.671,04 apurado no RTC, onde não havia registrado valores no inventário e, somente, registrado no
Balanço Patrimonial.
Há de mencionar, que na análise das contas de gestão do
exercício de 2016 (Processo 5055/2017 – PCA/2016), o
Relatório Técnico Contábil 913/2017 apurou divergência
no valor de R$193,77 e a Instrução Técnica Contábil, após
as justificativas, concluiu pelo afastamento da irregularidade, pois não havia as diferenças nos valores registrados
o Balanço Patrimonial e o Inventário apresentado. Apesar da gestão não apresentar informações do exercício de
2015, constatou-se que no exercício de 2016 o inventário
apresentado estava em consonância com o demonstrativo contábil, sanando as divergências.
Diante da argumentação da responsável e análise realizada, opina-se por ressalvar esta irregularidade.
2.4 AUSÊNCIA DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS QUE
VIABILIZASSEM A EMISSÃO DO PARECER DO CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.
(item 3.3.1 do RTC)
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 Relatório Técnico Contábil:
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 interno, os quais deverão conter os elementos indicados em
atos normativos do Tribunal de Contas.
Verifica-se que o relatório encaminhado expõe que não
foi possível avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e contábil da Secretaria Municipal de Educação, assim, a Controladoria Geral do Município da Serra se absteve de emitir parecer conclusivo sobre a prestação de contas do ordenador de despesas.
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.
Argumenta a responsável em sua defesa:
Conforme informações contidas no OF. SEDU/CCGP Nº
001/2018 (Anexo 10, pág. 31 e 32), consta a seguinte justificativa daquela pasta , in verbis:
“As fls. 07 a 14 do Processo nº 37.428/2018 (apensado ao
processo nº28.047/2018, encontra-se o OF. 06212018 e
anexos, expedido pela SEFAIDC,apresentando as devidas
considerações”.
Com as considerações relativas às dificuldades encontradas à época, a SEFA, por meio do OF. Nº 062/DC/SEFA e
OF/SEFA Nº 097 (Anexos 18 e 19, págs. 70 a 76), de sua
Diretora de Contabilidade ressalta que:
www.tce.es.gov.br

“não mediu esforços para atender os prazos do Decreto de Encerramento do Exercício Nº 6. 671 e a IN 34 e
por ter enfrentado desafios sistêmicos para concluir o fechamento do Balanço de 2015 notificou através do ofício
OFISEFA Nº 097 acostado ao processo a empresa responsável pelo sistema SMAR INFORMÁTICA LTDA.
Tais inconsistências envolvendo valores de almoxarifados
(móveis e imóveis),parametrizações equivocadas de contas entre os sistemas, valores invertidos provenientes das
integrações sistêmicas e falta de funcionários por parte
da empresa SMAR INFORMÁTICA L TOA para solucionar
os problemas do Município em tempo hábil, impossibilitou o fechamento do Balanço de 2015 e a geração das
peças contábeis para análise do controle interno antes do
dia 31/03/2016”.
Reafirma, ainda, que:
“Diante de todos os desafios e dificuldades enfrentadas
para o fechamento do balanço de 2015, não pode deixar de evidenciar que Município da Serra tomou “medidas administrativas” para possibilitar o envio da prestação de contas da unidade gestora Secretaria de Educação dentro do prazo estabelecido pela Instrução Normativa nº 34/2015, evitando penalidade ao ordenador de
despesas”.
A SEDU , por sua vez, embora com o inventário patrimonial inconcluso, ressalta, por meio do OF. SEDU/GREDPC
Nº 018/2018 (Anexo 20, pág. 77 a 78):
“que a equipe da SEDU, responsável pela organização documental e dos arquivos da PCA-2015, realizou todas as
atividades de sua responsabilidade, sob a supervisão direta da SEFAIDC (Contador Thiago Xavier) e, encaminhou
à época, nos prazos previamente estabelecidos e nos noSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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vos prazos acordados, todos osdocumentos solicitados”.
Diante do acima exposto, cumpre-me informar, finalmente, que, enquanto titular da Secretaria Municipal de Educação e ordenadora de despesa realizei todas as medidas que viabilizassem a emissão de documentação para a
prestação de contas anual de 2015, até o dia 10/01/2016
(data do meu afastamento), contudo , os procedimentos finais para encerramento, balanços contábeis, relatórios, etc., do exercício financeiro de 2015 ficaram a cargo
da Secretária de Educação que assumiu a pasta, posteriormente, bem como dos demais gestores da Secretaria
da Fazenda e Controladoria Geral do Município, a quem
competiam tais responsabilidades .
É o que temos a informar e justificar, no momento, na
condição de ex-Secretária Municipal de Educação da Serra, de acordo com as informações e documentação fornecidas pelos órgãos da PMS.
O Relatório Técnico Contábil (RTC) constatou que foi Parecer do Controle Interno inconclusivo e sem os elementos mínimos estabelecidos no Anexo 12 da Instrução Normativa TC nº 28/2013 alterada pela Instrução Normativa
TC nº 33/2014, havendo a necessidade de esclarecimentos por parte do gestor.

mentos finais para encerramento, balanços contábeis, relatórios, e outros, do exercício financeiro de 2015 ficaram
a cargo do próximo gestor desta unidade gestora.

FÍSICO (INVALM). (item 3.2.2.1 do RTC)

Constatou-se que a análise da PCA/ 2016 (Processo
5055/2017) e a análise das contas de gestão do chefe do
poder executivo (PCA/2016/Processo TC 05186/2017), ficaram mantidas as irregularidades semelhantes, porém,
passível de ressalva, uma vez que houve adoção de medidas, determinando-se ao Poder Executivo que adotasse medidas administrativas necessárias e suficientes para
viabilizar a emissão do parecer do controle interno sobre
sua prestação de contas, nos termos da Res. 227/2011 e
IN 43/2017.

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se pelo julgamento REGULAR c/
RESSALVAS da prestação de Contas do Sra. VERA LÚCIA
BAPTISTA CASTIGLIONI, 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.

Dessa forma sugere-se ressalvar a irregularidade em relação ao gestor desta Unidade, visto ser uma UG municipal subordinada à UCCI do município, cuja responsabilidade é do chefe do poder executivo municipal e recomendar, em nome de seu atual gestor, que nas futuras prestações de contas, adote as medidas necessárias à
apresentação do “Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno”, conforme previsto no artigo 82, §2º da Lei
Complementar 621/2012.
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Ressalta-se que a responsável pela Unidade Gestora foi
exonerada, através do decreto municipal 7041/2016 que
publicou o seu pedido de exoneração do cargo de secretaria municipal, a partir da data de publicação do D.O.M./
ES em 11/01/2016.

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA, exercício de 2016, formalizada de acordo com a Resolução TC
261/13 e alterações posteriores, sob a responsabilidade
do Sra. VERA LÚCIA BAPTISTA CASTIGLIONI.

Em sua defesa, a responsável alegou que na sua gestão
realizou as medidas necessárias para viabilizar a emissão
de documentação para a prestação de contas anual de
2015, até o dia de seu afastamento, contudo, os procedi-

Conforme exposto, não foram apresentados elementos
suficientes ao afastamento a seguinte irregularidade:
2.2 DIVERGÊNCIA APURADA ENTRE OS REGISTROS CONTÁBEIS DE BENS EM ALMOXARIFADO E O INVENTÁRIO
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.

Sugere-se ainda determinar atual gestor, que nas futuras prestações de contas sejam adotadas as medidas administrativas visando a realização de procedimento que
detalhe os valores ajustados em notas explicativas às demonstrações contábeis 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.
Considerando o exposto no item 2.4 desta Instrução Técnica Conclusiva (ITC) e com fundamento no artigo 1º,
XXXVI da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c o artigo 329, §7º do RITCEES recomendar à esta UNIDADE
GESTORA, em nome de seu atual gestor, que nas futuras prestações de contas, adote as medidas necessárias à
apresentação do “Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno”, conforme previsto no artigo 82, §2º da Lei
Complementar 621/2012”.
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
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019

39

ATOS DO PLENÁRIO

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 COM RESSALVAS a Prestação de
Contas Anual da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DE SERRA – SEDU, referente ao exercício de 2015, sob a
responsabilidade da senhora VERA LÚCIA BAPTISTA CASTIGLIONI, dando-lhe quitação;
1.2 DETERMINAR ao atual gestor que, nas futuras prestações de contas, sejam adotadas as medidas administrativas visando a realização de procedimento que detalhe
os valores ajustados em notas explicativas às demonstrações contábeis e, em caso de baixa contábil por desaparecimento de bens, instaure os procedimentos administrativos previstos na IN TC n.º 32/2014 a fim de elidir o
dano, informando ao Tribunal os resultados alcançados;
1.3 RECOMENDAR ao atuar gestor que, nas futuras prestações de contas, adote as medidas necessárias à apresentação do “Relatório e Parecer Conclusivo do Controle
Interno”, conforme previsto no artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012;
1.4 Arquivar, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 27/11/2018 - 42ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire

Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo
Coelho do Carmo.

PEDIDO DE REEXAME – CONHECER – NEGAR PROVIMENTO

4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora)

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

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
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-geral das sessões em substituição

Trata-se de Pedido de Reexame interposto pelo Ministério Público de Contas, em face da Decisão TC 01338/2018
– Primeira Câmara, proferida nos autos do Processo TC
5932/2013 em apenso, que deferiu, nos termos do voto
do então Relator, o registro do ato que nomeou o Sr. João
Vitor Braga dos Anjos para o cargo de Técnico em Transportes do quadro de pessoal do município de Vitória.
Por meio da Decisão Monocrática 1313/2018, o presente recurso foi conhecido e o recorrido e Prefeitura Municipal de Vitória foram notificados para apresentar contrarrazões.
O recorrido apresentou suas contrarrazões às fls. 30/39.
Manifesta-se o NRC – Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas por meio da Instrução Técnica de Recurso 0280/2018 (fls. 43/61), propondo a negativa de
provimento do recurso.

Processos: 06192/2018-5, 05932/2013-2

O representante do Ministério Público de Contas, procurador Luciano Vieira, se manifesta por meio do Parecer
05046/2018, reiterando todos os pedidos da inicial.

Classificação: Pedido de Reexame

É o Relatório. Passo a fundamentar.

UG: PMV - Prefeitura Municipal de Vitória

FUNDAMENTAÇÃO

Relator: Márcia Jaccoud Freitas

Sustenta o recorrente que o servidor João Vitor Braga dos
Anjos tomou posse fora do prazo legal, em afronta à norma constitucional (art. 37, caput, da CF/88) e infraconstitucional (arts. 24, caput e parágrafo único, e 26 da Lei
Municipal n. 2.994/1982), devendo, assim, ser denegado
o registro ao ato de admissão, nos termos do art. 117, in-

ACÓRDÃO TC-1735/2018 – PLENÁRIO

Recorrente: Membros do Ministério Público de Contas
(LUCIANO VIEIRA)
Interessado: JOAO VITOR BRAGA DOS ANJOS
Terceiro interessado: VANDER BORGES DOS SANTOS

www.tce.es.gov.br
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ciso II, da LC 621/12.

zo da posse não foi observado.

De acordo com o recorrente, o candidato poderia tomar posse até 30 dias após a publicação da nomeação
(08/10/2010) e o requerimento de prorrogação deveria
ter sido protocolado dentro deste período. Contudo, como o pedido de prorrogação de prazo somente foi feito
no dia 13/10/10, o servidor teria tomado posse fora do
prazo legal.

O ato de nomeação do senhor João Vitor Braga dos Anjos
foi publicado na data de 04/09/2010, que conforme calendário do ano de 2010, se deu em um sábado.

O servidor, em suas contrarrazões, destaca que tem desempenho profissional exemplar, reconhecido pelos seus
pares e superiores hierárquicos e vem pautando sua promissora carreira com brilhantismo. Que o formalismo
exagerado não tem lugar na moderna Administração Pública. E que tal questionamento afronta os institutos jurídicos da decadência, prescrição, preclusão, pois já se passaram mais de 08 anos de sua nomeação, posse e início
efetivo do exercício em cargo de provimento efetivo.
A área técnica se manifesta por meio da Instrução Técnica
de Recurso 0280/2018, nos seguintes termos:
Compulsando-se os autos do processo 5932/2013, em
apenso, verifica-se que o servidor João Vitor Braga dos
Anjos foi nomeado em 3/9/2010, sendo o ato publicado
em 4/9/2010, fls. 10-11.
Na data de 13/10/2010 o senhor João Vitor Braga dos Anjos requereu (fl. 27 do apenso) a prorrogação do prazo
para a sua posse a fim de que ultimasse seus exames médicos admissionais. E, no dia 29/10/10, tomou posse (fl.
24 do apenso) no cargo efetivo de Técnico em Transportes do Município de Vitória, tendo entrado em exercício
na data de 03/11/2010 (fl. 26 do apenso).
Inicialmente é necessário verificar se de fato o prazo de
30 dias para protocolar o pedido de prorrogação de pra-

O art. 218 da Lei Municipal 2994/1982, que dispõe sobre
o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória assim estabelece:
Art. 218 - Contarão por dias corridos os prazos previstos
neste Estatuto.
Parágrafo único - Não se computará o dia inicial, nem o
dia em que não haja expediente na repartição, quando
coincidir com vencimento do prazo.
Desta forma, nos termos do artigo supramencionado, o
prazo de 30 dias somente começaria a contar a partir do
dia 06/09/10, segunda feira.
No entanto, o dia 06/09/10, em razão dos feriados dos
dias 07/09 e 08/09/10, foi considerado ponto facultativo. Logo o termo a quo para a contagem do prazo é o dia
09/09/2010.
Assim sendo, o prazo de 30 dias para tomar posse ou
protocolar o pedido de prorrogação de prazo venceu em
08/10/10, uma sexta-feira.
Conforme consta da fl. 27 do processo TC 5932/2013,
o pedido de prorrogação de prazo somente foi feito no
dia 13/10/2013, uma quarta-feira. Entretanto, de acordo
com o documento constante da fl. 28 daquele processo,
foi informado pelo Coordenador de Registro e Movimentação da Prefeitura Municipal de Vitória que a solicitação
de prorrogação de prazo foi protocolada dentro do prazo e que, portanto, poderia ser prorrogada a posse até o
dia 02/11/10.
www.tce.es.gov.br

Nesse ponto é importante esclarecer que não houve expediente na Prefeitura de Vitória nos dias antecedentes
à data (13/10/2010) em que se deu a protocolização do
pedido de prorrogação de prazo para a posse, conforme se depreende da leitura dos Decretos Municipais nsº
14.494, de 9-12-2009 e 14.854, de 06/10/2010, que aboliram o expediente nas datas de 11 e 12 de outubro de
2010.
Observa-se, portanto, que o atraso na protocolização,
pelo recorrido, do pedido de prorrogação de prazo para a posse, foi de apenas 01 (um) dia útil e não de vários
dias como a princípio possa parecer. Ademais é necessário ponderar-se que a publicação do ato de nomeação se
deu em um sábado, fato que não pode ser tido como comum e que pode ter contribuído para o equívoco cometido pelo recorrido na contagem do prazo para a posse e
de seu pedido de prorrogação.
...transcorreram-se quase 8 (oito) anos entre a data de
posse do senhor João Vitor Braga dos Anjos, ora recorrido, e a Decisão TC 1338/2018-Primeira Câmara, que reconheceu a perfeição formal e deferiu o registro de admissão do servidor do Município de Vitória no cargo para o qual foi aprovado através de concurso público, sendo que o motivo da irresignação do Ministério Público de
Contas se refere, tão somente, à ultrapassagem do prazo
de posse pelo recorrido, ultrapassagem esta que decorreu da interposição intempestiva de pedido de prorrogação de prazo para a posse.
Nesse passo, em que pesem as razões recursais aduzidas pelo Parquet de Contas, entendemos que não são
suficientes para infirmar a Decisão TC 1338/2018-Primeira Câmara pelos seguintes fundamentos ora alinhavados (grifo):
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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I – a questão atinente ao marco inicial a ser considerado
para a contagem do prazo decadencial de 5 (cinco) anos,
previsto no art. 54 da Lei 9784/1999, quanto a atos de registro sujeitos à apreciação dos Tribunais de Contas, ainda gera discussões e controvérsia na doutrina e jurisprudência dos Tribunais Superiores, de sorte que a pacificação da matéria somente advirá com o pronunciamento
do STF no Recurso Extraordinário RE 636553, ainda pendente de julgamento e no qual se reconheceu repercussão geral;
II – o recorrido encontra-se desempenhando suas funções no cargo efetivo de Técnico de Transportes do Município de Vitória à quase 8 (oito) anos, uma vez que a sua
posse se deu em 29/10/10 (fl. 24 do apenso), cabendo
mais uma vez ponderar-se que a negativa de registro, a
esta altura, do ato de admissão, importará em insuperável gravame à sua órbita jurídica já que implicará, via de
consequência, na invalidação de sua posse e exoneração.
Ademais, eventual denegação do registro do ato de admissão, passados quase 8 (oito) anos da investidura do
servidor em seu cargo efetivo, também poderá trazer sérias consequências fáticas e jurídicas para o ente público
ao qual está vinculado o ora recorrente, eis que poderá
acarretar a nulidade de todos os atos praticados pelo servidor no exercício do cargo;
III – ainda que se reconheça a intempestividade na protocolização, pelo recorrido, do pedido de prorrogação de
sua posse - motivo que gerou toda a controvérsia deduzida no presente apelo – não se verifica, entretanto, a presença de má-fé em sua conduta, sendo que o prazo do
pedido de prorrogação foi excedido em apenas 1 (um)
dia. Ademais a razão da contagem equivocada do prazo,
pelo ora recorrido, pode ter decorrido do fato incomum

de sua nomeação ter sido publicada em dia não útil (um
sábado), o que torna, ao nosso sentir, escusável a erronia cometida;
IV – existem consideráveis julgados, emanados de Tribunais Superiores (STF e STJ), cujos teores já foram aqui noticiados, que reconhecem, como exteriorização do primado da segurança jurídica, a aplicabilidade do prazo
decadencial de 5 (cinco) anos, aludido no art. 54 da Lei
9784/1999, para impedir que decisões denegatórias de
registro, exaradas por Tribunais de Contas, acarretem a
perda de direitos reconhecidos pela Administração (pensionamento, admissão, ascensão funcional, aposentadoria);
Dessa forma, considerando que a questão relativa à incidência do prazo decadencial de 5 (cinco) anos, preconizado no caput do art. 54 da Lei 9784/1999, quanto a
atos de pessoal sujeitos a registro nos Tribunais de Contas, é objeto de intenso dissenso doutrinário e jurisprudencial e se encontra, inclusive, em discussão no Pretório Excelso, entendemos que não seria razoável negar-se
registro à admissão do senhor João Vitor Braga dos Anjos, ora recorrido, passados praticamente 8 (oito) anos
de sua posse. Ademais, conforme ressaltamos, não se verifica má-fé na conduta do recorrido sendo que o equívoco por ele cometido na contagem do prazo de protocolização do seu pedido de prorrogação de posse, cerne da controvérsia que motivou o presente apelo, é perfeitamente escusável em nossa percepção. Nesse diapasão, invocando-se os princípios da verdade material e da
segurança jurídica, norteadores da atividade jurisdicional
desta Corte de Contas a teor do art. 52 de sua Lei Orgânica (LC 621/2012), opinamos pela negativa de provimento do Pedido de Reexame interposto pelo Ministério Púwww.tce.es.gov.br

blico de Contas.
O representante do Ministério Público de Contas, Procurador Luciano Vieira, reitera todos os pedidos da inicial
(Parecer 05046/2018, fls. 65).
Considera a área técnica que o atraso na protocolização,
pelo recorrido, do pedido de prorrogação de prazo para
a posse, foi de apenas 01 dia. Ponderado também que a
publicação do ato de nomeação se deu em um sábado,
fato que não pode ser tido como comum e que pode ter
contribuído para o equívoco cometido pelo recorrido na
contagem do prazo para a posse e de seu pedido de prorrogação.
De acordo com o artigo 240, parágrafo único c/c 184,
caput e parágrafo único do CPC então vigente, como a
publicação do ato de nomeação do servidor foi feita num
sábado, dia 04/09/2010, considera-se publicado no primeiro dia útil seguinte, qual seja 09/09/2010, considerando que não houve expediente nos dias 06, 07 e 08
(ponto facultativo, feriado Dia da Independência do Brasil e aniversário da cidade de Vitória).
Assim, o prazo de 30 dias para o pedido de prorrogação
começou a correr no dia 10/09/2010, terminando no
dia 09/10/2010, um sábado. Ocorre que não houve expediente na Prefeitura Municipal de Vitória nos dias 11
e 12 de outubro de 2010, conforme Decretos Municipais n.º 14.494/2009, de 09/12/2009, e 14.854/2010, de
06/10/2010, donde se conclui que o prazo final para o
pedido de prorrogação se encerrou no dia 13/10/2010,
data em que foi protocolado o pedido, não havendo que
se falar em intempestividade.
Face ao exposto, considerando que o pedido de prorrogação da posse foi protocolado tempestivamente, VOTO
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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pela negativa de provimento do presente recurso
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 Conhecer o presente recurso, uma vez que preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade;
1.2 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Pedido de Reexame, devendo ser mantida a Decisão 1338/2018-Primeira Câmara, em todos os seus termos.
1.3 Arquivar, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.

FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
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-geral das sessões em substituição

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.

ACÓRDÃO TC-1736/2018 – PLENÁRIO
Processo: 04105/2018-2
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017

3. Data da Sessão: 27/11/2018 - 42ª Sessão Ordinária do
Plenário.

UG: FACELI - Faculdade de Ensino Superior de Linhares

4. Especificação do quórum:

Responsável: JUSSARA CARVALHO DE OLIVEIRA

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2017 –
REGULAR – QUITAÇÃO – CIÊNCIA – ARQUIVAR.

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

Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Faculdade de Ensino Superior de Linhares, referente
ao exercício de 2017, sob a responsabilidade da Sra. Jussara Carvalho de Oliveira, Ordenador de Despesas.

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO

O Ministério Público Especial de Contas, mediante Parecer 05482/2018-2, da lavra do Procurador, Dr. Luciano
Vieira, em consonância com o posicionamento da área
técnica, manifestou-se no mesmo sentido, dando-se a
devida quitação a responsável.

Relator: Marco Antônio da Silva

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA:

A área técnica, nos termos do Relatório Técnico
00401/2018-1 e da Instrução Técnica Conclusiva – ITC
04461/2018-9, sugeriu o julgamento pela regularidade
das contas em apreço.
www.tce.es.gov.br

VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual da
Faculdade de Ensino Superior de Linhares, referente ao
exercício de 2017, 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, 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
04461/2018-9, verbis:
[...]
Considerando a completude apresentada na análise de
mérito contida no Relatório Técnico 00401/2018-1, que
preenche, portanto, os requisitos estabelecidos no artigo
319 do RITCEES, nos manifestamos pelo julgamento do
presente feito nos moldes ali sugeridos, anuindo-se aos
argumentos fáticos e jurídicos descritos na referida peça
técnica, que nestes termos se pronunciou:
5. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO:
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, refletiu a
atuação do gestor responsável, no exercício das funções
administrativas na Faculdade de Ensino Superior de Linhares.
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 da Sra. JUSSARA CARVALHO DE OLIVEIRA, no exercício de 2017, na forma do
artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012. –
g.n.
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas
acompanhou a área técnica, na íntegra, quanto aos termos de sua manifestação, acrescentando quitação a responsável.
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 mos-

tra adequada, razão pela qual acompanho seu posicionamento.
Desse modo, adoto como razões de decidir o posicionamento técnico e do representante do Parquet de Contas
que se manifestaram pela regularidade da presente prestação de contas.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, em consonância com o posicionamento
da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, proponho VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual da
Faculdade de Ensino Superior de Linhares, referente ao
exercício de 2017, sob a responsabilidade da Sra. Jussara Carvalho de Oliveira, Ordenador de Despesas, dando-lhe a devida quitação;
1.2 DAR ciência aos interessados, com o consequente arquivamento dos presentes autos, após o respectivo trânsito em julgado.

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo
Coelho do Carmo.
4.2 Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva (relator) e Márcia Jaccoud Freitas (em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
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 TC-1741/2018 – PLENÁRIO

2. Unânime.

Processos: 07532/2016-1, 10022/2014-4

3. Data da Sessão: 27/11/2018 - 42ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Classificação: Pedido de Reexame

4. Especificação do quórum:

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
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Interessado: PEDRO CHAVES DE OLIVEIRA JUNIOR, MARCELO DE SOUZA PREPETA, SYLVIO RIBEIRO AREAS NETO,
GIVALDO LUIZ PANETTO
Recorrente: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Procurador: FRANCISCO DE ASSIS CALEGARIO (OAB:
5603-ES)
PEDIDO DE REEXAME EM FACE DO ACÓRDÃO TC
258/2016 – 1ª CÂMARA – PROCESSO TC 10022/2014 –
PREFEITURA DE BOM JESUS DO NORTE – CONHECER –
NEGAR PROVIMENTO – MANTER ACÓRDÃO RECORRIDO
- ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Pedido de Reexame interposto pelo Ministério Público de Contas, por intermédio do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira,
em face do ACÓRDÃO TC 258/2016 – 1ª Câmara, proferido nos autos do processo TC10022/2014, que considerou procedente a Representação, aplicou multa individual ao senhor Pedro Chaves de Oliveira Júnior e determinou a implementação de mecanismos de controle interno. Contudo afastou o ressarcimento imputado e a responsabilidade dos senhores Marcelo de Souza Prepeta,
Sylvio Ribeiro Areas Neto e Givaldo Luiz Panetto, nos seguintes termos:
“(...)
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC10022/2014, ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia dois de março de dois mil

e dezesseis, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:

37), pelo conhecimento do recurso e notificação dos interessados.

1) Considerar procedente a presente Representação,
com base no inciso II, do art. 95 c/c art. 99, §2º, da Lei
Complementar Estadual n° 621/2012, e art. 329, § 3º,
da Resolução TC 261/2013, tendo em vista a manutenção da irregularidade na prestação de contas das diárias e adiantamentos concedidos na gestão do Sr. Pedro
Chaves de Oliveira Júnior, afastando, contudo, o ressarcimento imputado, na forma da fundamentação encartada no voto do Relator;

Os senhores Givaldo Luiz Panetto, Marcelo de Souza Perpeta e Sylvio Ribeiro Areas Neto apresentaram contrarrazões às fls. 64 – 89; 102 – 107 e 111 – 116, respectivamente.

2) Aplicar multa individual ao Sr. Pedro Chaves de Oliveira Júnior (Prefeito), de R$5.000,00 (cinco mil reais), nos
termos do art. 131 da LC 621/12, tendo em vista a irregularidade constante no voto do Relator;
3) Determinar ao atual gestor da Prefeitura Municipal de
Bom Jesus do Norte, com fundamento no artigo 87, inciso VI da Lei Complementar nº 621/2012 que:
3.1 Implemente mecanismos de controle interno para a
concessão das diárias e adiantamentos, regulamentando
por ato próprio as respectivas prestação de contas destes benefícios, de forma suficiente a comprovar as atividades exercidas nos eventos e o efetivo comparecimento dos servidores nas viagens que derem origem a estes
pagamentos.
4) Arquivar os autos após o trânsito em julgado. (...)”
Mediante a Instrução Técnica de Recurso 91/2016
(fls.33 - 34), a Secex Recursos concluiu que o presente
feito é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, ressaltando a necessidade de notificação dos recorridos para apresentarem suas contrarrazões.
Assim, proferi a Decisão Monocrática 24/2017 (fls. 35 www.tce.es.gov.br

Os autos foram encaminhados ao NCR – Núcleo de Recursos e Consultas, que exarou a Instrução Técnica de
Recurso 155/2018 (fls. 118 - 135), opinando pelo provimento parcial do recurso.
O Ministério Público de Contas, no Parecer de fls. 139,
ratifica e reitera os termos da peça inicial do Pedido de
Reexame.
Na sessão do dia 09 de outubro de 2018, o Dr. Francisco de Assis Calegari, representando o senhor Givaldo
Luiz Panetto, apresentou sustentação oral. O julgamento foi adiado, permanecendo os autos em pauta. Deferido o pedido de juntada de notas taquigráficas e memorial (fls.147).
Os autos retornaram a este Gabinete para análise.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Analisando 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, na ITR 155/2018 (fls. 118-135), deixou de
acolher na íntegra o recurso do Ministério Público apenas em razão da necessidade de individualização do ressarcimento conforme a participação de cada agente.
Entendo correto o posicionamento técnico, ressaltando
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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apenas que na fundamentação o Ministério Público realizou a individualização, que apenas não constou da conclusão de seu parecer.

nial, desvio, apropriação ou dilapidação do patrimônio
público; pois em algumas diárias concedidas ficou demonstrado o motivo de suas viagens (fls. 45/177);

A ITR 155/2018, em consonância com o Ministério Público de Contas, opinou por julgar irregulares as contas do
senhor Givaldo Luiz Paneto.

Os valores recebidos individualmente eram de baixa representatividade;

Discordo neste aspecto, por entender que deve ser reconhecida a boa-fé do responsável e consequente julgamento pela regularidade com ressalva das contas, conforme a seguir passarei a expor.
Desta forma, ratifico parcialmente o posicionamento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
tomando como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica de Recurso 84/2018 (fls. 45/53),
quanto aos seguintes aspectos:
“(...) Em síntese apertada, o Ministério Público de Contas pugna pela reforma do ACÓRDÃO TC 258/2016, proferido pela primeira Câmara desta Corte de Contas (...).
A irregularidade ensejadora do ressarcimento e mantida
no acórdão foi:
Realização de despesas com a concessão de diárias,
adiantamento para viagens e aquisição de passagens
sem comprovação da efetiva aplicação dos recursos.
Contudo, o Acórdão recorrido afastou o ressarcimento
com os seguintes fundamentos:
Inviabilidade de imputação de ressarcimento por dano
presumido;
Ilegitimidade de enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública, visto que em algumas diárias, o objetivo da viagem foi explicitado (fls. 45/177);
No caso concreto não ficou confirmado a perda patrimo-

Legislação municipal específica precária, sem fixação de
critérios para uma prestação de contas adequada de diárias e adiantamentos, que dariam ensejos a inadequação verificada;
As condutas dos agentes responsabilizados não poderiam ser diversas.
O recorrente argumenta que o Acórdão ora recorrido, ao
afastar o ressarcimento, incorreu em error in judicando,
sob os fundamentos abaixo sintetizados:
Como efeito da revelia se tem a presunção de veracidade
dos fatos alegados, tornando-se desnecessária posterior
instrução probatória;
A confissão ficta se revela suficientemente apta a comprovar a ocorrência de dano ao erário;
A revelia dos responsáveis denuncia a ausência de boa-fé em prestar contas dos seus atos, acentuando o caráter grave das condutas;
O dano é efetivo e concreto, evidenciado nos autos, de
forma inequívoca, com a saída de recursos públicos sem
a correspondente comprovação das despesas, conforme
se verifica no anexo II da ITI 160/2015 (fls. 194);
Considerando que não há registro nos processos administrativos n.º 3470/2012 e 3471/2012 de que os agentes públicos gastaram recursos em prol do interesse público e que os responsáveis não se manifestaram contrariamente aos fatos narrados, é paradoxal conceber que o
www.tce.es.gov.br

Município estaria enriquecendo com a devolução dos valores desamparados da prestação de contas;
O valor disponibilizado sem a certificação de que atendeu aos requisitos legais (sem amparo legal) devem retornar aos cofres públicos, sendo estéril a invocação de
enriquecimento ilícito da Administração.
O valor de ressarcimento se limita a recomposição dos
cofres públicos;
A diária consubstancia na indenização ao servidor (art.
51, II, Lei 8112/1990) e art. 1º da Lei Municipal n.º
099/2009, fls. 28/29), sendo indispensável a comprovação, no caso concreto, do efetivo afastamento do servidor ao seu local de trabalho, no desempenho de atividade de interesse da administração pública (interesse público), e que tal fato acarretou despesas extraordinárias
como hospedagem, alimentação e locomoção urbana,
durante o período de deslocamento.
O dever de demonstrar a boa e regular aplicação dos recursos sob sua guarda por meio de competente prestação de contas é princípio constitucional (art. 70, parágrafo único da Constituição Federal), de relevante importância em um Estado Democrático de Direito (art. 5º da
Declaração dos Direitos Humanos e do Cidadão), e sua
omissão se apresenta como irregularidade grave nos termos doa art. 81 da Lei Orgânica e 163 do Regimento Interno desta Corte de Contas.
O afastamento do ressarcimento sob o fundamento de
inexistência de critérios fixados para uma prestação de
contas adequada não prospera, visto que além dos regramentos gerais acerca do dever de prestar contas e do
art. 63 da Lei 4.320/64 prescrever os critérios de verificação das despesas a serem liquidadas, legislação muniSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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cipal fixou critérios mínimos para as despesas públicas
com indenizações de diárias.
Ressalta que o ônus da prova quanto ao regular dispêndio de recursos públicos compete ao gestor.
Destaca a gravidade da conduta considerada ato de improbidade administrativa.
Registra a negligência do chefe do Poder Executivo Municipal quanto ao controle de pagamentos de diárias e
o enriquecimento ilícito daqueles que se utilizaram de
verbas públicas indenizatórias sem a devida justificativa.
O Sr. Givaldo Luiz Panetto, sem impugnar os fatos, acostou comprovante de recolhimento (fls. 208/210) aos cofres públicos a título de ressarcimento de diária correspondente a sua cota parte de débito, denotando reconhecimento fático-jurídico da procedência das ocorrências a ele imputadas;
Ao final requer:
Conhecimento e provimento do Pedido de Reexame;
Julgamento pela irregularidade das contas dos Srs. Pedro
Chaves Oliveira Júnior, Marcelo de Souza Perpeta, Sylvio
Ribeiro Arêas Neto e Givaldo Luiz Peneto;
Apenamento de multa pecuniária a todos os responsáveis
Aplicação de pena de Inabilitação para exercício de cargo
em comissão ou função de confiança na administração
estadual e municipal pelo prazo de 5 anos, visto a gravidade da pratica do ato, capitulado em lei como ato de
improbidade administrativa.
Das contrarrazões apresentadas pelo Sr. Givaldo Luiz
Panetto
Em síntese, o Sr. Givaldo Luiz Panetto, em suas contrar-

razões, relata a exclusão de sua responsabilidade face a
atitude imediata de recolher o valor supostamente tido
como ilícito, após a citação, conforme sugerido pela Instrução Técnica Conclusiva ITC 5134/2015 (fls. 236/245)
e do Parecer do Ministério Público PPJC 6109/2015, (fls.
248/250).

Argumenta ter ocorrido a preclusão consumativa, temporal ou lógica, visto o Parecer PPJC 6109/2015.

Informa que optou pelo recolhimento do valor supostamente tido como ilícito (R$ 157, 03, cento e cinquenta e
sete reais e três centavos), ainda, na seara de indícios e
suposição, com a finalidade de resolver a questão apresentada, visto:

Das Contrarrazões apresentado pelo Sr. Marcelo de
Souza Perpeta

Esta Corte de Contas procedeu regularmente o saneamento do feito, com a exclusão da responsabilidade do
recorrido, conforme o art. 87, § 2º da Lei Complementar
n.º 621/2012.

Por orientação desta Corte de Contas face o disposto no
art. 87, § 2º Lei Complementar 621/2012.

Em síntese, em suas contrarrazões o Sr. Marcelo de Souza Perpeta informa que sua ausência de manifestação
quando da citação ocorreu não por estar despreocupado com o resultado do procedimento, mas por estar tentando buscar junto a administração municipal cópia dos
processos administrativo onde foram prestadas as contas.

Acrescenta que não há nos autos evidência de que tenha
agido de má-fé e nem qualquer outro tipo de ato doloso
que justificasse uma responsabilização maior.

Acrescenta que somente na atual gestão foi informado
que que os processos administrativos não foram encontrados.

Informa que a viagem ensejadora da diária ora questionada foi a serviço, tendo por destino o próprio Tribunal
de Contas, no dia 03 de agosto de 2012, cujas imagens
do sistema de vigilância eletrônica local, poderá identifica-lo no Hall da portaria.

Destaca que o Recorrente, em sede de recurso, requer
aplicação de sanções superiores ao de sua manifestação,
quando acompanhou os termos da ITC 5134/2015.

Os termos da proposta de encaminhamento contido na
ITI 160/2015, apresentado como uma das alternativas e;

Citando o ACÓRDÃO TC 2077/2015 da Primeira Câmara desta Corte de Contas, suscita o princípio da insignificância, visto o valor de pequena monta, efetivamente
reembolsado.
Alega não haver justa causa para a inclusão do recorrido
ao feito, visto não haver lesão jurídica ameaçada, o desperdício de tempo e custo significativo para apurar fatos
insignificantes, o interesse público já está preservado, e
o bem jurídico tutelado está guarnecido.
www.tce.es.gov.br

Alega que todos os comprovantes, inclusive certificados
que eventualmente fossem entregues, foram entregues
ao Prefeito que era responsável pela prestação de Contas, tendo os mesmos colacionados ao processo administrativo.
Aduz que parte desses documentos foram suprimidos ao
serem enviados a esta Corte de Contas, por razões políticas. Tendo os processos administrativos, em que se comprovariam a retirada dos documentos, desaparecido da
Prefeitura de Bom Jesus do Norte.
Destaca, que esta Corte de Contas, ao analisar a quesSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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tão, considerou o baixo valor das concessões, demonstrando claramente não se tratar de remuneração disfarçada, e nem valores que se traduzem em enriquecimento sem causa, restando claro a total ausência de dolo ou
má-fé dos recorridos.

das pelo Sr. Marcelo de Souza Perpeta, o qual nos reportamos, sendo diferenciado com o acréscimo das seguintes informações:

to, o qual foi afastado pelo ACÓRDÃO TC 258/2016 da
Primeira Câmara desta Corte de Contas, bem como e aspectos inerente a responsabilização.

Que as diárias a ele imputadas se referem a duas viagens:

Argumenta que o Ministério Público pretende a condenação dos requeridos em matéria que os mesmos sequer tiveram participação ou responsabilidade, quando
requer:

Uma, no valor de R$ 70,00 (setenta reais), para participação do Seminário Transparência e Controle – 55 anos
do TCEES;

A irregularidade apontada nos autos e mantida no acordão recorrido, ensejadora do ressarcimento, versa sobre
a ausência de prestação de contas.

Condenação do recorrido de forma solidária quanto aos
valores recebidos pelo Prefeito (R$ 5.700,00) e pelo assessor jurídico (R$ 518,00);
Condenação do Sr. Sylvio Ribeiro Areas de forma solidária quanto aos valores recebidos pelo Prefeito (R$
5.700,00), pelo Chefe de Gabinete (R$ 6.000,00).
Condenação do Sr. Givaldo Luiz Paneto de forma solidária em valores recebidos pelo prefeito municipal (R$
5.700,00), pelo Chefe de Gabinete (R$ 6.000,00) e pelo
assessor jurídico (R$ 518,00).
Expõem que ao individualizar as condutas e os valores
imputado a cada responsável, fica claro que ocorreu
uma falha formal na prestação de contas, incapaz de gerar presunção de enriquecimento ilícito.
Menciona que as despesas questionadas ocorreram em
julho e agosto de 2012 e que os responsáveis permaneceram no exercício de suas funções até dezembro, tendo
tempo hábil para juntar uma simples declaração a fim de
afastar qualquer mácula da prestação de contas.
Das contrarrazões apresentadas por Sylvio Ribeiro Areas Neto.
Em síntese, as contrarrazões apresentadas por Sylvio Riveiro Areas Neto têm o mesmo teor daquelas apresenta-

Outra, no valor de R$ 448,00 (quatrocentos e quarenta e
oito reais), para rever a penalidade imposta ao município
de devolver ao Ministério de Turismo os valores gastos
com um carnaval realizada pelo prefeito anterior, tendo
em vista que o bloqueio ordenado inviabilizaria o pagamento da folha de servidores do município, pois era no
importe de aproximado de R$ 450.000,00 (quatrocentos
e cinquenta mil reais), recordando ter sido entregue juntamente com os comprovantes da viagem o adesivo de
identificação.
Das contrarrazões apresentadas pelo Sr. Pedro Chaves
de Oliveira Júnior
O Sr. Pedro Chaves de Oliveira Júnior, mesmo devidamente notificado (fls. 44/45) não apresentou suas contrarrazões.
Análise

Verifica-se nos autos do Processo TC 10022/2012, fls.
30/117, os processos administrativos 3170/2012 e
3171/2012, em que foram concedidas várias diárias.
Confrontando os mencionados processos administrativos com o anexo II (fls. 194/196), verifica-se que a análise da prestação de contas procedida na ITI 160/2015,
levou em consideração a existência de boletins de viagem e a simples declaração do próprio beneficiário. Tendo sido apontado como irregulares apenas aqueles valores pagos (cheques acostados aos autos do Processo
TC 10022/2014, fls. 35, 42, 54, 62, 64, 69, 153, 157, 162,
167) e que estavam sem qualquer documento comprobatório.
Assim, os valores solicitados na ITI como passíveis de ressarcimento são aqueles totalmente desprovidos de qualquer documento comprobatório da utilização dos recursos para os fins a que se destinava.

Inicialmente, afasta-se a alegação da preclusão consumativa ou temporal, uma vez que no Parecer Vista (fls.
257/275 do Processo TC 10022/2014) foram formulados
os mesmos requerimentos ora apresentado no presente
Pedido de Reexame, bem como, a indisponibilidade do
interesse público e a missão constitucional do Ministério
Público como guardião do ordenamento jurídico.

Extrai-se do art. 1º da Lei Municipal n.º 009/2009 (fls.
28/29, TC 10022/2014) que a concessão de diária tem
natureza indenizatória, visando a compensação pecuniária de despesas efetuadas com alimentação, locomoção e hospedagens pelo agente ou servidor público que
se deslocar temporariamente a serviço ou, para participarem de seminários, congressos, cursos de aperfeiçoamento e outros eventos de interesse do Município:

O cerne da questão envolve a obrigação de ressarcimen-

Art. 1º Observados os princípios da moralidade e do es-

www.tce.es.gov.br
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trito interesse do serviço público, aos Agentes Políticos e
Servidores do Poder Executivo Municipal, que se deslocarem temporariamente a serviço, ou para participarem
de seminários, congressos, cursos de aperfeiçoamento
e outros eventos de interesse do Município, conceder-se-á diárias a título de indenização de despesas de alimentação, locomoção e hospedagem, nos seguintes valores (...).

Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo) em seu art. 1º, § 2º determina:

sem, contudo, haver qualquer documento capaz de comprovar a legalidade de sua utilização.

Art. 1º [...]

A ausência de elementos capazes de demonstrar a boa
e regular aplicação dos recursos públicos, enseja a violação do dever de prestar contas e da boa administração,
configurando o dano ao erário, com consequente dever
de ressarcimento.

A legalidade do ato (concessão e recebimento da diária) depende da efetiva ocorrência da situação prevista.
O que não é possível verificar nos casos relacionados na
ITI 160/2015, ante a ausência de documentos comprobatórios.

O Decreto Lei 200/67, em seu art. 93, estabelece que o
ônus da prova é de quem utilizou os recursos, devendo a
comprovação ser feita de acordo com as normas da Administração.

A Constituição Federal, em seu art. 70, parágrafo único,
impõem a obrigação de prestar contas àquele que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros,
bens e valores públicos:
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial da União e das entidades da
administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e
renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de
controle interno de cada Poder.
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. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19,
de 1998).
Também a Lei Complementar Estadual n.º 621/2012 (Lei

§ 2º Quem quer que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores do Estado ou
Município terá de justificar seu bom e regular emprego
na conformidade das leis, regulamentos e normas emanadas das autoridades administrativas competentes.

Art. 93. Quem quer que utilize dinheiros públicos terá de
justificar seu bom e regular emprego na conformidade
das leis, regulamentos e normas emanadas das autoridades administrativas competentes.
A prestação de contas tem por objetivo demonstrar a
correta aplicação dos recursos recebidos, devendo, para tanto, ser instruída com documentos hábeis, na forma
indicada pela legislação.
Portanto, os vários contextos na aplicação da lei ao fato
concreto devem ser observados. A presunção de existência de interesse público pela motivação declarada no requerimento, por si só, não autoriza o pagamento das verbas indenizatórias (diária), se o processo administrativo
de pagamento não estiver devidamente instruído com os
documentos que possibilitem comprovar a existência de
interesse público nos deslocamentos, revelando-se compatível com o que estabelece a referida norma e na motivação explicitada.
Verifica-se nos autos a saída dos recursos públicos, por
meio dos cheques concedidos aos seus beneficiários,
www.tce.es.gov.br

Importante lembrar que o ressarcimento visa a reparação da lesão ou prejuízo causado ao patrimônio, retornando-se ao status quo ante.
A proteção à integralidade do patrimônio público está
amparada constitucionalmente, sendo exemplos clássicos o art. 37, § 5º, em que se preceitua a imprescritibilidade das ações que objetivam o ressarcimento do dano
a ele causado; o art. 70, parágrafo único, em que se impõem o dever de prestar contas a todo aquele que direta
ou indiretamente maneja com bens ou valores públicos;
e o art. 37, § 4º que imputa penalidades a conduta ímproba, além do ressarcimento ao erário.
Esta Corte de Contas oportunizou aos recorridos apresentarem suas justificativas tanto na citação, quanto na
apresentação das contrarrazões, momento em que poderiam ter juntado os documentos hábeis a demonstrar
a regularidade no recebimento e utilização dos valores.
(...)
Os argumentos apresentados pelo Sr. Sylvio Ribeiro Areas Neto, não tem o condão de elidir a irregularidade
apontada nos autos.
Embora alegue que seu silêncio quando da citação tenha
ocorrido por tentativa de conseguir junto a administração municipal cópia integral dos processos administrativos de concessão de diárias ora questionadas, o mesmo
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não faz juntar qualquer comprovação, como por exemplo o protocolo de requerimento à época.
As cópias dos referidos processos administrativos se
encontram nos autos do Processo TC 10022/2014 (fls.
30/117), do qual se verifica não existir solicitação de vistas pelos recorridos.
Também não há comprovação de que os processos encaminhados a esta Corte de Contas foram adulterados com
a retirada de documentos.
A mesma análise procede para o Marcelo de Souza Perpeta, visto que suas argumentações são as mesmas.
No que se refere a solidariedade no ressarcimento e individualização da pena, assiste razão aos Srs. Sylvio Ribeiro Areas Neto e Marcelo de Souza Perpeta. Em uma simples leitura dos requerimentos solicitados pelo recorrente, pode-se chegar ao entendimento equivocado de que
todos estariam solidariamente responsáveis pelo montante solicitado no ressarcimento.
Desta forma, no que se refere ao ressarcimento, importante fazer a devida individualização segundo a participação de cada responsável. O quadro a seguir, demonstra o valor recebido por cada responsável, sem a apresentação da prestação de contas:
Processo Administrativo 3470/2012
Beneficiados

Diárias sem prestação de Contas
R$
VRTES*
Pedro Chaves de 3.700,00
1.637,9654
Oliveira Júnior
Sylvio Ribeiro Arêas 518,00
229,3152
Neto
Givaldo Luiz Paneto 100,00
44,2693
TOTAL
4.318,00
1.911,55

Processo Administrativo 3471/2012

Beneficiados

Adiantamento sem prestação de Contas.
R$
VRTES*
Marcelo de Souza 6.000,00
2.656,1601
Perpeta
Pedro Chaves de 2.000,00
885,3867
Oliveira Júnior
TOTAL
4.318,00
1.911,55

*VRTE 2012 = 2,2589
Importante ressaltar, que o Sr. Pedro Chaves de Oliveira
Júnior, à época prefeito, além de ter recebido a título de
diária sem a devida prestação de contas, conforme quadro descrito acima, foi responsável por autorizar todos
os demais pagamentos.
Desta forma, visto a sua omissão no dever de adotar as
providências pertinentes em face da ausência de prestação de contas, o Sr. Pedro Chaves de Oliveira Júnior é
responsável solidariamente com os demais, sendo a ele
imputado a restituição do valor de R$ 12.218,00 (doze
mil, duzentos e dezoito reais), equivalente a 5.408,8273
VRTE.
O Sr. Sylvio Ribeiro Areas Neto, por ter recebido os valores, a título de diária e adiantamentos, sem apresentar a prestação de contas é responsável pela restituição
de R$ 518,00 (quinhentos e dezoito reais), equivalente a
229,3152 VRTE..
O Sr. Marcelo de Souza Perpet, por ter recebido os valores, a título de diárias e adiantamento, sem apresentar a
prestação de contas, é responsável pela restituição de R$
6.000,00 (seis mil reais), equivalente a 2.656,1601 VRTE
O Sr. Givaldo Luiz Paneto já restitui o valor a ele imputado, conforme se depreende das fls. 209/210, do processo TC 10022/2014.
www.tce.es.gov.br

Quanto as sanções, estas estão previstas no Título VI da
Lei Complementar 621/2012 e no Título VII da Resolução
TCEES 261/2013.
Importante destacar que a sanção possui caráter preventivo, educativo e repressivo, devendo ser considerado, quando de sua aplicação, as circunstâncias do caso
concreto, o grau de reprovabilidade da conduta do agente, a gravidade da falta e o potencial de lesividade do ato
para a Administração Pública, observando o princípio da
proporcionalidade (art. 388 do Regimento Interno), implicando na adoção de medidas adequadas, necessárias
e proporcionais, não sendo extremamente branda ou excessiva a ponto de causar o sentimento de repúdio diante de um absurdo ou de uma arbitrariedade.
Lembramos que a dosimetria da pena é de competência
da Câmara e do Plenário desta Corte de Contas, motivo
pelo qual não nos manifestaremos a este respeito.
4. CONCLUSÃO
Diante das razões fáticas e jurídicas expostas na presente Instrução Técnica de Recurso (ITR), opinamos pelo CONHECIMENTO do Pedido de Reexame interposto pelo
Ministério Público de Contas, conforme disposto no item
2 da presente ITR, e no mérito pelo PROVIMENTO PARCIAL, sugerindo-se a reforma do Acórdão 706/2017, observando-se quanto ao ressarcimento a responsabilidade conforme a participação de cada agente. (...)”
Quanto ao senhor Givaldo Luíz Paneto, a área técnica e
o Ministério Público de Contas opinam pela irregularidade das contas.
Discordo de tal posicionamento.
O responsável alegou que deixou de apresentar suas justificativas, optando pelo recolhimento da importância a
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ele imputada na ITI 160/2015 como débito, por entender que sua responsabilidade estaria excluída com o saneamento do processo (art. 87, § 2º da Lei Orgânica desta Corte de Contas).
Informa que a diária recebida foi para comparecimento a
esta Corte de Contas, a serviço da municipalidade. Entretanto, não comprova tal alegação.
De fato, de acordo com o art. 87, § 2º da Lei Orgânica,
é possível sanear o processo, com o consequente julgamento das contas regulares com ressalva:
Art 87: Verificada irregularidade nas contas, cabe ao Tribunal ou ao Relator:
[...]
§ 2º 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.
Observe-se que o recolhimento espontâneo e tempestivo do débito (fls. 207/210 - Processo TC 10022/2014)
constitui elemento indicador da boa-fé.
Neste sentido, reconheço estarem presentes os requisitos do art. 87 § 2º, ressaltando a baixa materialidade
consubstanciada no valor da diária recebida e posteriormente restituída aos cofres municipais (R$ 157,03).
Observa-se, quanto aos senhores Pedro Chaves de Oliveira Júnior (Prefeito Municipal), Marcelo de Souza Perpeta (Chefe de Gabinete do Prefeito) e Sylvio Ribeiro
Arêas Neto (Assessor Jurídico) a ausência de elementos
que indiquem a existência de má-fé. Havendo somente a
irregularidade referente à realização de despesas com a

concessão de diárias, adiantamento para viagens e aquisição de passagens sem comprovação da efetiva aplicação dos recursos, entendo, acordo com os arts. 87, § 2º,
LC 621/12 e art. 157, § 3º do Regimento Interno deste
Tribunal de Contas, devam os responsáveis ser cientificados para que, em novo e improrrogável prazo de 30
(trinta) dias recolham a importância devida.
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 Manter a seguinte irregularidade:
1.1.1. Realização de despesas com a concessão de diárias, adiantamento para viagens e aquisição de passagens sem comprovação da efetiva aplicação dos recursos, conforme narrado no item 1.1 desta Instrução Técnica Conclusiva,
Base legal: art. 70, Parágrafo Único, da Constituição Federal e da Constituição Estadual;
Responsáveis:
Pedro Chaves de Oliveira Júnior (Prefeito Municipal)
Marcelo de Souza Perpeta (Chefe de Gabinete do Prefeito)
Sylvio Ribeiro Arêas Neto (Assessor Jurídico)
Ressarcimento: R$ 12.218,00 correspondente a
5.408,8273 VRTE, conforme fundamentação exposta no
item 1.1.
2. Converter os autos em tomada de contas especial
na forma do artigo 57, inciso IV, da Lei Complementar
621/2012, tendo em vista a existência de dano;
3. Em razão do cometimento de cometimento de infrawww.tce.es.gov.br

ção que causou injustificado dano ao erário e, tendo em
vista a ausência de elementos que indiquem a existência de má-fé, de acordo com os arts. 87, § 2º, LC 621/12
e art. 157, § 3º do Regimento Interno deste Tribunal de
Contas, dê-se ciência ao senhor Pedro Chaves de Oliveira Junior – Prefeito Municipal de Bom Jesus do Norte, no exercício de 2012, para que, em novo e IMPRORROGÁVEL PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS recolha a importância devida no valor de R$ 12.218,00, equivalente a 5.408,8273 VRTE, em solidariedade com os senhores Marcelo de Souza Perpeta - R$ 6.000,00 (2.656,1601
VRTE) e Sylvio Ribeiro Arêas Neto - R$ 518,00 (229,3152
VRTE), pela prática de ato ilegal presentificado no item
1.1.1 (item 1.1 da ITC);
4 Rejeitar as alegações de defesa do senhor Marcelo
de Souza Perpeta – Chefe de Gabinete do Prefeito, no
exercício de 2012, em razão do cometimento de infração
que causou injustificado dano ao erário e, tendo em vista a ausência de elementos que indiquem a existência de
má-fé, de acordo com os arts. 87, § 2º, LC 621/12 e art.
157, § 3º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, dê-se ciência ao mesmo para que, em novo e IMPRORROGÁVEL PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS recolha a
importância devida no valor individual no valor de R$
6.000,00, equivalente a 2.656,16 VRTE, em solidariedade com o senhor Pedro Chaves de Oliveira Junior, pela
prática de ato ilegal presentificado no item 1.1.1 (item
1.1 da ITC);
5 Rejeitar as alegações de defesa do senhor Sylvio Ribeiro Arêas Neto – Assessor Jurídico, no exercício de
2012, em razão do cometimento de infração que causou
dano injustificado ao erário e, tendo em vista a ausência de elementos que indiquem a existência de má-fé, de
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acordo com os arts. 87, § 2º, LC 621/12 e art. 157, § 3º
do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, dê-se ciência ao mesmo para que, em novo e IMPRORROGÁVEL
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS recolha a importância devida no valor individual no valor de R$ 518,00, equivalente a 229,3152 VRTE, em solidariedade com o senhor Pedro Chaves de Oliveira Junior, pela prática de ato ilegal
presentificado no item 1.1.1 (item 1.1 da ITC);
6 Alertar os responsáveis de que, nos termos do art.
157, §4º do Regimento Interno, a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo, hipótese em que o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e dará quitação ao responsável, desde
que o pagamento seja devidamente comprovado junto a
esta Egrégia Corte de Contas.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
VOTO VISTA DO CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Com o propósito de me inteirar das teses defendidas no
voto constante deste processo, pedi vista em sessão plenária, o que me permitiu elaborar o voto que nesta oportunidade submeto à apreciação do Colegiado.
Encampo parte do relatório enunciado pelo Cons. Relator Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
Versam os presentes autos sobre Pedido de Reexame interposto pelo Ministério Público de Contas, por intermédio do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira,
em face do ACÓRDÃO TC 258/2016 – 1ª Câmara, proferido nos autos do processo TC10022/2014, que considerou procedente a Representação, aplicou multa individu-

al ao senhor Pedro Chaves de Oliveira Júnior e determinou a implementação de mecanismos de controle interno. Contudo afastou o ressarcimento imputado e a responsabilidade dos senhores Marcelo de Souza Prepeta,
Sylvio Ribeiro Areas Neto e Givaldo Luiz Panetto, nos seguintes termos:
“(...)
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC10022/2014, ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia dois de março de dois mil
e dezesseis, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1) Considerar procedente a presente Representação,
com base no inciso II, do art. 95 c/c art. 99, §2º, da Lei
Complementar Estadual n° 621/2012, e art. 329, § 3º,
da Resolução TC 261/2013, tendo em vista a manutenção da irregularidade na prestação de contas das diárias e adiantamentos concedidos na gestão do Sr. Pedro
Chaves de Oliveira Júnior, afastando, contudo, o ressarcimento imputado, na forma da fundamentação encartada no voto do Relator;
2) Aplicar multa individual ao Sr. Pedro Chaves de Oliveira Júnior (Prefeito), de R$5.000,00 (cinco mil reais), nos
termos do art. 131 da LC 621/12, tendo em vista a irregularidade constante no voto do Relator;
3) Determinar ao atual gestor da Prefeitura Municipal de
Bom Jesus do Norte, com fundamento no artigo 87, inciso VI da Lei Complementar nº 621/2012 que:
3.1 Implemente mecanismos de controle interno para a
concessão das diárias e adiantamentos, regulamentando
por ato próprio as respectivas prestação de contas deswww.tce.es.gov.br

tes benefícios, de forma suficiente a comprovar as atividades exercidas nos eventos e o efetivo comparecimento dos servidores nas viagens que derem origem a estes
pagamentos.
4) Arquivar os autos após o trânsito em julgado. (...)”
Mediante a Instrução Técnica de Recurso 91/2016
(fls.33 - 34), a Secex Recursos concluiu que o presente
feito é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, ressaltando a necessidade de notificação dos recorridos para apresentarem suas contrarrazões.
Assim, proferi a Decisão Monocrática 24/2017 (fls. 35 37), pelo conhecimento do recurso e notificação dos interessados.
Os senhores Givaldo Luiz Panetto, Marcelo de Souza Perpeta e Sylvio Ribeiro Areas Neto apresentaram contrarrazões às fls. 64 – 89; 102 – 107 e 111 – 116, respectivamente.
Os autos foram encaminhados ao NCR – Núcleo de Recursos e Consultas, que exarou a Instrução Técnica de
Recurso 155/2018 (fls. 118 - 135), opinando pelo provimento parcial do recurso.
O Ministério Público de Contas, no Parecer de fls. 139,
ratifica e reitera os termos da peça inicial do Pedido de
Reexame.
Na sessão do dia 09 de outubro de 2018, o Dr. Francisco de Assis Calegari, representando o senhor Givaldo
Luiz Panetto, apresentou sustentação oral. O julgamento foi adiado, permanecendo os autos em pauta. Deferido o pedido de juntada de notas taquigráficas e memorial (fls.147).
Notas taquigráficas 186/2018-3 juntadas aos autos em
11/10/2018.
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Nestas condições, foi proferido o Voto Relator
5196/2018-6, em que o relator, discordou em parte da
proposta técnica e ministerial, conforme a seguinte parte dispositiva:
DELIBERAÇÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DELIBERAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo relator:
1 Manter a seguinte irregularidade:
1.1.1. Realização de despesas com a concessão de diárias, adiantamento para viagens e aquisição de passagens sem comprovação da efetiva aplicação dos recursos, conforme narrado no item 1.1 desta Instrução Técnica Conclusiva,
Base legal: art. 70, Parágrafo Único, da Constituição Federal e da Constituição Estadual;
Responsáveis:
Pedro Chaves de Oliveira Júnior (Prefeito Municipal)
Marcelo de Souza Perpeta (Chefe de Gabinete do Prefeito)
Sylvio Ribeiro Arêas Neto (Assessor Jurídico)
Ressarcimento: R$ 12.218,00 correspondente a
5.408,8273 VRTE, conforme fundamentação exposta no
item 1.1.
2. Converter os autos em tomada de contas especial
na forma do artigo 57, inciso IV, da Lei Complementar
621/2012, tendo em vista a existência de dano;
3. Em razão do cometimento de cometimento de infração que causou injustificado dano ao erário e, tendo em
vista a ausência de elementos que indiquem a existên-

cia de má-fé, de acordo com os arts. 87, § 2º, LC 621/12
e art. 157, § 3º do Regimento Interno deste Tribunal de
Contas, dê-se ciência ao senhor Pedro Chaves de Oliveira Junior – Prefeito Municipal de Bom Jesus do Norte, no exercício de 2012, para que, em novo e IMPRORROGÁVEL PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS recolha a importância devida no valor de R$ 12.218,00, equivalente a 5.408,8273 VRTE, em solidariedade com os senhores Marcelo de Souza Perpeta - R$ 6.000,00 (2.656,1601
VRTE) e Sylvio Ribeiro Arêas Neto - R$ 518,00 (229,3152
VRTE), pela prática de ato ilegal presentificado no item
1.1.1 (item 1.1 da ITC);
4 Rejeitar as alegações de defesa do senhor Marcelo
de Souza Perpeta – Chefe de Gabinete do Prefeito, no
exercício de 2012, em razão do cometimento de infração
que causou injustificado dano ao erário e, tendo em vista a ausência de elementos que indiquem a existência de
má-fé, de acordo com os arts. 87, § 2º, LC 621/12 e art.
157, § 3º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, dê-se ciência ao mesmo para que, em novo e IMPRORROGÁVEL PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS recolha a
importância devida no valor individual no valor de R$
6.000,00, equivalente a 2.656,16 VRTE, em solidariedade com o senhor Pedro Chaves de Oliveira Junior, pela
prática de ato ilegal presentificado no item 1.1.1 (item
1.1 da ITC);
5 Rejeitar as alegações de defesa do senhor Sylvio Ribeiro Arêas Neto – Assessor Jurídico, no exercício de
2012, em razão do cometimento de infração que causou
dano injustificado ao erário e, tendo em vista a ausência de elementos que indiquem a existência de má-fé, de
acordo com os arts. 87, § 2º, LC 621/12 e art. 157, § 3º
do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, dê-se ciwww.tce.es.gov.br

ência ao mesmo para que, em novo e IMPRORROGÁVEL
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS recolha a importância devida no valor individual no valor de R$ 518,00, equivalente a 229,3152 VRTE, em solidariedade com o senhor Pedro Chaves de Oliveira Junior, pela prática de ato ilegal
presentificado no item 1.1.1 (item 1.1 da ITC);
6 Alertar os responsáveis de que, nos termos do art.
157, §4º do Regimento Interno, a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo, hipótese em que o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e dará quitação ao responsável, desde
que o pagamento seja devidamente comprovado junto a
esta Egrégia Corte de Contas.
II FUNDAMENTOS
Na esteira do entendimento vertido no voto do eminente relator, pedi vistas dos autos para me inteirar do assunto abordado, em especial, porque fui o relator do
processo originário e vislumbrei que as alegações de recurso ora apreciadas pugnam pelo julgamento pela irregularidade de todos os responsáveis, bem como o ressarcimento dos valores integrais e imputação de multas
respectivas, além de pena de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança pelo prazo de 05 (cinco) anos, pretensão diametralmente
oposta ao voto por mim proferido.
Verifiquei, por sua vez, que o relator manteve a irregularidade e respectiva necessidade de ressarcimento dos
valores, porém, ante à não identificação de má-fé, concedeu fase prévia aos responsáveis para pagamento, com
possibilidade de quitação e saneamento, conduzindo ao
julgamento pela regularidade com ressalva das contas.
Pois bem.
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No que tange aos efeitos da revelia no âmbito dos processos administrativos que correm nos Tribunais de Contas é sabido que, mormente a confissão ficta, é impossível a aplicação dos seus efeitos, uma vez que nestes casos o direito probatório é direcionado à busca da verdade material, ou seja, como verdadeiramente os fatos
ocorreram no mundo real.

Relator: BENJAMIN ZYMLER

Assim, presumir como verdadeira as alegações formuladas ante à revelia dos responsáveis, seria incabível sem o
confronto com as demais provas existentes no processo.

Enunciado: O instituto da revelia não implica, por si só,
a condenação em débito do responsável, pois os documentos constantes nos autos podem, eventualmente,
conduzir à aprovação da prestação de contas.

Nesse sentido, trago à baila farta jurisprudência do Tribunal de Contas da União:

Área: Direito Processual
Tema: Revelia
Subtema: Princípio da verdade material
Outros indexadores: Débito, Condenação, Prova (Direito)
Tipo do processo: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Acórdão 341/2010 - Segunda Câmara

Acórdão 1009/2018 - Plenário

Data da sessão: 02/02/2010

Data da sessão: 02/05/2018

Relator: AUGUSTO SHERMAN

Relator: BRUNO DANTAS

Área: Direito Processual

Área Direito Processual

Tema: Revelia

Tema: Revelia

Subtema: Princípio da verdade material

Subtema: Princípio da verdade material

Outros indexadores: Prova (Direito), Apreciação

Outros indexadores Prova (Direito), Princípio da presunção de veracidade, Código de Processo Civil

Tipo do processo: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Tipo do processo: DENÚNCIA
Enunciado: Os efeitos da revelia de responsável no âmbito do TCU diferem daqueles emprestados a esse instituto pelo CPC. No âmbito civil, o silêncio do responsável
gera a presunção de veracidade dos fatos a ele imputados, de modo que sua inércia prospera contra sua defesa. No Tribunal, a avaliação da responsabilidade do agente não pode prescindir da análise das provas existentes
no processo.
Acórdão 1732/2009 - Segunda Câmara
Data da sessão: 07/04/2009

Enunciado: O princípio da verdade material, que rege o
processo no âmbito do TCU, faz com que, mesmo diante
da revelia, não sejam reputados verdadeiros os fatos imputados ao responsável antes da análise dos elementos
constantes nos autos.
Nem tão pouco pode, a revelia, implicar diretamente na
ausência de boa-fé, visto que diversos fatores podem levar os responsáveis a não apresentar justificativas.
No mesmo sentido, o pagamento antecipado efetuado
por um dos responsáveis não pode implicar na presunção de veracidade de irregularidade de recebimento de
diárias. Ademais, as responsabilidades deverem ser apuwww.tce.es.gov.br

radas individualmente, conforme o caso se apresente
para cada responsável.
Quanto à presunção do dano, implica ressalvar que não
se trata somente da dificuldade na apuração dos reais
valores devidos, mas também na impossibilidade de
comprovação da malversação dos recursos das diárias,
uma vez que há comprovação nos autos do correto emprego da maioria das diárias processadas nestes autos,
restando apenas a irregularidade na prestação de contas
de parte dessas diárias.
Entendo necessário reforçar a tese anteriormente por
mim tratada nos autos originários pois, embora também tenha reconhecido a configuração da irregularidade, uma vez que ausente mecanismo de controle interno
implantado no município, afastei o ressarcimento haja
vista que a lei municipal não versou sobre a forma apropriada de prestar as contas das diárias recebidas, nem se
identificou precariedade na prestação de contas de todas as diárias concedidas.
Ademais, não se demonstrou a real e concreta vantagem
pessoal percebida indevidamente pelos envolvidos.
Nesses termos assim me manifestei no voto condutor do
Processo TC 10022/2014:
[...] a Lei Municipal nº 009/2009 (fls. 28/29), de
28/05/2009, que trata da fixação do valor e a forma de
concessão de diárias aos servidores públicos e aos agentes políticos do Poder Executivo Municipal de Bom Jesus
do Norte, em parte alguma explicita a forma da prestação de contas a ser encaminhada pelo agente beneficiado.
Entretanto, constato na documentação encartada às fls.
45/177 destes autos que algumas viagens tinham seu
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objeto explicitado, e as notas de empenho vinham denominadas com a expressão genérica “a serviço da municipalidade”.

são fundamentada de afastamento da irregularidade. De
modo que entendo correta a decisão proferida nos autos
do Processo TC 10022/2014.

Nesse sentido, defendo a impossibilidade de se imputar
o ressarcimento de diárias recebidas no exercício de função pública, pois embora alguns atos praticados estivessem desguarnecidos de relatórios presenciais e demais
elementos necessários a uma efetiva prestação de contas, revestiam-se dos requisitos essenciais de validade,
não restando demonstrado nos autos que houve real e
concreta vantagem pessoal dos envolvidos, nem mesmo
que tivessem agido de má-fé.

Reitero, portanto, a conclusão apresentada na complementação de voto no Processo TC 10022/2014:

Embora seja responsabilidade daquele que recebe a verba pública comprovar a sua boa e regular aplicação, ressalto novamente que a lei municipal aplicável à época
não exigia dos agentes outra forma de comprovação.
Desse modo, não há que se falar em responsabilizar os
que receberam as diárias pela precária prestação de contas, mas sim o gestor a quem cabia o fiel controle de sua
aplicação pela deficiência na liquidação das despesas e
ausência de controle interno capaz de aferir o correto
emprego dos valores.
Nesta senda, entendo pertinente dispensar a determinação de conversão em tomada de contas especial, como
foi proposta pelo eminente relator, haja vista o afastamento do ressarcimento imposto aos responsáveis.
Quanto ao julgamento das contas do Sr. Givaldo Luiz Paneto, entendo que o mesmo se precipitou ao promover
o recolhimento dos valores antes do julgamento final da
suposta irregularidade, o qual resultou, posteriormente,
no afastamento de sua responsabilidade.
O pagamento antecipado, no caso, não alterou a deci-

Por derradeiro, entendo que as circunstâncias que envolvem o caso concreto hão de ser interpretadas sob a ótica dos princípios que regem o Direito Administrativo, especificamente os da proporcionalidade e razoabilidade,
considerando os valores de baixa representatividade das
diárias que cada um agente público recebeu no exercício, sem olvidar a inexistência de critérios fixados para
uma prestação de contas adequada de diárias e adiantamentos, que sem dúvida deram ensejo as inadequações
verificadas por parte de seus beneficiados.
Diante das circunstâncias, reconheço na ausência de mecanismos de controle interno a serem implantados naquele Município, o principal motivo ensejador de uma
prestação de contas precária como a ora apresentada,
merecendo a punição dos agentes públicos responsáveis
por tal deficiência, afastando, contudo, eventual ressarcimento.
Finalmente, ante o afastamento da responsabilidade dos
senhores Marcelo de Souza Perpeta (chefe de gabinete
do prefeito), Sylvio Ribeiro Arêas Neto (assessor jurídico)
e Givaldo Luiz Paneto (coordenador defesa civil), entendo prejudicada a análise das razões recursais apresentadas pelos recorridos.
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
www.tce.es.gov.br

entendimento vertido no voto do relator, 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:
III.1 CONHECER do Pedido de Reexame impetrado;
III.2 NEGAR PROVIMENTO ao recurso, com a manutenção do julgamento proferido nos autos do processo
TC10022/2014, nos termos dispostos no ACÓRDÃO TC
258/2016 – 1ª Câmara, conforme fundamentado neste
voto;
III.3 DAR CIÊNCIA ao recorrente do resultado deste julgamento.
III.4 Após os trâmites legais, ARQUIVE-SE.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro
ACÓRDÃO TC-1741/2018 – PLENÁRIO
1. ACORDÃO
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:
1.1 CONHECER do Pedido de Reexame impetrado;
1.2 NEGAR PROVIMENTO ao recurso, com a manutenção do julgamento proferido nos autos do processo TC10022/2014, nos termos dispostos no ACÓRDÃO TC
258/2016 – 1ª Câmara, conforme fundamentado no voto;
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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1.3 DAR CIÊNCIA ao recorrente do resultado deste julgamento.
1.4 Após os trâmites legais, ARQUIVE-SE.
2. Por maioria, nos termos do voto-vista do conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, vencido o relator,
conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que votou por manter irregularidade, converter em Tomada de
Contas Especial e notificação 30 dias para recolhimento,
acompanhado pelo conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo.

Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 19/02/2019
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-geral das sessões em substituição

ACÓRDÃO TC-1743/2018 – PLENÁRIO
Processo: 06174/2018-7
Classificação: Tomada de Contas Especial Instaurada

3. Data da Sessão: 04/12/2018 - 43ª Sessão Ordinária do
Plenário.

UG: SEMESP - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
de Vitória

4. Especificação do quórum:

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

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

Interessado: WAGNER ITO

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

sível dano ao erário municipal, referente ao Copatrocínio
nº 6/2015, celebrado com a Federação de Beach Soccer
do Espírito Santo.
Por meio da Decisão Monocrática 1640/2018, determinei
a notificação do senhor Wagner Ito – Secretário Municipal de Esportes e Lazer de Vitória, para que encaminhasse a este Tribunal os documentos e esclarecimentos relativos a esta Tomada de Contas Especial no prazo fixado.
Devidamente citado, o responsável apresentou razões de
defesa tempestivamente.
A SecexMeios elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC
4423/2018 pugnando pelo arquivamento do feito, considerando que o valor informado do dano – R$ 11.684,60
– é inferior ao equivalente a 20.000 VRTE, limite mínimo
para encaminhamento a este Tribunal de Contas.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DE VITÓRIA – TOMADA DE CONTAS – INSTAURAÇÃO PARA APURAR POSSÍVEL DANO AO ERÁRIO MUNICIPAL – DANO
INFERIOR A 20.000 VRTE – DISPENSA DE ENCAMINHAMENTO CONFORME ART. 9º DA IN 32/2014 DESTE TRIBUNAL – ARQUIVAMENTO E NOTIFICAÇÃO.

Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas,
foi proferido o Parecer 5397/2018, acompanhando a instrução técnica conclusiva.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO

2 FUNDAMENTAÇÃO

1 RELATÓRIO
Este processo trata de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria de Estado de Esportes e Lazer de
Vitória e comunicada a este Tribunal de Contas por meio
do oficio nº 389 – SEMESP/GAB protocolizado sob o nº
10362 de 20 de julho de 2018 e encaminhado pelo Senhor Secretário Municipal de Esporte e Lazer, Wagner Ito.
Informa o ofício a instauração de tomada de contas especial, por meio da portaria nº 008/2018 para apurar poswww.tce.es.gov.br

Por remessa da Secretaria Geral do Ministério Público de
Contas vieram os autos a este Gabinete, para emissão de
voto.
Conforme consta da Instrução Técnica Conclusiva
4423/2018, observa-se que a Secretaria de Estado de Esportes e Lazer de Vitória instaurou a competente Tomada de Contas Especial e informou a esta Corte de Contas
que o possível dano ao erário resultou em R$ 11.684,60.
A Instrução Normativa TC 32 de 04/11/2014 (DOEL
10.11.2014) que dispõe sobre a instauração, organização
e encaminhamento de processos de tomada de contas
especial ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em seu art. 9º, assim estabelece:
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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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.
O valor equivalente a 20.000 VRTE em 2018, representa
R$ 65.452,00, de modo que o valor do débito apurado na
Tomada de Contas Especial em análise é inferior ao valor
mínimo, de onde se conclui que estes autos devem ser
arquivados na forma do art. 166 da Res. TC 261/2013 e
do prejulgado nº 18, de onde se transcreve:
- Resolução 261/2013
Art. 166. O Tribunal determinará o arquivamento do processo de prestação ou de tomada de contas, mesmo especial, sem julgamento de mérito, quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
- Prejulgado nº 18
2.Em caso de envio pela autoridade administrativa a este
Tribunal de Tomada de Contas Especial cujo valor do débito, atualizado monetariamente, seja igual ou inferior a
valor determinado em normativo do Tribunal de Contas
de dispensa para encaminhamento a esse Tribunal de
Tomada de Contas Especial instaurada em unidade jurisdicionada, deverá o respectivo processo nesta Corte

ser arquivado e a Tomada de Contas Especial devolvida
à origem para o devido prosseguimento, caso em que a
quitação somente será dada ao responsável mediante o
pagamento, ao qual continuará obrigado, permanecendo a autoridade competente no órgão de origem com
a obrigação de apurar os fatos, identificar os responsáveis, quantificar o dano e obter o ressarcimento;
Deve-se ainda dar ciência ao gestor de que, na forma do
parágrafo único do art. 9º da IN 32/2014 e do citado prejulgado 18, de que a dispensa de encaminhamento da tomada de contas especial a esta Corte não desobriga a autoridade competente de apurar os fatos, identificar os
responsáveis, quantificar o dano e obter o respectivo ressarcimento.
Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, tendo em conta a fundamentação até aqui expendida, acompanho o entendimento da
SecexMeios, contido na Instrução Técnica Conclusiva
4423/2018 e o Parecer 5397/2018 do Ministério Público
de Contas e VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte deliberação que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos na Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator:
1.1 Quanto à Tomada de Contas Especial encaminhada a
este Tribunal de Contas pelo Senhor Wagner Ito, na forma definida pelo artigo 166 da Res. TC 261/2013 c/c art.
9º da IN 32/2014, ARQUIVAR dos presentes autos.
www.tce.es.gov.br

1.2 NOTIFICAR o gestor do órgão jurisdicionado da decisão adotada, bem como da sua obrigação de apurar os
fatos, identificar os responsáveis, quantificar o dano e
obter o ressarcimento.
1.3 ENCAMINHAR cópias da IN 32/2014 e do prejulgado
TC 18 para fins de orientação.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 04/12/2018 - 43ª 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
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019

57

ATOS DO PLENÁRIO

pectos jurídicos e técnicos da contratação, que restringiriam a participação de potenciais interessados na disputa
e impedindo a formulação de propostas comerciais pelas
licitantes, quais sejam:

Inteligentes de Negócios Ltda. nova Representação com
pedido de concessão de liminar em face do mesmo Pregão Presencial 215/2018 da Prefeitura de Vitória, autuada no Processo TC 8378/2018.

Processos: 07916/2018-8, 08378/2018-4

a) Inexistência de previsão de apresentação de certidão
positiva com efeito de negativa no processo licitatório;

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

b) Previsão restritiva de participação de empresas reunidas em consórcio;

UGs: PMV - Prefeitura Municipal de Vitória, SEGES - Secretaria Municipal de Gestão, Planejamento e Comunicação de Vitória

c) Irregularidade da previsão de apresentação de documentos com firma reconhecida;

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

e) Exigência de certidão negativa de débitos trabalhistas.

Responsável: LUCIANO SANTOS REZENDE

A Decisão Monocrática 1671/2018 determinou a notificação do senhor Luciano Santos Rezende – Prefeito Municipal de Vitória, para que prestasse as informações necessárias ao esclarecimento dos fatos narrados na presente Representação, bem como do senhor Ueslei Almeida dos Santos, para que juntasse aos autos instrumento procuratório necessário a sua habilitação para atuar
no presente feito e informações relativas à qualificação
da empresa Eicon Controles Inteligentes de Negócios Ltda., visto que esta figurava como representante na peça inicial.

Nos termos do artigo 55, §3º, do CPC/15 c/c artigos 277,
§1º e 280 da Resolução TC 261/2013, o Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação - NTI sugeriu o
apensamento do Processo TC 8378/2018 a este Processo TC 7916/2018, para processamento e julgamento
em conjunto, em razão do risco de prolação de decisões
conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente (Manifestação Técnica 1179/2018 – Processo TC
8378/2018).

Secretária-geral das sessões em substituição

ACÓRDÃO TC-1744/2018 – PLENÁRIO

Representante: UESLEI ALMEIDA DOS SANTOS
REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
– CONHECER – CONSIDERAR PREJUDICADA A ANÁLISE
DA MEDIDA CAUTELAR – JULGAR IMPROCEDENTE – DAR
CIÊNCIA AOS REPRESENTANTES – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Representação com
pedido de concessão de liminar, oferecida pelo senhor
Ueslei Almeida dos Santos, OAB/SP 395.817, na qual relata supostas irregularidades no Pregão Presencial nº
215/2018, realizado pela Prefeitura Municipal de Vitória/ES com o intuito de efetivar a contratação de serviços
web de processamento de dados de gestão e auditoria
do valor adicionado fiscal - VAF.
Segundo o Representante, o Edital ora combatido conteria diversas irregularidades no que diz respeito aos as-

d) Ausência de indicação da parcela de maior relevância;

Em resposta, o senhor Luciano Santos Rezende prestou
esclarecimentos por meio da Resposta de Comunicação
903/2018. Já o senhor Ueslei Almeida dos Santos protocolou a Petição Intercorrente 1624/2018, na qual informa que a empresa Eicon Controles Inteligentes de Negócios Ltda foi incluída por erro como parte nesta Representação, e requer que seu nome seja excluído do feito, indicando como Representante apenas ele mesmo.
Entretanto, foi protocolada pela empresa Eicon Controles
www.tce.es.gov.br

Em seguida, o mesmo Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação - NTI realizou a instrução preliminar
dos fundamentos e pressupostos da cautelar juntamente
à análise conjunta dos fatos narrados nas duas Representações, concluindo que, diante da ausência de indícios de
ocorrência das irregularidades alegadas, restou prejudicada a análise dos pressupostos da medida cautelar. No
mérito, opina pela improcedência da presente Representação (Instrução Técnica Conclusiva 4382/2018).
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas,
em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador
Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer 5541/2018).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tomando
como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva 4382/2018, nos seguintes termos:
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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Os requisitos de admissibilidade da representação, por
força do que dispõe o artigo 101, parágrafo único da Lei
Complementar nº 621/2012, são aqueles elencados no
artigo 94 da mesma lei, que se referem à denúncia. Transcrevemos abaixo tais dispositivos:

do informado seu nome completo, qualificação e endereço. A representante do Processo TC 8378/2018 também
atende aos requisitos, trazendo aos autos prova de sua
existência e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la, através da procuração presente no documento 03- Procuração 00653/2018-2.

Para obter a tutela cautelar, o autor deve convencer o juiz
de que a tutela do direito provavelmente lhe será concedida. A admissão de uma convicção de verossimilhança,
como suficiente à concessão da tutela cautelar, decorre
do perigo de dano e da consequente situação de urgência, a impor solução e tutela jurisdicional imediatas.

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

Atendidos, portanto, os pressupostos de admissibilidade,
passa-se a análise do pedido cautelar.

I - ser redigida com clareza;

DOS PRESSUPOSTOS DA MEDIDA CAUTELAR

II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;

A fim de verificarmos a plausibilidade das alegações dos
representantes, devemos verificar os fundamentos jurídicos pertinentes à questão, os quais estão descritos no
art. 376 do Regimento Interno do TCEES.

A tutela cautelar é incompatível com o aprofundamento
do contraditório e da convicção judicial, uma vez que estes demandam porção de tempo que impede a concessão da tutela de modo urgente.

2. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

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.
(...)
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.
As iniciais de ambos processos estão redigidas com clareza, contendo informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção, estando acompanhadas de indício de prova e tendo sido juntado aos
autos o edital regente do certame guerreado.
O representante destes autos atende aos requisitos, ten-

Art. 376. No início ou no curso de qualquer processo, o
Tribunal poderá, de ofício ou mediante provocação, com
ou sem a oitiva da parte, determinar medidas cautelares, observado o rito sumário previsto nos arts. 306 a 312
deste Regimento, desde que presentes os seguintes requisitos:
I - fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito
alheio; e
II - risco de ineficácia da decisão de mérito.
Parágrafo único. Em caso de comprovada urgência, as
medidas cautelares poderão ser determinadas por decisão do Relator ou do Presidente, na hipótese do art. 20,
inciso XXII deste Regimento, devendo ser submetidas à
ratificação do Tribunal na primeira sessão subsequente,
sob pena de perda de eficácia da decisão.
O inciso I trata do fumus boni iuris, comumente denominado pela doutrina de fumaça do bom direito, definido
como juízo de probabilidade de existência do direito. Esse é o entendimento de Marinoni e Arenhart:
www.tce.es.gov.br

Já o inciso II trata do periculum in mora, definido pela
doutrina como a irreversibilidade da situação em face
da futura resolução de mérito. São os entendimentos de
Alexandre Freitas Câmara:
Como dito anteriormente, o fomos boni iuris não é requisito suficiente para a concessão da medida cautelar. Outro requisito é exigido, e a ele se dá, tradicionalmente, o
nome de periculum in mora (ou seja, perigo na demora).
Isto porque, como sabido, a tutela jurisdicional cautelar e
modalidade de tutela de urgência, destinada a proteger
a efetividade de um futuro provimento jurisdicional, que
esta diante da iminência de não alcançar os resultados
práticos dele esperados. E esta situação de perigo iminente que recebe o nome de periculum in mora, sendo
sua presença necessária para que a tutela cautelar possa
ser prestada pelo Estado-Juiz. (...)
Assim sendo, toda vez que houver fundado receio de que
a efetividade de um processo venha a sofrer dano irreparável, ou de difícil reparação, em razão do tempo necessário para que possa ser entregue a tutela jurisdicional nele buscada, estará presente o requisito do periculum in mora, exigido para a concessão da tutela jurisdicional cautelar.
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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Com base nessas informações, passa-se à análise dos
pontos apresentados pelos Representantes neste processo principal e seu apenso.
3.1. DA EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO
EM DETRIMENTO DA CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS
DE NEGATIVA - RESTRIÇÃO A AMPLA PARTICIPAÇÃO NO
CERTAME (item “a” da inicial deste processo/item I da
inicial do Processo TC 8378/2018)
Os representantes questionam a ausência de previsão de
apresentação de certidão positiva com efeito de negativa
quando da apresentação dos documentos de habilitação
fiscal, consoante se depreenderia do item 12.2 do edital
do Pregão Presencial 215/2018:
12.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
12.2.1. Para comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da Licitante, deverão ser apresentados os seguintes documentos:
I. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
II. Prova de Regularidade referente aos Tributos Federais
e Dívida Ativa da União (Certidão Conjunta PGFN e RFB),
compreendendo a regularidade das contribuições previdenciárias e de terceiros;
III. Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Estado onde for sediada a empresa;
IV. Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Município onde for sediada a empresa;
V. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço – FGTS;
VI. Prova de Inexistência de Débitos inadimplidos perante
a Justiça do Trabalho, nos termos do Título VII-A da Con-

solidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943;
VII. Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Municipal de Vitória. (a prova de regularidade com o município de Vitória está disponível para emissão por qualquer
interessado no endereço eletrônico: http://sistemas.vitoria.es.gov.br/certnegativa/).
Alegam que tal redação afastaria do Pregão os licitantes
detentores de certidões positivas com efeito de negativas, o que representaria prejuízo à ampla competitividade do certame, já que está em descompasso com a lei e
com a jurisprudência sobre o tema.
Sustentam que o Código Tributário Nacional deixou claro que as certidões positivas com efeito de negativa possuem o mesmo efeito e transcrevem decisões de Tribunais de Contas sobre matéria semelhante.
Por fim, requerem que o edital preveja expressamente a
possibilidade de apresentação de certidão positiva com
efeito de negativa no processo licitatório.
Esclarecimentos
Notificado para prestar informações nestes autos, assim
se manifestou o Prefeito Municipal de Vitória quanto a
este ponto:
Em primeiro lugar, nota-se que o questionamento é descabido, pois o edital não faz nenhuma objeção à apresentação de “certidão positiva com efeitos de negativa”.
Aliás, o edital se utiliza da expressão “prova da regularidade” exatamente para indicar que tanto a “certidão negativa” quanto a “certidão positiva com efeitos de negativa” são documentos hábeis a provar a regularidade fiscal e trabalhista da empresa. Nesse contexto, a ausência
da expressão “certidão positiva com efeitos de negativa”
www.tce.es.gov.br

não representa, por si só, uma irregularidade.
Em segundo lugar, não há nenhum indício de que o Município iria restringir a participação de empresas que
apresentassem certidão positiva com efeitos de negativa,
nem tampouco a empresa sofre qualquer restrição concreta nesse sentido. Pelo contrário, todo o histórico de
atuação do Município demonstra extremo zelo pela competitividade dos certames. Assim, também não há que se
falar em insegurança jurídica.
Em terceiro lugar, a argumentação sequer faz sentido,
pois a “certidão positiva com efeitos de negativa” tem os
mesmos efeitos da “certidão negativa” por força do que
dispõe o Código Tributário Nacional, em seu art. 206:
Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de
determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias
à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de
negócio ou atividade e indique o período a que se refere o pedido.
Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos
não vencidos, em curso de cobrança executiva em que
tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.
Por tais razões, a argumentação de irregularidade não se
sustenta.
Análise
As alegações dos representantes não merecem prosperar pois, assim como apontado pelo Prefeito Municipal
de Vitória, a ausência da expressão “certidão positiva
com efeitos de negativa” no edital não impede sua apreSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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sentação para fins de comprovação da regularidade fiscal da licitante.

nicos ou sócios, funcionário, empregado ou ocupante de
cargo comissionado na PMV.

Não há qualquer menção, no edital do Pregão Presencial
215/2018, à aceitação exclusiva da certidão negativa de
débito. Pelo contrário, o item 12.2 do instrumento convocatório exige “prova de regularidade”. Como os próprios
representantes argumentam, a “certidão positiva com
efeitos de negativa” possui os mesmos efeitos da certidão negativa de débito, razão pela qual também constitui
prova de regularidade.

6.5. Não poderá participar do consórcio pessoa física ou
jurídica que tenha sido indicada, nesta mesma licitação,
como subcontratada de outra licitante, quando for permitida a subcontratação.

Dessa forma, não há qualquer impedimento à participação de empresas detentoras de certidões positivas com
efeito de negativas e, por conseguinte, não há restrição
à competitividade.
Ante o exposto, entende-se que não se configurou a irregularidade apontada pelos representantes, de modo
que resta prejudicada a análise dos pressupostos da medida cautelar.
3.2 PREVISÃO RESTRITIVA DE PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS REUNIDAS EM CONSÓRCIO (item “b” da inicial deste processo)
Segundo o representante, as disposições do edital transcritas a seguir “tolhem a participação de consórcios à medida que cobram desde o momento da habilitação, o que
deveria ser cobrado somente das empresas viessem a
vencer o certame”:
6.3. Para a participação de CONSÓRCIOS deverão ser
atendidas as condições previstas no Art. 33 da Lei nº
8.666 de 21/06/1993, e aquelas estabelecidas neste Edital.
6.4. Não poderá participar do consórcio empresa ou firma na qual figure, entre seus diretores, responsáveis téc-

6.6. A empresa integrante de consórcio não poderá participar isoladamente ou em mais de um consórcio, na mesma licitação. Também estará impedida empresa ou firma
na qual figure, entre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios, pessoa que seja funcionário, diretor, responsável técnico ou sócio de empresa consorciada.
6.7. No caso da participação de consórcios, serão exigidas
as comprovações de Habilitação de CADA UMA DAS EMPRESAS participantes do consórcio;
6.8. Os consorciados deverão apresentar, além dos documentos exigidos neste Termo de Referência, o TERMO DE
COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DO CONSÓRCIO, que
deverá atender aos seguintes critérios, sob pena de desclassificação:
a) Discriminar a empresa líder;
b) Detalhar a participação, as obrigações e a responsabilidade solidária de cada consorciado pelos atos praticados
por qualquer deles tanto na fase de licitação quanto na
de execução do contrato;
c) Declarar que não terá a sua composição ou constituição alterada ou, sob qualquer forma, modificada, sem
prévia e expressa anuência da PMV; d) Declarar que o
consórcio não se constitui, nem se constituirá, em pessoa
jurídica distinta da de seus membros, nem terá denominação própria ou diferente de seus consorciados.
Esclarecimentos
www.tce.es.gov.br

Notificado para prestar informações nestes autos, assim
se manifestou o Prefeito Municipal de Vitória quanto a
este ponto:
A petição de representação arguiu que as exigências feitas no edital com relação a participação das empresas em
consórcio têm caráter restritivo, na medida em que cobra
já na habilitação aquilo que deveria cobrar apenas ao final do certame, apenas em relação a empresa vencedora. Veja-se o teor da representação (págs. 21 e 26):
[...]
Em primeiro lugar, deve-se observar que a participação
de empresas em consócio em licitações é facultativa (e
não obrigatória), cuja decisão está dentro de critérios de
conveniência e oportunidade do gestor, conforme estabelece o art. 33 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos (lei n° 8.666/1993), in verbis:
Art. 33. Quando permitida na licitação a participação de
empresas em consórcio, observar-se-ão as seguintes normas:
Em segundo lugar, as disposições das Cláusulas 6.3 a 6.8
nada mais são do que a transcrição dos incisos e parágrafos do art. 33 da Lei n° 8.666/1993, em conjunto com os
artigos 28 a 31 da mesma lei.
Note V. Exa. que a representação sequer foi capaz de indicar uma única exigência, individualmente, que fosse
inadequada, limitando-se a argumentar, genericamente,
que o edital possuía exigências indevidas e que restringiriam a participação do censório (sic).
Diante do exposto, conclui-se que as exigências editalícias estão em perfeita harmonia com a legislação aplicada a matéria.
Análise
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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As alegações do representante não merecem prosperar,
uma vez que não há no edital qualquer previsão que restrinja a participação de empresas reunidas em consórcio.

regularidade apontada pelos representantes, de modo
que resta prejudicada a análise dos pressupostos da medida cautelar.

a simplificação do atendimento aos munícipes, por meio
da dispensa do reconhecimento de firma e da autenticação dos documentos.

Assim como alegado pela Prefeitura, os itens do instrumento convocatório questionados pelo representante
são mera transcrição dos incisos e parágrafos do art. 33
da Lei n° 8.666/1993, em conjunto com os artigos 28 a
31 da mesma lei, todos inseridos na Seção II – Da Habilitação, os quais tratam da participação de empresas em
consórcio e da documentação relativa à habilitação jurídica e às qualificações técnica e econômico-financeira
dos licitantes. Tais normas são subsidiariamente aplicáveis na modalidade de pregão, consoante art. 9º da Lei
Federal 10.520/2002.

3.3 DA IRREGULARIDADE DE EXIGÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS APRESENTADOS
NO CERTAME (item “c” da inicial deste processo/item III
da inicial do processo 8378/2018)

Contudo, o referido Decreto também prevê que, em situações excepcionais, poderá ser exigida essa formalidade,
quando, por questões de razoabilidade, aliadas a conveniência da Administração, for recomendável a adoção de
maior cautela, a fim de resguardar o interesse público.

Ademais, vale lembrar que nesta modalidade somente
é verificada a documentação de habilitação do licitante
classificado em primeiro lugar nas propostas de preços,
conforme inciso XII do art. 4ª da Lei Federal 10.520/2002:
Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras:
[...]
XII - encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que
apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital;
Dessa forma, as exigências contidas nas Cláusulas 6.3 a
6.8 do edital, a serem conferidas no momento da habilitação, não caracterizam qualquer infringência às normas
legais pertinentes.
Ante o exposto, entende-se que não se configurou a ir-

Os representantes apontam a previsão contida nas cláusulas 9.4.1 e do edital como restritiva:
I. Cópia autenticada do instrumento procuratório público
ou particular ou CARTA CREDENCIAL (modelo Anexo), estes dois últimos com firma reconhecida em cartório, que
outorgue a seu representante poderes específicos para a
prática de todos os atos inerentes ao certame;
[...]
20.8. Na hipótese da garantia ser prestada mediante Carta Fiança Bancária, esta deverá ser apresentada com firma reconhecida e conter expressa renúncia aos benefícios referidos no Código Civil e no Código Comercial.
Isso porque, segundo eles, a exigência de apresentação
de documentos com firma reconhecida é uma exigência
desnecessária e censurada pelos Tribunais de Contas.

Em segundo lugar, a própria Lei n° 8.666, em seu art. 32,
prevê que os documentos serão apresentados no original
ou em cópia autenticada, o que demonstra a importância da formalidade para a autenticação dos documentos.
Art. 32. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por
servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.
Tratando-se a procuração simples de documento particular/privado, formulado sem qualquer sistema de verificação ou conferência, não é demasiada a exigência dessa
formalidade.

[...]

Em terceiro lugar, não há que se falar em restrição a competitividade, uma vez que o registro e reconhecimento
de firma são procedimentos corriqueiros, principalmente
em se tratando de empresas de médio de grande porte.
Não é razoável afirmar que tal exigência (cujo custo é ínfimo diante do valor do contrato) seria um dificultador da
participação em licitação.

Em primeiro lugar, a Administração Municipal sempre
teve como política de gestão a firme intenção de simplificar os serviços e as relações com os cidadãos. Exemplo disso é o Decreto Municipal n° 17.352, o qual prevê

Em quarto lugar, tratando-se de pregão presencial, tal
exigência se justifica pela elevada ocorrência de questionamentos levantados pelas licitantes participantes nos
procedimentos licitatórios quanto à veracidade das assi-

Esclarecimentos
Notificado para prestar informações nestes autos, assim
se manifestou o Prefeito Municipal de Vitória quanto a
este ponto:
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naturas apresentadas, o que muitas vezes é motivo de tumultos e discussões entre os próprios participantes.
Feitos tais esclarecimentos, fica afastada qualquer irregularidade em relação a tal exigência.
Análise
Foi apontada como desnecessária e restritiva a exigência de apresentação dos seguintes documentos com firma reconhecida em cartório, disposta nas cláusulas 9.4.1,
I, e 20.8 do edital:
9.4.1.Caso a empresa se faça representar por terceiros,
deverá apresentar EM SEPARADO:
I. Cópia autenticada do instrumento procuratório público
ou particular ou CARTA CREDENCIAL (modelo Anexo), estes dois últimos com firma reconhecida em cartório, que
outorgue a seu representante poderes específicos para a
prática de todos os atos inerentes ao certame;
[...]
20.8. Na hipótese da garantia ser prestada mediante Carta Fiança Bancária, esta deverá ser apresentada com firma reconhecida e conter expressa renúncia aos benefícios referidos no Código Civil e no Código Comercial.
De fato, a jurisprudência mais recente do Tribunal de
Contas da União entende que a exigência de reconhecimento de firma em documentos apenas pode ser feita
em caso de dúvida quanto à autenticidade da assinatura
e se houver prévia previsão editalícia, a exemplo do Acórdão 1301/2015-Plenário, embora aquela Corte também
já tenha expedido entendimento contrário:
Acórdão 76/2008 - Plenário
A autenticação de documentos para licitação prevista no
art. 32 da Lei 8.666/1993 não pretere aquela conferida

aos tabeliães na Lei 9.835/1994, sendo apenas um recurso hábil a garantir eficiência da Administração que considera, com supedâneo na Lei de Licitações, como válida a
cópia autenticada por servidor a partir do original.
A representante também juntou o seguinte precedente
do TCE-SP:
TC. 11079.989.16-6, 11101.989.16-8, 11130.989.16-3
e 11253.989.16-4. SESSÃO DE 28/09/2016. RELATORA
CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES:
Embora a exigência de reconhecimento de firma em documentos seja até usual, estando amparada de forma genérica pelo Código Civil no caso dos mandatos, fato é que
eventual não aceitação de credenciamento de proponente, representado por procurador, munido do instrumento do mandato, para manifestação em Sessão Pública,
em função da inexistência de reconhecimento de firma
no documento, extrapola, a meu ver, os limites da razoabilidade, podendo colocar em risco o atingimento das finalidades da licitação.
A Prefeitura alegou que a exigência encontra amparo legal, não seria demasiada no caso da procuração, é prática
corriqueira de custo ínfimo em relação ao valor do contrato e se justifica pela elevada ocorrência de questionamentos levantados pelas licitantes participantes nos procedimentos licitatórios quanto à veracidade das assinaturas apresentadas, o que muitas vezes é motivo de tumultos e discussões entre os próprios participantes.
Ainda que as cláusulas ora contestadas caracterizem imposição desnecessária que contraria a jurisprudência
mais recente do Tribunal de Contas da União e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, entende-se que as
justificativas apresentadas pela Prefeitura de Vitória são
www.tce.es.gov.br

razoáveis e que a exigência não contribuiu para a restringir a competição no caso concreto, tendo em vista o baixo custo do procedimento, especialmente porque a autenticação só foi exigida para dois documentos. Ressalta-se ainda que houve a participação de três empresas
no certame, todas representadas por terceiros, conforme
Ata da Sessão de Disputa do Pregão Presencial 215/2018,
realizada em 17/10/2018.
Ante o exposto, entende-se que não se configurou a irregularidade apontada pelos representantes pois não
houve restrição de competitividade no presente caso, de
modo que resta prejudicada a análise dos pressupostos
da medida cautelar.
3.4 AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA PARCELA DE MAIOR
RELEVÂNCIA (item “d” da inicial deste processo)
De acordo com o representante, o edital combatido não
traz nenhuma definição das parcelas de maior relevância
para fins de demonstração da capacidade técnica operacional, em afronta ao art. 30, §2º da Lei 8.666/93 e à jurisprudência do Tribunal de Contas da União e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Esclarecimentos
Notificado para prestar informações nestes autos, assim
se manifestou o Prefeito Municipal de Vitória quanto a
este ponto:
[...]
Na etapa de habilitação, entre outros aspectos, a Administração deverá analisar a qualificação técnica dos licitantes, com o objetivo de aferir se dispõem de conhecimento, experiência e aparelhamentos técnicos suficientes para satisfazer o contrato a ser celebrado.
Dentre os documentos arrolados taxativamente pela Lei
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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de Licitações para cobrar dos licitantes para fins de qualificação técnica, existem os atestados de capacidade técnica que estão estipulados no art. 30, 11 e§ 1°, I, da Lei
n° 8.666/93.
Os atestados de capacidade têm a finalidade de comprovar para a Administração Pública, por intermédio de um
documento subscrito por terceiro alheio à disputa licitatória, de que o licitante já executou o objeto licitado em
outra oportunidade e a referida execução foi a contento,
o que gerará confiança e segurança à Administração licitadora de o aludido licitante possuir expertise técnica.
Portanto, a apresentação de atestados visa demonstrar
que os licitantes já executaram, anteriormente, objetos
compatíveis em características com aquele definido e almejado na licitação. A finalidade da norma é clara: resguardar o interesse da Administração (qual seja: a perfeita execução do objeto da licitação) procurando-se, com
a exigência de demonstração de capacidade, preservar a
competição entre aqueles que reúnam condições de executar objeto similar ao licitado.
A própria Constituição Federal estabelece, no inciso XXI
de seu art. 37, que somente serão permitidas as exigências indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
É necessário, portanto, que as exigências relativas à qualificação técnica sejam interpretadas em consonância
com o disposto no art. 37, XXI da Constituição Federal,
juntamente com os demais dispositivos infraconstitucionais, a fim de que sejam exigidos somente os requisitos
indispensáveis ao cumprimento da obrigação, de modo
a possibilitar a ampla participação de competidores interessados em contratar com a Administração, assegurando a economicidade da contratação e garantir, sempre

que possível, o tratamento isonômico.
Desta forma, em estrita observância com a legislação vigente, o instrumento convocatório exige a comprovação
de que a licitante presta ou prestou serviço de natureza
compatível com o objeto desta licitação. Vejamos a exigência editalícias:
12.3.1. Serão exigidos para fins de qualificação técnica
das empresas participantes:
I. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA: comprovação de
que a licitante presta ou prestou, sem restrição, serviço de natureza compatível com o objeto desta licitação.
A comprovação será feita por meio de apresentação de
atestado(s), devidamente assinado(s), carimbado(s) emitido pelo Conselho da classe do profissional e, preferencialmente, em papel timbrado da empresa ou órgão tomador do serviço.
Ademais, no caso em tela, não há do que se falar em
definição da parcela de maior relevância, pois se trata
de um único serviço de processamento de dados, o que
torna inviável a definição de parcela de maior relevância
em virtude da unicidade do serviço, além de ser um serviço comum a qualquer empresa na área da tecnologia
da informação.
Análise
A jurisprudência dos Tribunais de Contas entende que
a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos para demonstração da capacidade técnico-operacional das licitantes deve se limitar às parcelas de
maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, conforme consignado na Súmula 263/2011 do
Tribunal de Contas da União:
Para a comprovação da capacidade técnico-operacional
www.tce.es.gov.br

das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente,
às parcelas de maior relevância e valor significativo do
objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou
serviços com características semelhantes, devendo essa
exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado.
Em consonância com a jurisprudência pátria sobre o tema, o ACÓRDÃO TC-413/2016 – Plenário desta Corte
(Processo TC-767/2014) destaca que “a exigência de capacidade técnica operacional deve se limitar estritamente à complexidade do objeto envolvido e desde que relacionada às parcelas de maior relevância e de valor mais
significativo”.
Ocorre que o objeto do Pregão Presencial 215/2018, tal
como alegado pela Prefeitura, não comporta a identificação de parcelas de maior relevância e valor significativo, uma vez que se trata de um único e indivisível sistema de processamento de dados de gestão e auditoria do
VAF. Ademais, verifica-se que a ausência de tal definição
não acarretou prejuízo ao certame, visto que a empresa
arrematante atendeu ao exigido no edital, conforme Ata
da Sessão de Disputa do Pregão Presencial 215/2018, realizada em 17/10/2018.
Ou seja, a previsão editalícia cumpriu sua finalidade de
resguardar o interesse da Administração na contratação
de um objeto complexo e não há indícios que tenha comprometido a competitividade do certame.
Ante o exposto, entende-se que não se configurou a irregularidade apontada pelo representante, de modo
que resta prejudicada a análise dos pressupostos da medida cautelar.
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3.5 DA EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO TRABALHISTA (CNDT) EM DETRIMENTO DA CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA - RESTRIÇÃO A AMPLA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME (item “e”
da inicial deste processo/item II da inicial do processo
8378/2018)

O Edital não faz objeção quanto à apresentação de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, pelo contrário, cita expressamente a legislação que prevê tal certidão. Por
esta razão não há ilegalidade alguma na cláusula editalícia apontada.

Os representantes questionam o subitem 12.2.1, item VI
- Regularidade fiscal e trabalhista do edital, visto que deixa de prever mais uma vez a possibilidade de apresentação de uma certidão positiva com efeito de negativa como prova de regularidade trabalhista.

Assim como no item 3.1, as alegações dos representantes não merecem prosperar, pois a ausência da expressão “certidão positiva com efeitos de negativa” no edital
não impede sua apresentação para fins de comprovação
da regularidade trabalhista da licitante.

Ressaltam que a lei que criou a CNDT deixa clara a possibilidade de emissão de Certidão Positiva de Débitos
Trabalhistas com Efeitos de Negativa, ou seja, possibilita
que a comprovação de regularidade perante a Justiça do
Trabalho seja feita através da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

Não há qualquer menção, no edital do Pregão Presencial 215/2018, à aceitação exclusiva da certidão negativa de débitos trabalhistas. Pelo contrário, o item 12.2
do instrumento convocatório exige “prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do Trabalho”, tal como disposto no art. 29, inciso V, da Lei Federal 8.666/93.

Esclarecimentos
Notificado para prestar informações nestes autos, assim
se manifestou o Prefeito Municipal de Vitória quanto a
este ponto:
[...]
Mais uma vez a empresa representante faz declarações
vagas, desprovidas de qualquer fundamento, pois não há
sequer mero indício de que uma certidão positiva com
efeitos de negativa seria rejeitada pela comissão de licitação.
A prova mais cabal disso é que a cláusula editalícia usa
a expressão “Prova de Inexistência de Débitos inadimplidos”, bem como cita todo o “Título VIl-A da Consolidação
das Leis do Trabalho”, no qual está inserido o art. 642-A
mencionado na representação.

Análise

Como os próprios representantes argumentam, a “certidão positiva com efeitos de negativa” possui os mesmos
efeitos da certidão negativa de débitos trabalhistas, por
força do art. 642-A, §2º, do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), razão pela qual também constitui prova de inexistência de débitos inadimplidos.
Dessa forma, não há qualquer impedimento à participação de empresas detentoras de certidões positivas com
efeito de negativas e, por conseguinte, não há restrição
à competitividade.
Ante o exposto, entende-se que não se configurou a irregularidade apontada pelos representantes, de modo
que resta prejudicada a análise dos pressupostos da medida cautelar.
www.tce.es.gov.br

3.6 DA IMPOSSIBILIDADE DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL: AUSÊNCIA DE QUANTITATIVO DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO (item IV da inicial do
processo 8378/2018)
A representante apontou o seguinte indício de irregularidade no edital do Pregão Presencial 215/2018:
[...]
Após analisar minuciosamente as disposições editalícias
referentes ao suporte técnico especializado, a empresa Peticionante entendeu que não foram especificados
a contento os as atividades a serem executas, bem como quantos colaboradores da empresa vencedora serão
necessários para a realização desta atividade, impossibilitando desta forma, a formulação de propostas pelas
licitantes interessadas na disputa do certame e violando, como consequência lógica, a competitividade inerente aos certames promovidos pela Administração Pública.
Assim nos permite asseverar que a Municipalidade não
forneceu, elementos essenciais para a composição dos
dispêndios relativos ao suporte técnico especializado.
Dessa forma, as licitantes não possuem conhecimento da quantidade exata de funcionários que precisarão
deixar em disposição do município para a realização
das atividades de suporte técnico especializado, prejudicando a formulação de propostas pelas licitantes interessadas na disputa, comprometendo a isonomia no
certame.
Do mais o subitem 3.1. do item “3. Do Treinamento e
Suporte Técnico”, do Anexo I, página 34, limita o treinamento em 80h para até 25 pessoas, mas cita, como
transcrevo, “contínua capacitação dos técnicos/auditores do Município na área de VAF-ICMS e CFEM e no deSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019

65

ATOS DO PLENÁRIO

senvolvimento de técnicas de fiscalização do valor adicionado fiscal do ICMS, o conhecimento dos conceitos
que lhe forem relacionados e a atualização quanto a legislações e jurisprudências que lhe forem pertinentes”,
o que extrapola o treinamento a ferramenta e trata de
Consultoria contínua e sem limites , dificultando a precificação do item.

tação de serviços especificados no Edital, com a necessidade de Suporte Técnico Especializado, com disponibilização de técnico residente, disponível em tempo integral
para este projeto.

Portanto Excelência, necessário se faz a estipulação exata de quantos colaboradores, serão necessários para a
realização do suporte técnico em tempo integral, durante toda a vigência contratual para que a licitante possa
considerar seus gastos com equipe, deslocamento, hospedagem, bem como a viabilidade de execução dentro
do cronograma proposto. (grifos no original)

Na sequência, afirma que “as licitantes não possuem conhecimento da quantidade exata de funcionários que
precisarão deixar em disposição do município para a realização das atividades de suporte técnico especializado,
prejudicando a formulação de propostas pelas licitantes
interessadas na disputa, comprometendo a isonomia no
certame.”

Análise
Embora o Prefeito Municipal não tenha sido notificado
a prestar informações no processo apenso, aproveita-se
nesta análise a seguinte resposta à impugnação de igual
teor à representação protocolada neste Tribunal, encontrada no site da Prefeitura de Vitória:
[...]

Afirma ainda que “a Municipalidade não forneceu elementos essenciais para a composição dos dispêndios relativos ao suporte técnico especializado”.

Diante de tais questionamentos temos a dizer que em
momento algum pretende o Município a contratação de
Suporte Técnico especializado, presencial e em tempo
integral. Trata-se de contratação de ferramenta de software, para tanto é necessário treinamento e suporte
técnico para o uso da ferramenta de maneira adequada.

Registra-se, neste momento, que o questionamento
apresentado refere-se à questão técnica, e, portanto, foi
analisado e respondido pelo setor técnico competente
(SEMFA/SUB-REC), nos seguintes termos:

Quanto à quantidade de funcionários alocáveis por parte da contratada no desempenho de tarefas relativas ao
suporte técnico à sua prestação de serviço, como especificadas no edital, devem ser definidas pela contratada,
visto que essa verificará quais são os recursos humanos
que devem ser alocados a fim de prestar o serviço de suporte e ao fiel cumprimento daquilo que foi contratado,
conforme detalhado no edital, cabendo ressaltar que o
suporte não necessariamente precisa ser presencial, podendo ser por meio eletrônico ou telefônico, devendo
atender ao especificado no item 3 do Anexo I do Edital.

O requerente afirma que o Município pretende a contra-

Quanto ao item 3.1, relativo a suporte técnico, a capaci-

DA IMPOSSIBILIDADE DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA
COMERCIAL: AUSÊNCIA DE QUANTITATIVO DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO
Aduz a Impugnante que o Município não forneceu elementos essenciais para a composição dos dispêndios relativos ao suporte técnico especializado.

www.tce.es.gov.br

dade requerida se refere à compreensão, por quem for
ministrar os treinamentos de uso dos serviços contratados junto ao Município, quanto às funcionalidades e
conceitos inerentes às regras de negócio como implantadas nos serviços de processamento de dados contratado,
inclusive com o compartilhamento de experiências pretéritas (daí a exigência de capacidade técnica do licitante), o que exige explicações não apenas da operação das
telas e geração de resultados do sistema, ou de suas cargas de dados, mas dos conceitos de auditoria refletidos
nessas rotinas, para análise e encaminhamento de ações
fiscais por parte dos usuários do Município.
O que se requer, portanto, são treinamentos práticos direcionados à formação de usuários capazes de compreensão avançada quanto às rotinas inseridas nos processamentos de dados executados, incluindo a exemplificação, em casos concretos da aplicação do serviço licitado
na execução de auditorias de movimento econômico-fiscal de ICMS. O que se espera é capacidade técnica para
ministrar o treinamento e não Consultoria.”
Tal como alegado pela Prefeitura de Vitória e ao contrário do que afirma a representante, o edital não exigiu
“a disponibilização de técnico residente, disponível em
tempo integral para este projeto”. O que se exige é a garantia de suporte permanente durante toda e execução
contratual, o qual poderá ser realizado mediante atendimento telefônico, visitas técnicas ou por meios eletrônicos, conforme disposto no item 3.2 do edital do Pregão
Presencial 215/2018:
3. DO TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO
3.1. O fornecedor do aplicativo de processamento de dados deverá demonstrar capacidade de ministrar, com recursos adequados e próprios, treinamentos por demanSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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da e de educação continuada direcionada aos usuários
do município, de pelo menos 80 horas para até 25 pessoas indicadas pelo município, devendo tais treinamentos versarem sobre a capacitação operacional no uso do
sistema, a contínua capacitação dos técnicos/auditores
do Município na área de VAF‐ICMS e CFEM e no desenvolvimento de técnicas de fiscalização do valor adicionado fiscal do ICMS, o conhecimento dos conceitos que lhe
forem relacionados e a atualização quanto a legislações
e jurisprudências que lhe forem pertinentes.
3.2. O suporte à equipe técnica e aos usuários deve ser
garantido de forma permanente durante toda a execução do contrato, mediante pronto atendimento telefônico, realização de visitas técnicas de técnicos do prestador de serviço ao município, bem como a solução de
questionamentos técnicos e dúvidas operacionais por
meios eletrônicos.
Assim, observa-se que a Administração especificou a
contento o serviço de suporte técnico almejado, cabendo à licitante estimar os recursos humanos necessários
para sua prestação em conformidade com o edital.
Quanto ao item 3.1, a representante afirma que se trata de “consultoria contínua e sem limites”, extrapolando o treinamento para utilização da ferramenta por ela
fornecida. Já a Prefeitura aduz que “o que se espera é
capacidade técnica para ministrar o treinamento e não
Consultoria”, uma vez que o responsável por ministrar os
treinamentos deverá compreender as funcionalidades e
conceitos inerentes às regras de negócio, direcionando
a formação de usuários capazes de compreensão avançada quanto às rotinas inseridas nos processamentos de
dados executados pela aplicação.
Considerando que o Pregão 215/2018 tem por objeto a

contratação de serviços web de processamento de dados de gestão e auditoria do valor adicionado fiscal ‐ VAF,
englobando o treinamento e capacitação da equipe técnica no uso da ferramenta, entende-se razoável exigir
que a licitante possua capacidade técnica relativa às regras de negócio, além das questões operacionais no uso
do sistema. Vale notar que o próprio desenvolvimento
da solução pressupõe o conhecimento das regras e legislação pertinentes.
Ademais, o item 13.9 do instrumento convocatório estabelece expressamente que o treinamento será executado “durante os 03 (três) primeiros meses de contrato
(totalizando 80 horas), descaracterizando a afirmação da
representante de que seria um serviço “contínuo e sem
limites”.
Ante o exposto, entende-se que não se configurou a irregularidade apontada pelos representantes, de modo
que resta prejudicada a análise dos pressupostos da medida cautelar.
3.7. IRREGULARIDADES TÉCNICAS ATINENTES À CONTRATAÇÃO (item V da inicial do processo 8378/2018)
Transcreve-se a seguir a suposta irregularidade apontada na representação:
[...]

rio da instituição. Como o será demonstrado a importação de algo que não se tem acesso ao layout do arquivo?
Será conectado diretamente a base de dados da prefeitura para obter os dados?
O item 16.4 coloca que, entre outros itens, “deverá ser
demonstrada a funcionalidade de acesso ao arquivo nacional para validação e verificação de status”.
A Prefeitura Municipal de Vitória possui convênio com a
Fazenda nacional que permita a consulta? Se não, como
seria o processo, já que o ambiente nacional exige confirmação de acesso não automatizado (captha - Não sou
um robô), e qualquer ação que burle tal sistema seria
uma atitude irregular da contratada.
O item “16.6. Área Técnica poderá solicitar demonstração adicional de qualquer funcionalidade prevista no
Edital e não descrita explicitamente nesse roteiro.
Neste caso, como o escopo fica aberto, se o item não
previsto será avaliado como atendido de que forma? O
item 16.8 informa que os itens classificatórios estão previstos no Anexo VIII.
O subitem f do item 2.1 do Anexo I, página 29, cita:
f) ldentificar os indícios de erros da DOT conforme retornos, indicando os solucionados e os a solucionar;

Abaixo, demonstramos em forma de questionamentos,
os numerosos vícios técnicos presentes no referido certame, os quais impossibilitam a elaboração de uma proposta comercial condizente com os serviços que serão
prestados.

“Questionamos se não está publicado quais validações
são efetuadas, qual seria o tempo hábil para a contratada adequar o sistema para análise de produto proprietário da instituição (DOT)?

O item 16.2 cita em carga automática de determinados
arquivos, entre eles o DOT (Declaração de Operações Tributáveis - DOT), que hoje é feito por sistema proprietá-

“2.2.2Todas as ferramentas de software usadas para construção, instalação e operação solução apresentada, tais como linguagens de programação, servidores

www.tce.es.gov.br

O subitem 2.2.2 do Anexo I, página 30, cita:
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de aplicações, bancos de dados, datawarehouse e ferramentas de 81 (Business lntelligence) devem ser open-source.”

teor à representação protocolada neste Tribunal, publicada na página do Pregão Presencial 215/2018 no portal
da Prefeitura de Vitória:

A Prova de Conceito serve para orientar na formação de
convencimento quanto ao atendimento, por parte do licitante, das especificações contidas no Edital.

Se o serviço será prestado como SaaS, de forma remota,
qual o motivo de restrição para produtos open-source, já
que todo e qualquer custo de propriedade das ferramentas utilizadas são de responsabilidade da CONTRATADA?

DOS VÍCIOS TÉCNICOS ATINENTES A CONTRATAÇÃO

Quanto ao questionamento do subitem f do item 2.1
do Anexo I, relativo as validações e/ou layouts de arquivos digitais relativos à obrigações acessórias de informações econômico fiscais, notadamente a Declaração de
Obrigações Tributáveis, utilizada pelo Estado do Espírito Santo no cálculo dos índices de valor adicionado devidos ao Município de Vitória, tais critérios e regras de
validação e preenchimento de dados obedecem conceitos definidos em legislações estaduais que lhes são próprias, não editadas pelo Município de Vitória, as quais
instituem a referida declaração e definem suas normas
de preenchimento, conforme normatização definida nos
termos do RICMS/ES, art. 762 a 768 (aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25/10/2002)., Portaria nº 11-R, de
18 de agosto de 2011, Anexo lI e Portaria Sefaz 35-R de
06/10/2014.

O item 20 identifica os indícios de erros de DOT, indicando os indícios solucionados e os a solucionar (pendentes
de regularização), conforme os dados de declarações.”
Do Anexo III, que trata de prova de conceito, somente é possível demonstrar se a CONTRATANTE publicar o
layout dos arquivos de retorno para preparação do ambiente. Como se pretende avaliar este item?
O item 27, é disponibilizado ao Município treinamento
presencial à distância via internet, contendo manuais de
uso do sistema e treinamentos relativos à sua utilização.
O Anexo III, que trata de prova de conceito, contradiz entre ser presencial e ser a distância. Pode-se entender que
é a distância ao vivo, sem utilização de materiais gravados?
O item 28 a arquitetura e programação do do sistema
proposto atende às especificações contidas na seção Requisitos Tecnológicos da Aplicação do presente edital.

Neste item, a Impugnante relata possíveis irregularidades técnicas, que, em seu entendimento impossibilitar ia
a elaboração da proposta comercial condizente com os
serviços que serão prestados.
Pois bem, por se tratar de questionamentos técnicos, os
méritos foram analisados e respondidos pelo setor técnico competente (SEMFA/SUB-REC), in verbis:
“Quanto ao item 16.2, que cita carga automática de arquivo de Declarações de Operações Tributáveis - DOT, o
questionamento afirma, de forma equivocada, que isso hoje seria “feito por sistema proprietário da instituição”. Não sabemos a qual “instituição” se refere o questionamento, mas de pronto esclarecemos que a Prefeitura Municipal de Vitória não possui nenhum sistema proprietário com capacidade de carga de “DOT”. Adicionalmente esclarecemos que os layouts de tais arquivos são
de definição e publicação por parte da Secretaria Estadual da Fazenda do Espírito Santo.

Análise

Quanto ao questionamento referente ao item 16.4 informamos que a Prefeitura de Vitória não possui convênio
com a Fazenda Nacional que permita a consulta das Notas Fiscais. Para acesso tal como descrito o usuário responderá à solicitação de captcha, devendo então o sistema obter os dados necessários e apresentar o documento DANFE ou DACTE solicitado.

Embora o Prefeito Municipal não tenha sido notificado
a prestar informações no processo apenso, aproveita-se
nesta análise a seguinte resposta à impugnação de igual

Quanto ao questionamento do item 16.6, não prospera
a afirmativa de que o escopo fica aberto, posto que o escopo é delimitado pelo Edital.

O Anexo III, que trata de prova de conceito, é comprovado apenas por declaração? Se não, qual será o meio de
comprovação?

www.tce.es.gov.br

E o sistema deverá ser apresentado na Prova de Conceito, como determina o Edital.
Quanto ao questionado no subitem 2.2.2 do Anexo I e
item 28 do Anexo VIII temos a informar que: o que se
espera, durante a realização da prova de conceito, demonstre e evidencie, de forma prática, que sua solução
tecnológica tem capacidade operacional e técnica compatível com um serviço a ser percebido por seus usuários
como uma aplicação na web de uso ininterrupto (alta
disponibilidade), escalabilidade e desempenho adequados, acessado de forma segura, de forma objetiva, de tal
forma que o desempenho em cada tarefa seja compatível com esses requisitos e as respostas sejam fornecidas de forma e objetiva. O controle de autenticação dos
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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usuários e o uso de certificação digital não será exigida na prova de conceito, devido a dificuldades práticas,
mas será exigida na implantação. O fato de a solução ser
open source também não será fator de desclassificação.
A determinação do cumprimento ou não desses requisitos será declaratória e não impedirá a participação ou
determinará a desclassificação do licitante, se aprovado
nos demais pontos da prova de conceito.
Questionamento relativo ao item 20 do Anexo VII, informamos que tal avaliação será feita na Prova de Conceito
a ser realizada em conformidade com o edital e “a partir de equipamentos de processamento de dados com
conexão à internet fornecidos pelo Município, com uso
de navegador web e acessando os endereços na internet
onde reside o portal de serviços do licitante vencedor”,
como especifica o item 16.1do Edital.
Questionamento relativo ao Item 27 do Anexo VIII e o
item 3 do Anexo I:
O treinamento de 80 horas descrito no Item 3.2, e a formação continuada, inclusive de novos usuários poderá
ser fornecida com uso ferramentas de educação à distância, com aulas gravadas ou ao vivo, ou presencial,
conforme previsto no item 27 do Anexo VIII, desde que
sejam adequados para os resultados esperados.
Não há afirmação no Edital quanto a “Prova de Conceito”
admitir modalidade de sua realização à distância, mesmo porque a referida prova será aplicada pelo pregoeiro junto ao licitante vencedor presente na sessão pública
de Pregão Presencial.
A Prova de Conceito ocorrerá, portanto, como evento
integrante do Pregão Presencial, na Sala de Licitações
e Reuniões da Subsecretaria de Gestão Administrativa -

SEGES/SUB-ADM, no Palácio Municipal Jerônimo Monteiro, Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1927,
Bloco B, segundo piso, Bento Ferreira - Vitória - ES - CEP
29.050-945, “a partir de equipamentos de processamento de dados com conexão à internet fornecidos pelo Município, com uso de navegador web e acessando os endereços na internet onde reside o portal de serviços do licitante vencedor”, como especifica o item 16.1do Edital.”
Primeiramente, vale destacar que a leitura da representação não revela vícios técnicos identificados no edital,
mas tão somente dúvidas apresentadas pela representante na forma de questionamentos. Em segundo lugar,
entende-se que a resposta à impugnação impetrada pela
representante junto à Prefeitura de Vitória esclarece todos os pontos que foram objeto de dúvida para a representante, de modo que não há que se falar em impossibilidade de formulação das propostas comerciais, tampouco em irregularidade no edital.
Ante o exposto, entende-se que não se configurou a irregularidade apontada pelos representantes, de modo
que resta prejudicada a análise dos pressupostos da medida cautelar.
3.8 DO LIMITE DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATUAL EM
48 MESES- CONSIDERANDO O DISPOSTO NO ARTIGO
57, II, DA LEI 8.666193 (item VI da inicial do processo
8378/2018)
Transcreve-se a seguir o indício de irregularidade apontado na representação:
[...]
Ocorre, que o edital ora atacado, entende que os serviços que serão contratados, podem ser prorrogados por
apenas 48 meses por se tratar de serviços de informátiwww.tce.es.gov.br

ca, conforme se verifica da cláusula abaixo:
4.1 - O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses a contar da sua assinatura, podendo ser prorrogado
até 48 (quarenta e oito) meses, de acordo com o inciso
IV, art. 57 da Lei 8.666/93, desde que haja autorização
formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:
a) os serviços tenham sido prestados regularmente;
b) a Administração mantenha interesse na realização do
serviço;
c) o valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e
d) a Contratada manifeste expressamente interesse na
prorrogação. (grifos da ITC).
Ora, se o objeto do certame é a prestação de serviços
web de processamento de dados de gestão e auditoria
do valor adicionado fiscal - VAF, à prorrogação deve obedecer o disposto no artigo 57, II, da Lei 8.666/93., e não
o disposto no artigo 57, IV, da Lei 8.666/93.
Dessa forma, é necessário retificar o presente edital, para constar que o prazo de prorrogação do contrato deve obedecer o disposto no artigo 57, II, da Lei 8.666/93,
pois se trata de serviço e não aluguel de equipamento e
à utilização de programas de informática.
Análise
Embora o Prefeito Municipal não tenha sido notificado
a prestar informações no processo apenso, aproveita-se
nesta análise a seguinte resposta à impugnação de igual
teor à representação protocolada neste Tribunal, publicada na página do Pregão Presencial 215/2018 no portal
da Prefeitura de Vitória:
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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DO LIMITE DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATUAL EM 48
MESES, CONSIDERANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 57, lI,
DA LEI 8.666/93
Neste tópico, a Impugnante sustenta que a prorrogação deve obedecer ao disposto no Artigo 57, lI, da Lei
8.666/93.
Pois bem, regra geral, os contratos administrativos têm
sua vigência adstrita ao respectivo crédito orçamentário
(art. 57, caput, da Lei 8.666/93). Contudo, existem relações contratuais que, pela sua natureza, levaram o legislador a prever hipóteses de exceção a essa regra.
Das exceções tratadas no artigo 57 cita-se a disposta no
inciso IV, que dispõe sobre o aluguel de equipamentos e
utilização de programas de informática. Para esses objetos é possível vislumbrar-se duração prorrogada do contrato pelo prazo de até 48 meses, vejamos:
Art. 57 A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:
(...)
IV - ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, podendo a duração estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses após o início
da vigência do contrato.
Depreende-se, portanto, que no caso de programas de
informática, a Lei definiu expressamente a possibilidade
de duração total do contrato de utilização desses programas pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses.
Marçal Justen Filho (Comentários à Lei de Licitações e
Contratos Administrativos. 16ª Edição) interpreta o dispositivo nos seguintes termos:

“O aluguel de equipamento e a utilização de programas
de informática podem ser pactuados por prazo de até
quarenta e oito meses, a regra justifica-se porque a Administração pode não ter interesse na aquisição definitiva de tais bens ou direitos. A rapidez da obsolescência é
usual, nesse campo. Daí a utilização temporária, dentro
de prazos razoáveis”
Jessé Torres Pereira Junior (Comentários a Lei de Licitações e Contratações da Administração Pública. 7ª Edição) se posiciona no seguinte sentido:
“Com efeito, nenhuma dificuldade tem sido observada
para delimitar-se em quarenta e oito meses, como quer
a Lei, a prorrogabilidade dos contratos de locação de
equipamentos de informática, cujo sentido, compreende-se, é de evitar a obsolência desses equipamentos”.
Desta forma, tratando o objeto da presente licitação de
utilização de sistema de informática, afasta-se o enquadramento do Inciso lI do art. 57, portanto, o item 15.1 do
instrumento convocatório não será retificado.
A representante sustenta que o objeto do certame é a
prestação de serviços web de processamento de dados
de gestão e auditoria do valor adicionado fiscal - VAF, razão pela qual a prorrogação deve obedecer ao disposto
no artigo 57, II, da Lei 8.666/93:

ção, limitada a sessenta meses;
Embora o objeto do certame realmente esteja definido
no item 2.1 do instrumento convocatório como “contratação de serviços web de processamento de dados de
gestão e auditoria do valor adicionado fiscal ‐ VAF, conforme especificação descrita no Anexo I do presente Edital”, é indubitável que se trata de contratação de programa de informática, como se depreende do item 2 - DA
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS do referido Anexo I, que
esclarece os requisitos tecnológicos e funcionais da aplicação e do qual se extraem os seguintes trechos:
2.2. Requisitos Tecnológicos da Aplicação
2.2.1. A solução tecnológica a ser fornecida ao Município deverá funcionar com alta disponibilidade, garantindo‐se escalabilidade e desempenho adequados, devendo o aplicativo contratado pelo Município ser percebido
e utilizado por seus respectivos usuários como um Portal
web na rede mundial de computadores (internet), acessado de forma segura, com controle de autenticação e
autorização dos usuários, inclusive com uso de certificação digital, quando apropriado.

Art. 57 A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

2.2.2. Todas as ferramentas de software usadas para
construção, instalação e operação da solução apresentada, tais como linguagens de programação, servidores
de aplicações, bancos de dados, datawarehouse e ferramentas de BI (|Business Intelligence) devem ser open‐
source.

[...]

[...]

II - à prestação de serviços a serem executados de forma
contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por
iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de
preços e condições mais vantajosas para a administra-

2.3. Requisitos Funcionais
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ser definidas em conformidade com as resoluções/instruções normativas da Secretaria de Estado da Fazenda
do Espírito Santo, bem como as leis, decretos, resoluções e portarias do Simples Nacional que versem acerca
da demonstração e cálculo de valor adicionado fiscal de
ICMS de contribuintes do regime de tributação simplificado e legislações federais.
[...]
2.3.3. O Portal, através de seus subsistemas integrantes, deverá utilizar diretamente as estruturas de dados
fornecidas pelos contribuintes do ICMS ou Secretaria Estadual da Fazenda ou sistemas do Simples Nacional, nos
leiautes definidos na legislação fiscal;
Nesse sentido, assim como apontado pela Prefeitura de
Vitória, a Lei Federal 8.666/93 definiu expressamente,
no inciso IV do mesmo artigo, a possibilidade de duração
total do contrato de utilização de programas de informática pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses:
[...]
IV - ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, podendo a duração estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses após o início
da vigência do contrato.
Ante o exposto, 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 Espíri-

to Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1 Conhecer a presente Representação, tendo em vista o cumprimento dos requisitos do artigo 177 da Resolução TC 261/2013;
1.2 Considerar prejudicada a análise dos pressupostos
para concessão da medida cautelar, visto que não restou demonstrada a ocorrência das irregularidades apontadas na presente Representação;
1.3 Julgar improcedente a presente Representação, nos
termos do art. 95, inc. I c/c art. 99, §2º, ambos da Lei
Complementar 621/2012;
1.4 Dar ciência aos Representantes do teor da decisão
ao final a ser proferida nestes autos, nos termos do artigo 307, §7º da Resolução TC 261/2013;

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
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-geral das sessões em substituição

ACÓRDÃO TC-1745/2018 – PLENÁRIO

1.5 Arquivar os presentes autos, nos termos do artigo
176, §3º, inciso II da Resolução TC 261/2013.

Processo: 04847/2018-5

2. Unânime.

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

3. Data da Sessão: 04/12/2018 - 43ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Exercício: 2017

4. Especificação do quórum:

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

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.

Responsável: HAROLDO CORREA ROCHA

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

UG: SEDU - Secretaria de Estado da Educação

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – EXERCÍCIO DE
2017 – JULGAR REGULAR – QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO:
Trata-se da Prestação de Contas da Secretaria de Estado
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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da Educação – SEDU, relativa ao exercício de 2017, cuja
gestão esteve sob a responsabilidade do senhor Haroldo
Correa Rocha.
A documentação que compõe os autos foi examinada pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia – NCE, que elaborou o Relatório Técnico
00359/2018-1 (evento 136), no qual opinou pela regularidade das contas, sendo acompanhada na Instrução Técnica Conclusiva 04583/2018-8 (evento 137), nos seguintes termos:
5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual ora avaliada refletiu a
gestão dos Senhores Haroldo Correa Rocha no exercício
de funções de ordenador de despesas da Secretaria de
Estado da Educação - SEDU, 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.
Sugere-se ainda que seja recomendado:
Ao atual gestor:
Que faça constar da próxima prestação de contas, em
notas explicativas, a regularização da divergência físico
e contábil remanescente no total de R$ 32.397,46, demonstrada no item 3.2.2 deste relatório.
Ao responsável pela Unidade Executora de Controle In-

terno da SEDU:

nam-se com as normas atinentes à matéria.

Que acompanhe o andamento das providências estabelecidas pela SECONT em auditorias realizadas em 2017
na SEDU, constantes do relatório de atividades da Unidade Central de Controle Interno na SEDU de 2017 e informe nas próximas prestações de contas, em seu parecer,
os resultados alcançados;

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

À SEGEX:

Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o colegiado aprove a seguinte minuta
de acórdão que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator

Que dê ciência à Unidade Técnica com competência para fiscalização do tema educação, SECEXES (EDUCAÇÃO E
SEGURANÇA PÚBLICA) acerca do teor do relatório de atividades realizadas pela Unidade Central de Controle Interno na SEDU em 2017 constante da peça 87 - Prestação de Contas Anual 24400/2018-4 RELACI - ORIGINAL 03-04-RELACI.PDF.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas para manifestação, o em. procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira elaborou o parecer PPJC
05639/2018-1 (evento 141) e manifestou-se de acordo
com área técnica.
II FUNDAMENTOS
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que as razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2017, são bastante razoáveis e coaduwww.tce.es.gov.br

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, por:
1.1 Julgar REGULARES as contas da Secretaria de Estado
da Educação, sob a responsabilidade do senhor Haroldo
Correa Rocha, relativas ao exercício de 2017, nos termos
do art. 84, inciso I, da Lei Complementar Nº 621, de 8 de
março de 2012, dando quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
1.2 Recomendar ao atual gestor que faça constar da próxima prestação de contas, em notas explicativas, a regularização da divergência físico e contábil remanescente
no total de R$ 32.397,46, demonstrada no item 3.2.2 do
Relatório Técnico 00359/2018-1.
1.3 Recomendar ao responsável pela Unidade Executora de Controle Interno da SEDU que acompanhe o andamento das providências estabelecidas pela SECONT em
auditorias realizadas em 2017 na SEDU, constantes do relatório de atividades da Unidade Central de Controle Interno na SEDU de 2017 e informe nas próximas prestações de contas, em seu parecer, os resultados alcançaSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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dos;
1.4 Recomendar à SEGEX que dê ciência à Unidade Técnica com competência para fiscalização do tema educação,
SECEXES (EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA) acerca do
teor do relatório de atividades realizadas pela Unidade
Central de Controle Interno na SEDU em 2017 constante da peça 87 - Prestação de Contas Anual 24400/2018-4
RELACI - ORIGINAL - 03-04-RELACI.PDF.
1.5 Arquivar os autos após os trâmites legais.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 04/12/2018 - 43ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho
do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
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
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-geral das sessões em substituição

e Economia – NCE, que elaborou o Relatório Técnico
00328/2018-6 (evento 80), no qual opinou pela regularidade das contas, sendo acompanhada na Instrução Técnica Conclusiva 04577/2018-2 (evento 81), nos seguintes termos:
5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

ACÓRDÃO TC-1746/2018 – PLENÁRIO
Processo: 04848/2018-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização Dos Profissionais da Educação
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: HAROLDO CORREA ROCHA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS
DA EDUCAÇÃO – EXERCÍCIO DE 2017 – JULGAR REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO:

A Prestação de Contas Anual ora avaliada refletiu a gestão
do Senhor Haroldo Correa Rocha no exercício de funções
de ordenador de despesas do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação - FUNDEB, 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.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial
de Contas para manifestação, o em. procurador Luciano
Vieira elaborou o parecer PPJC 05616/2018-1 (evento 85)
e manifestou-se de acordo com área técnica.

Trata-se da Prestação de Contas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, relativa
ao exercício de 2017, cuja gestão esteve sob a responsabilidade do senhor Haroldo Correa Rocha.

II FUNDAMENTOS

A documentação que compõe os autos foi examinada pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade

Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da área técnica e do Ministé-

www.tce.es.gov.br

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.
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rio Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que as razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2017, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.

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

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
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
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-geral das sessões em substituição

Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o colegiado aprove a seguinte minuta
de acórdão que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, por:
1.1 Julgar REGULARES as contas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, sob a responsabilidade do senhor Haroldo Correa Rocha, relativas ao exercício de 2017, nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar Nº 621, de 8 de março de 2012, dando quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.

4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.

ACÓRDÃO TC-1747/2018 – PLENÁRIO

Procurador: RICARDO CLAUDINO PESSANHA (OAB:
10406-ES, OAB: 181289-RJ)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – EXERCÍCIO DE 2016 – IRREGULARES – MULTA - DETERMINAR
– ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Versam os presentes autos acerca da Prestação de Contas Anual do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINHARES, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade da Sra. MARIA BERNADETE BRAZ, que foi analisada
pelo corpo técnico conforme Relatório Técnico Contábil
RT 631/2017-8 e Instrução Técnica Inicial - ITI 1139/20172 (Docs. 52 e 53), sugerindo-se citação dos responsáveis
para esclarecer o indicativo de irregularidade a seguir listado:
Descrição do acha- Responsável
Proposta de encado
minhamento
3.2.2.1 Divergên- Maria Bernadete Citação
cia apurada entre Braz
os registros contábeis de bens em almoxarifado e o inventário físico (INVALM).

4. Especificação do quórum:

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

Assegurado aos prestadores o direito ao contraditório
e à ampla defesa (Decisão Monocrática Preliminar DECM 2084/2017 e Termo de Citação 2470/20), os responsáveis trouxeram aos autos as suas justificativas e documentação (Protocolo 8738/2018-5), cuja análise técnica
das mesmas culminou na elaboração da Instrução Técnica Conclusiva ITC 0707/2018 2782/2018-5 (Doc.67).

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presi-

Responsável: MARIA BERNARDETE BRAZ

A ITC 0707/2018 considerou que as justificativas não fo-

1.2 Arquivar os autos após os trâmites legais.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 04/12/2018 - 43ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Processo: 05841/2017-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: FMS - Fundo Municipal de Saúde de Linhares
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ram suficientes para afastar a irregularidade levantada no
RT, assim, foi sugerido a manutenção da irregularidade,
no que foi acompanhada pelo Ministério Público de Contas, conforme Parecer 3560/2018-5 (Doc. 71).
Após sustentação oral foram juntadas as notas taquigráficas e o processo foi encaminhado à área técnica, cuja
análise encontra-se registrada na Manifestação Técnica
794/2018 (Doc. 79) com a seguinte conclusão e proposta
de encaminhamento:
3 - CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Diante do exposto, opina-se no sentido do não acolhimento das alegações apresentadas em defesa oral e pela
manutenção integral do entendimento proposto na Instrução Técnica Conclusiva – ITC 2782/2018-5 (peça 67).
O Ministério Público de Contas, por meio do parecer
4772/2018 (Doc. 83), manifestou-se no mesmo sentido
que a área técnica reiterando o parecer anterior.
Após, conforme regular distribuição vieram os autos a este Magistrado de Contas para emissão de relatório e voto.
FUNDAMENTAÇÃO
Quanto aos apontamentos da área técnica, entendo por
bem acompanhar as razões lançadas na Manifestação
Técnica 794/2018, pelos seus próprios fundamentos de
fato e direito, adotando-a como parte do meu voto:
2- ANÁLISE DA DEFESA ORAL
De acordo com o item 2.1 da ITC 2782/2018-5 (Doc.67),
2.1 Divergência apurada entre os registros contábeis de
bens em almoxarifado e o inventário físico (INVALM)
(item 3.2.2.1 do RTC)
Base Legal: Artigo 3º da IN 34/2015, Anexo I “B” e artigos

94 e 96 da Lei Federal nº 4.320/1964.

saneamento das distorções levantadas.

De acordo com a descrição do fato no Relatório Técnico
Contábil (RTC):

Após detectado o indício de irregularidade no RTC, a responsável foi citada a esclarecer o fato, tendo apresentado a sua justificativa.

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
Fonte: Processo TC 05841/2017- Prestação de Contas
Anual/2016
Conforme divergências demonstradas na tabela anterior,
verifica-se que o valor inventariado do bem não foi devidamente evidenciado em sua respectiva conta contábil
do Balanço Patrimonial. Tal situação pressupõe falhas na
contabilização, nas conciliações e/ou inventário ou não
elaboração do inventário físico, na medida em que há divergências entre o inventário de bens e os valores registrados na contabilidade, motivo pelo qual se opina pela
citação do gestor responsável para apresentação das justificativas cabíveis.
[...]
Com base na Tabela 14, o saldo patrimonial dos bens em
almoxarifado, conforme apresentado no Balanço Patrimonial, apresenta divergência significativa em relação
ao valor apurado no inventário de bens em almoxarifado (INVALM).
Dessa forma, sugere-se a citação do gestor responsável
para apresentação de justificativas quanto ao necessário
www.tce.es.gov.br

Alegou a responsável em sua justificativa:
Procede a afirmativa contida no RT, no entanto, tais divergências derivaram de falta de conciliação contábil entre a movimentação na conta estoques ocorrida no almoxarifado e na contabilidade durante o exercício em
questão, porém, devidamente corrigidos no exercício
de 2017 por meio dos lançamentos contábeis manual nº
0000013/2017, de 29 de dezembro de 2017 no valor de
R$ 8.314.200,38 e o lançamento manual nº 14/2017, da
mesma data, no valor de R$ 123.200,11, em anexo, que
somados totalizam exatamente o valor da divergência,
ou seja, R$ 8.437.400,49, conforme demonstra o Balanço Patrimonial.
Registre-se que a PCA do Fundo Municipal de Saúde do
exercício de 2017, Processo TC-04120/2018-7, apresenta saldo igual para a conta estoques conforme pode se
observar entre aquilo que está registrado na contabilidade (Balanço Patrimonial) e no Inventário Anual Sintético de Bens em Almoxarifado (Estoques), ou seja, R$
2.203.502,30, demonstrando assim, a efetiva regularidade do problema apontado, motivo pelo qual deve ser
afastado o único apontamento de irregularidade constante do RT.
Argumentou o responsável que a divergência foi a falta
de conciliação contábil entre a movimentação na conta estoques ocorrida no almoxarifado e na contabilidade durante o exercício em questão. Informou que ocorreram ajustes contábeis no exercício de 2017, através da
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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realização de lançamentos manuais de nº 0000013/2017,
de 29 de dezembro de 2017 no valor de R$ 8.314.200,38
e nº 14/2017, da mesma data, no valor de R$ 123.200,11,
em anexo, que somados totalizam exatamente o valor da
divergência, ou seja, R$ 8.437.400,49.

para apurar a diferença. Por fim, o responsável, apenas,
esclarece em nota explicativa no exercício de 2017, a realização de lançamentos ajustando valores na contabilidade no valor de R$8.437.400,49 (oito milhões quatrocentos e trinta sete mil e quatrocentos reais).

Foram verificados o Balanço Patrimonial (BALPAT) e inventário do almoxarifado (INVALM) no sistema cidades
web, referente à PCA/2017 desta unidade gestora, confirmando a consonância dos valores nos demonstrativos
do exercício de 2017.

Há de mencionar também, que o estoque encontrado pela comissão inventariante em 31/12/2016 foi o valor de
R$2.206.728,33, conforme informado pela comissão de
inventário - arquivo TERALM, inclusive foi declarado que
“não havia divergências” e na contabilidade encontrava-se registrado o valor de R$10.644.128,82.

Também, verificou-se qual foi o motivo informado pelo responsável pela divergência ocorrida no exercício de
2016, tendo sido apresentada a seguinte informação pelo responsável em 2017 nas notas explicativas, sobre os
ajustes realizados sobre o exercício anterior (2016):
1.8 Ajustes de Exercício Anterior
O valor contabilizado na conta 237110300000 em ajuste
de exercício anterior trata-se de diferença encontrada na
conta 115610500000 (medicamentos e materiais hospitalares) e na conta 115610800000 (materiais a classificar)
referente ao exercício de 2016.
(Fonte: CidadES PCA FMS Linhares 2017 arquivo NOTEXP
- ORIGINAL - 02_NOTEXP_70.pdf, autuado no Processo
TC 4120/2018)
Constata-se que as informações ficaram ausentes de
maiores esclarecimentos, pois a divergência trata-se de
valor relevante de R$8.437.400,49 (oito milhões quatrocentos e trinta sete mil e quatrocentos reais). Não se
constatou quais os procedimentos adotados para se verificar quais os motivos e/ou fatos que levaram a esse valor relevante de diferença. Por exemplo, não informou se
ocorreu a instauração de procedimentos administrativos

Portanto, diante do exposto, a justificativa apresentada
não obteve êxito, sugerindo-se a manutenção desta irregularidade, dado o vulto da divergência e a ausência
de explicações detalhadas quanto às causas do fato, além
de não terem sido acompanhados de documentos e/ou,
caso tenha sido realizado, processos administrativos utilizados para a apuração e baixa dos valores contabilizados. Assim, opina-se determinar ao atual gestor a tomada de medidas administrativas para apurar os fatos e informar ao tribunal as medidas estabelecidas na forma da
IN 32/2014.
Entendimento, que foi acompanhado pelo Ministério Público de Contas, conforme Parecer 3560/2018-5 (Doc.
71), conforme segue:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, no uso
de suas atribuições institucionais, anui à proposta contida na Instrução Técnica Conclusiva 02782/2018-5, pugnando pela irregularidade da prestação de contas da responsável, sem prejuízo da expedição da determinação
sugerida, bem como pela aplicação de multa.
www.tce.es.gov.br

Vitória, 26 de julho de 2018.
LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador de Contas
DEFESA ORAL - NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA SUSTENTAÇÃO ORAL (Doc. 75)
Diante dessa inconsistência foi apresentada a seguinte
argumentação:
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
29ª SESSÃO PLENÁRIA 28/08/2018
SUSTENTAÇÃO ORAL DO PROCESSO TC-05841/2017-1
RELATOR: CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
O SR. RICARDO CLAUDINO PESSANHA – Uma boa tarde a
todos! Saúdo esta Corte na pessoa do senhor presidente,
dr. Sérgio Aboudib; do conselheiro relator, dr. Sérgio Borges; dos demais conselheiros; do ilustre membro do Ministério Público; dos serventuários e das partes. Tratam
os autos da Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de Linhares, referente ao exercício de 2016,
Contas de Ordenador. A Instrução Técnica Conclusiva,
ITC-02782/2018-5, entendeu, mesmo após a apresentação das justificativas e dos documentos que demonstraram a regularização da situação, por manter o único indicativo de irregularidade apontado pelo Relatório Técnico.
Qual seja: “divergência apurada entre os registros contábeis de bens em almoxarifado e o inventário físico, o item
do INVALM. Inicialmente, cabe aqui ressaltar que a ITC
reconheceu que, apesar da divergência constante da PCA
de 2016, em 2017 foram feitos os ajustes necessários para a regularização contábil da situação. Senão vejamos o
quer afirma a ITC: “Foram verificados o Balanço PatrimoSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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nial, BALPAT, e inventário do almoxarifado, INVALM, no
sistema Cidades Web, referente à PCA/2017 desta unidade gestora, confirmando a consonância dos valores nos
demonstrativos do exercício de 2017. Também, verificou-se qual foi o motivo informado pelo responsável pela divergência ocorrida no exercício de 2016, tendo sido
apresentada a seguinte informação pelo responsável, em
2017, nas notas explicativas, sobre os ajustes realizados
sobre o exercício anterior. E aí transcreve a nota explicativa. Registra-se, então, que tais ajustes realizados em
2017 na Conta de Ajustes de Exercícios Anteriores, seguiu
os normativos previstos na Resolução CFC Nº 1132/08,
item 24, vigente em 2016, data a que se refere a prestação de contas, inclusive com nota explicativa, também reconhecido pela ITC. O item 24 da citada resolução, rezava
o seguinte: “O reconhecimento de ajustes decorrentes de
omissões e erros de registros ocorridos em anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis deve ser realizado à conta do patrimônio líquido e evidenciado em notas explicativas”. No entanto, em sua parte final, a ITC entendeu pelo não afastamento do indicativo de irregularidade afirmando que: “Constata-se que as informações
ficaram ausentes de maiores esclarecimentos, pois a divergência trata-se de valor relevante de R$ 8.437.400,49.
Não se constatou quais os procedimentos adotados para se verificar quais os motivos e/ou fatos que levaram
a esse valor relevante de diferença. Por exemplo, não informou se ocorreu a instauração de procedimentos administrativos para apurar a diferença. Por fim, o responsável, apenas, esclarece em nota explicativa no exercício de 2017 a realização de lançamentos ajustando valores na contabilidade no valor de R$ 8.437.400,4. Há de
mencionar também, que o estoque encontrado pela co-

missão inventariante em 31/12/2016 foi o valor de R$
2.206.728,33, conforme informado pela comissão de inventário - arquivo TERALM. Inclusive foi declarado que
“não havia divergências”; e na contabilidade encontrava-se registrado o valor de R$10.644.128,82. Portanto,
diante do exposto, a justificativa apresentada não obteve êxito, sugerindo-se a manutenção desta irregularidade”. Entretanto, em nossa defesa, apresentamos as justificativas pontualmente. Quanto à relevância do valor, independentemente desse, reiteramos que a movimentação dos materiais de consumo no almoxarifado, ocorreu
de forma correta. O que houve, no entanto, por um lapso
do setor de contabilidade, onde essa movimentação não
foi lançada contabilmente, gerando a divergência apenas
de saldo entre contabilidade e almoxarifado. Fato que foi
detectado em 2017, e, em cumprimento à norma em vigor, foi realizado o lançamento do ajuste, chegando-se ao
final do exercício de 2017 com o saldo final de estoques
entre contabilidade e almoxarifado iguais. Ou seja, exatamente no valor de R$ 2.203.502,30, conforme já demonstrado nas peças contábeis constantes do processo.
Quanto a não instauração de procedimento administrativo para apurar tal divergência, este não se fez necessário
porque, ao contrário do que entende a área técnica, não
houve sumiço, desaparecimento, desvio de bens de estoque ou desfalque ou qualquer coisa neste sentido. Mas,
tão somente, o não registro na contabilidade em 2016 do
valor movimentado em almoxarifado. No entanto, conforme já exaustivamente justificado, a movimentação foi
regularizada em 2017 por meio do lançamento contábil
já constante dos autos. Quanto ao saldo do estoque encontrado pela comissão inventariante em 31/12/2016,
no valor de R$ 2.206.728,33, arquivo TERALM, inclusiwww.tce.es.gov.br

ve declarando que não havia divergência, ressalte-se que
a declaração da comissão inventariante foi verdadeira e
correta. Pois, no que se refere ao almoxarifado, esse era
o saldo real existente, conforme demonstrado no arquivo TERALM da PCA de 2016. Logo, não poderia a comissão dizer que existia divergência no saldo de almoxarifado, porque efetivamente não ocorreu. Ou seja, a divergência, mais uma vez, residia, tão somente, no equívoco
apontado na contabilidade, que já foi corrigida em 2017.
Por último, não há motivos para a ITC afirmar que a justificativa não obteve êxito e que a irregularidade deve
ser mantida. Uma vez que a referida justificativa afirmou
que efetivamente existia a divergência no que se referia
ao saldo contábil da conta almoxarifado na contabilidade. Em 2017, portanto, a contabilidade fez os lançamentos de ajustes seguindo os normativos do Conselho Federal de Contabilidade, juntando tal documento. E, ao final de 2017, com os ajustes efetuados, os saldos da conta
almoxarifado no arquivo TERALM e nas peças contábeis
se mostrou igual. Assim, resta devidamente comprovado
que não existem maiores motivos para a subsistência da
irregularidade, pedimos o julgamento pela regularidade
das contas da ordenadora. (final)
ANÁLISE DEFESA ORAL
Inicialmente, vale destacar, que a defesa oral não relatou
nenhum fato novo, assim como, não anexou nenhum documento ao processo.
Mesmo assim, buscou-se uma análise mais detalhada da
divergência levantada, nesse passo, conforme alegado
na defesa, ocorreram ajustes contábeis no exercício de
2017, através da realização de lançamentos no dia 29 de
dezembro de 2017 no valor de R$ 8.314.200,38 na conta 115610500000 (medicamentos e materiais hospitalaSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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res) e no valor de R$ 123.200,11 na conta 115610800000
(materiais a classificar) referente ao exercício de 2016, totalizando exatamente o valor da divergência levantada no
RT, ou seja, R$ 8.437.400,49, fato este confirmado na ITC.
Nesse sentido, analisou-se Balancete de Verificação –
BALVER e constatou-se que as justificativas têm nexos,
pois, no BALVER na conta 115610500000 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES existia um estoque de
R$ 5.395.400,56 que provavelmente era de exercícios anteriores, já que no exercício de 2016 ocorreram entradas
de R$ 2.927.254,52 e saídas de apenas R$ 8.454,70, restando saldo de R$ 8.314.200,38. Assim como, na conta
115610800000 (materiais a classificar), conforme Tabela 01 a seguir.
Tabela 01 - Recorte do Balancete Contábil
[...]
[...]
[...]
Logo, ao que tudo indica, não foram realizadas as baixas
contábeis nas saídas relativas a este material na contabilidade em 2016, pois não há registro nas contas de variações diminutivas de consumo relativo a este tipo de material no grupo de contas 331110000000.
Ocorre, que o Resumo do Inventário de Almoxarifado –
Material de Consumo e o Demonstrativo Analítico das
Entradas e Saídas do Almoxarifado, relativos ao exercício
de 2016, conforme Tabelas 02 e 03 a seguir, não indicam
saldo e/ou movimentação física desse tipo de material no
exercício, sequer consta a conta contábil 115610500000
- MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES no demonstrativo físico, contradizendo a declaração da defendente de que “[...] a movimentação dos materiais de con-

sumo no almoxarifado, ocorreu de forma correta” (g. n.).
Tabela 02 - Resumo do Inventário de Almoxarifado – Material de Consumo
Fonte: Peça 32 - Prestação de Contas Anual 49893/20174 RESAMC - Original - 02_RESAMC_83.pdf)
Tabela 03 - Demonstrativo Analítico das Entradas e Saídas do Almoxarifado
Fonte: Peça 33 - Prestação de Contas Anual 49894/20179 DEMAMC - Original - 02_DEMAMC_85.pdf.
Assim, os arquivos acima que evidenciam o inventário os
saldos e a movimentação do estoque físico em confronto
com os valores registrados na contabilidade, ao não evidenciarem as movimentações físicas em 2016 dos valores ajustados contabilmente em 2017, não deixa transparente as declarações ou afirmações agora trazidas pela
gestora em defesa oral, razão pela qual opina-se no sentido do não acolhimento das alegações apresentadas.
Pois bem.
Ao me debruçar sobre o indício de irregularidade narrado nos autos constatei que a divergência apontada, da
ordem de R$ 8.437.400,49 em bens em almoxarifado, representa 14,58% do ativo do Fundo Municipal de Saúde
de Linhares. Assim, a meu convencimento, tal divergência não pode ser tida como materialmente irrelevante.
Neste sentido, olhando as contas numa perspectiva intertemporal, observei que tal divergência teve seu nascedouro nas contas do exercício de 2015 (Processo TC
6867/2016).
Naqueles autos (Processo TC 6867/2016), quando citados, os gestores apresentaram como justificativa da divergência um erro “um erro de geração do Sistema Inwww.tce.es.gov.br

formatizado [...] que registrou as entradas no Balancete
Contábil de Verificação das aquisições dos produtos abaixo relacionados, no entanto, não registrou as referidas
entradas nos arquivos INVALM e RESAMC”, nos seguintes termos:
Procede a afirmativa contida no RT, no entanto, a divergência apontada no valor de R$ 5.496.844,87 ocorreu
por um erro de geração do Sistema Informatizado de
Contabilidade, que registrou as entradas no Balancete Contábil de Verificação das aquisições dos produtos
abaixo relacionados, no entanto, não registrou as referidas entradas nos arquivos INVALM e RESAMC, a saber:
CONTA CONTÁBIL
115610500000
115610800000
Total

PRODUTO
VALOR R$
Medicamentos e 5.395.400,56
Materiais Hospitalares
Materiais a Classi- 101.444,31
ficar
5.496.844,87

Assim, quando se soma o valor dos referidos produtos, ou seja, R$ 5.496.844,87 ao valor do saldo final
demonstrado nos arquivos RESAMC e INVALM que é
de R$ 5.454.639,70, se obtém exatamente o valor que
consta registrado no BALPAT e no BALVER que é de R$
10.951.484,57.[g.n.]
Diante disto, foi apresentado o problema aos Setores de
Contabilidade e Controladoria da atual gestão do município, que solicitou explicações da empresa E&L fornecedora do Sistema Informatizado de Contabilidade, bem como
providências no sentido de que tais inconsistências sejam
regularizadas na Prestação de Contas Anual de 2017, devendo, portanto, ser afastado o presente indício de irregularidade, uma vez que está se demonstrando a origem
do problema e também ficando esclarecido que contaSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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bilmente os valores se encontram registrados, conforme
docs. 05 e 06, razão contábil das contas constantes da tabela, devendo ser afastado o presente indício de irregularidade e demandado como ponto de controle e observação da PCA de 2017 do Fundo Municipal de Saúde.
Fonte: Processo TC 6867/2016 – Acordão TC 900/2018 –
voto do relator.
Note-se que, relativo ao exercício de 2015, além de informar a origem, entradas lançadas na contabilidade e
não lançadas no nos arquivos de inventário (INVALM e
RESAMC), o gestor trouxe aos autos o livro razão da conta
contábil de estoque, comprovando as entradas as quais
se referia e comprovando que a aquisição dos medicamentos. Com base em tais documentos, a área técnica
assentiu com o defendente e entendeu estar evidenciado
que o saldo dos estoques, evidenciado no Balancete e do
Balanço patrimonial, no valor de R$ 10.951.484,57, estava devidamente justificado naqueles autos, como se verifica no trecho extraído da ITC 707/2018, que foi acolhida
pelo Relator, conforme reproduzido a seguir:
[...]
DA ANÁLISE:
A defesa relata a divergência apontada no valor de R$
5.496.844,87 ocorreu por um erro de geração do Sistema Informatizado de Contabilidade, que registrou as entradas no Balancete Contábil de Verificação das aquisições dos produtos, mas não registrou as referidas entradas nos arquivos INVALM e RESAMC.
Portanto, diante do ocorrido, a atual gestão apresentou
o problema aos Setores de Contabilidade e Controladoria
da atual gestão do município, que solicitou explicações
da empresa E&L fornecedora do Sistema Informatizado

de Contabilidade, bem como providências no sentido de
que tais inconsistências sejam regularizadas na Prestação
de Contas Anual de 2017.
Com o objetivo de demonstrar que os valores registrados no Balanço Patrimonial estão de acordo com o inventário, a defesa encaminhou o razão contábil das contas
115610500000 - Medicamentos e Materiais Hospitalares
e 115610800000 - Materiais a Classificar, com os valores
de R$ 5.395.400,56 e R$ 101.444,31, respectivamente.

(DOC 32) e INVALM (DOC 10) NÃO REGISTRAM quaisquer saldos, quer em estoque inicial ou final, para medicamentos e materiais hospitalares ou para Materiais
a Classificar. Também não há indicação de quaisquer movimentações.
Então, em 2016, seria razoável que a divergência apontada em 2015, permanecesse. Todavia, a divergência aumentou em R$ 2.982.760,79; saldo de R$ 5.454.639,70
alcançando o total de R$ 8.437.400,49.

Portanto, quando se soma o valor dos referidos produtos, ou seja, R$ 5.496.844,87 ao valor do saldo final
demonstrado nos arquivos RESAMC e INVALM que é
de R$ 5.454.639,70, se obtém exatamente o valor que
consta registrado no BALPAT e no BALVER que é de R$
10.951.484,57.

E, desta feita a justificativa apresentada sequer faz referência a justificativa já apresentada e acolhida por esta
Corte em 2015. Repito que a justificativa já documentada nos autos do Processo TC 6867/2016 traz à tona aquisições de medicamento que não constavam nos relatórios de inventário.

Assim, sugere-se o afastamento desta irregularidade.

Antes e em oposição a justificativa de 2015 (TC
6867/2016), nestes autos (TC 5841/2017), a nova justificativa apresentada busca o convencimento desta Corte
de Contas de que o saldo contábil (Balanço Patrimonial e
Balancete de Verificação) apresenta erro sendo correto o
saldo constante dos relatórios de inventário. De tal forma, em 2017 foi feito um “ajuste” nos registros contábeis
para igualar o saldo contábil àquele constante nos relatórios de inventário.

Fonte: Processo TC 6867/2016 – Acordão TC 900/2018 –
voto do relator que reproduzindo a ITC 0707/2018
Retornemos a 2016, então.
Vez que comprovando o saldo final de 2015 de bens em
almoxarifado no montante de R$ 10.951.484,57, devemos então partir destes de estoques, demonstrado no
Balanço Patrimonial, para fazer as verificações de 2015,
atentando que a diferença em relação ao relatório de inventário refere-se, eminentemente, a aquisições de medicamentos e outros itens hospitalares em 2015, cerca de
R$ 5.454.639,70.
Destaco que a falha demonstrada em 2015 não foi nos registros contábeis, antes, nos relatórios de inventários de
bens em almoxarifado.
Observei que também em 2016 os relatórios de inventário de almoxarifado, respectivamente arquivos RESAMC
www.tce.es.gov.br

Assim, tanto a defesa inicial ((Doc. 63) quanto a sustentação oral, fazem referência a um registro contábil, realizado em 2017, para “ajustar” o saldo contábil reduzindo
o saldo do estoques de medicamentos e materiais hospitalares em R$ 8.314.200,38 e de materiais a classificar
em R$ 123.200,11 com o histórico informando tratar-se,
respectivamente, de “acerto de contas contábeis lançado
divergente entre contabilidade e almoxarifado” e “estorno de classificação indevida”.
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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Em outras palavras as aquisições outrora informadas foram, simplesmente, baixadas da contabilidade, para que
o saldo “batesse” com o do inventário.
A área técnica não se convenceu de tal argumento, conforme suas manifestações na ITC e Na MT, no que foi
acompanhada pelo Parquet de Contas. Também não estou convencido.
Ora, a redução dos estoques deve ser devidamente representada por documentos que os sustentem e indiquem qual evento efetivamente ocorreu e se, outrora
houve aquisição devidamente documentada, a saída
agora justificada, também necessita sê-lo. Se houve entrada (compra) de medicamentos e outros materiais hospitalares, certamente foram destinados aos fins de direito e a saída de estoque de tais itens devidamente documentada. Porém, não encontrei tal documentação nos
autos.
Segundo as normas que orientam a contabilidade pública no Brasil, as entradas e saídas registradas na contabilidade devem, tão somente, refletir o fenômeno que deu
origem a ele, a saber, a compra ou a baixa (entrega) dos
itens, sob pena de se ferir a fidedignidade da informação.
Senão vejamos o que ensina a Norma Brasileira de Contabilidade - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas
Entidades do Setor Público em seu capítulo 3:
Capítulo 3 – Características Qualitativas
[...]
As características qualitativas da informação incluída
nos RCPGs são a relevância, a representação fidedigna, a
compreensibilidade, a tempestividade, a comparabilidade e a verificabilidade.

[...]
Representação fidedigna
Para ser útil como informação contábil, a informação
deve corresponder à representação fidedigna dos fenômenos econômicos e outros que se pretenda representar. A representação fidedigna é alcançada quando a representação do fenômeno é completa, neutra e livre de
erro material. A informação que representa fielmente um
fenômeno econômico ou outro fenômeno retrata a substância da transação, a qual pode não corresponder, necessariamente, à sua forma jurídica.
Na prática, pode não ser possível ter certeza ou saber se a
informação apresentada nos RCPGs está completa, neutra e livre de erro material. Entretanto, a informação deve estar completa, neutra e livre de erro material tanto
quanto possível.
A omissão de algumas informações pode fazer com
que a representação do fenômeno econômico ou outro
qualquer seja falsa ou enganosa, não sendo útil para os
usuários dos RCPGs. Por exemplo, a descrição completa de item do imobilizado nos RCPGs deve incluir a representação numérica do montante agregado do item
juntamente com outras informações quantitativas, descritivas e explicativas necessárias para representar fielmente essa classe de ativo. Em alguns casos, isso pode
incluir a evidenciação de informação sobre questões, tais
como: as classes importantes do imobilizado; os fatores
que afetaram a sua utilização no passado ou que podem
impactar a sua utilização no futuro; e a base e o processo
para determinar a sua representação numérica. Do mesmo modo, as informações financeiras e não financeiras
prospectivas e a informação sobre o cumprimento dos
objetivos e dos resultados incluídos nos RCPGs devem
www.tce.es.gov.br

ser apresentadas em conjunto com as premissas-chave
e quaisquer explicações que sejam necessárias para assegurar que a sua representação seja completa e útil para os usuários.
A neutralidade da informação contábil corresponde à ausência de viés. Isso significa que a seleção e a apresentação das informações financeiras e não financeiras não devem ser feitas com a intenção de se atingir um resultado
particular predeterminado, por exemplo, para influenciar
a avaliação dos usuários acerca da prestação de contas e
responsabilização (accountability) por parte da entidade,
para uma decisão ou julgamento que está para ser feito,
ou, ainda, para induzir a determinado comportamento.
Por tais razões acompanho integralmente a opinião técnica e do Parquet de Contas por não acolher as justificativas apresentadas pelo responsável, mantendo-se a irregularidade.
Dado o vulto da divergência e a ausência de explicações
detalhadas e quanto às causas do fato, além de não terem sido acompanhados de documentos e/ou, caso tenha sido realizado, processos administrativos utilizados
para a apuração e baixa dos valores contabilizados, entendo que cabe determinar ao atual gestor a tomada
de medidas administrativas para apurar os fatos e informar ao tribunal as medidas estabelecidas na forma da IN
32/2014.
Por todo o exposto, no mérito acompanhando 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
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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1. ACÓRDÃO

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:

4. Especificação do quórum:

1.1 JULGAR IRREGULARES as Prestação de Contas Anual da Sra. MARIA BERNADETE BRAZ, relativa ao 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;
1.2 Fixar MULTA PECUNIÁRIA INDIVIDUAL, no valor correspondente a R$ 3.000,00, À senhora Maria Bernadete
Braz ante a manutenção das irregularidades descritas no
item 1 deste Acórdão que configuram 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.
1.3 DETERMINAR ao atual gestor do Fundo Municipal de
Saúde de Linhares para que;
tome medidas administrativas para apurar os fenômenos que deram razão à divergência da ordem de R$
8.437.400,49 entre os registros contábeis e o inventário
físico do exercício de 2016, na forma da IN 32/2014 e,
informe a este Tribunal de Contas, na próxima Prestação
Anual de Contas, as medidas adotadas e os resultados
produzidos.
Dar ciência ao interessado;
1.5 Após o trânsito em julgado, arquive-se.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 04/12/2018 - 43ª Sessão Ordinária do

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.
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.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-geral das sessões em substituição
www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC-1748/2018 – PLENÁRIO
Processos: 06064/2017-2, 10229/2015-1, 01667/2015-7
Classificação: Pedido de Reexame
UG: PMI - Prefeitura Municipal de Itapemirim
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Interessado: RONILDO HILARIO GOMES, JOSE DAS GRACAS PEREIRA, NORMA AYUB ALVES, LUCIANO DE PAIVA
ALVES, FLAVIO DA SILVA RIBEIRO, FERNANDA PINHEIRO
DA SILVA, UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO,
RUBIA RUFINO SALES, SANDRO AZEVEDO ALPOHIM, SERGIO CUNHA MORAES
Recorrente: ZACARIAS CARRARETTO FILHO
Procurador: FERNANDO ALVES AMBROSIO (OAB: 4508ES)
FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – PEDIDO DE REEXAME. – ACOLHER PARCIALMENTE JUSTIFICATIVAS - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES
RELATÓRIO
Tratam os autos sobre Representação com pedido liminar, formulada pelos Auditores de Controle Externo desta
Corte de Contas, em face da Prefeitura Municipal de Itapemirim, haja vista a observância de diversos indicativos
de irregularidade na contratação e na execução dos serviços de assessoria e consultoria administrativa, conforme
documentos de fls. 01/65.
Ao após, os autos foram encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas (ITC 657/2016, fls.
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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663/758) e, na sequência, ao Ministério Público de Contas, que emitiu o Parecer 3535/2016 de fls. 772/778.
Na ocasião, ambos se manifestaram pela procedência
parcial da Representação, reconhecendo as seguintes irregularidades descritas no relatório de auditoria: 2.1.1
15, 2.1.216, 2.1.317, 2.1.418, 2.2.1 19, 2.2.320 e 2.2.421
da peça inicial, entendendo pela anulação do Contrato
no 276/2014.
Posteriormente à fase instrutória e o regular processamento do feito, foi proferido o ACÓRDÃO TC 706/2017
(às fls. 887/928; Processo TC 1667/2015) - Plenário, nos
seguintes termos:
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1667/2015, ACORDAM os Srs. conselheiros do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia treze de junho de dois mil
e dezessete, por maioria, nos termos do voto do relator,
conselheiro em substituição Marco Antônio da Silva:
1. Rejeitar preliminares constantes dos itens 1.1 (ilegitimidade passiva ad causam do parecerista) e 1.2 (nulidade da determinação de suspensão cautelar do contrato
276/2014), correspondentes aos itens 2.1 e 2.2 da Instrução Técnica Conclusiva 657/2016;
2. Acolher razões de justificativas, afastando-se irregularidades relativas aos itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.6 e 2. 7 do voto do relator, em face dos responsáveis, Luciano de Paiva Alves, José das Graças Pereira, Fernanda Pinheiro Silva, Flávio da Silva Ribeiro, Zacarias Carrarêtto Filho, Sandro Azevedo Alpohim, Sérgio Cunha Moraes, Rubia Rufino Sales, Universidade Federal do Espírito Santo e Norma Ayub Alves, com fundamento nas razões antes expendidas, deixando-se de converter o presente feito em

Tomada de Contas Especial, tendo em vista a ausência
de irregularidades capaz de ensejar dano ao erário, nos
termos em que preceituados no artigo 152, do Regimento Interno;

7. Oficiar o Tribunal de Contas da União e o Ministério
Público Federal, a fim de informar sobre a realização, pela UFES, de atividades não comtempladas em seu Estatuto Social;

3. Revogar a medida cautelar consubstanciada na Decisão TC 1255/2015, em razão do afastamento da irregularidade referente ao contrato 276/2014, com fulcro no
disposto no artigo 380, do Regimento Interno;

8. Encaminhar ao Ministério Público Especial de Contas
para acompanhamento da decisão em razão da multa
aplicada;

4. Considerar parcialmente procedente a presente representação, com fundamento legal no artigo 95, 11 c/c o
artigo 99, § 2°, da Lei Complementar Estadual 621/2012,
em razão da rejeição das razões de justificativas, com
manutenção das irregularidades indicadas nos itens 2.4,
2.5 e 2.8 do voto do relator, aplicando multa pecuniária
individual, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em
relação aos responsáveis: Luciano de Paiva Alves, José
das Graças Pereira, Ronildo Hilário Gomes, Flávio da Silva Ribeiro, Sandro Azevedo Alpohim, Sergio Cunha Moraes, Zacarias Carrarêto e da Sra. Fernanda Pinheiro da
Silva, na forma do artigo 135, inciso 11, da Lei Complementar Estadual621/2012;
5. Determinar ao atual gestor, embora o Sr. Luciano de
Paiva Alves tenha sido apenado com aplicação de multa pecuniária, quanto à irregularidade analisada do item
3.4 da Instrução Técnica Conclusiva 657/2016, correspondente ao item 2.4 do voto do relator, no sentido de
que a Prefeitura Municipal de ltapemirim promova, em
futuras licitações, a elaboração de projeto básico com
maior precisão e clareza, descrevendo analiticamente
os serviços ou resultados esperados com a contratação,
permitindo o controle quanto à eficiência dos serviços
contratados pela administração;
6. Dar ciência aos interessados;
www.tce.es.gov.br

9. Arquivar os autos após o trânsito em julgado. Ficam
os responsáveis obrigados a comprovarem 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 se encontram previstos no
Título VIII do mesmo diploma normativo.
Vencidos os conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, que votaram acompanhando a Area Técnica e o Ministério Público Especial de Contas.
Composição Plenária Presentes à sessão plenária de deliberação os senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, o senhor conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva, relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio Almeida Pimentel,
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges. Presente, ainda, o senhor procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas, Luciano Vieira. Sala das Sessões, 13 de
junho de 2017.
Ao após, houve a interposição de Pedido de Reexame
pelos Senhores Luciano de Paiva Alves - Prefeito Municipal, Fernanda Pinheiro Silva (Subprocuradora-Geral), FláSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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vio da Silva Ribeiro (Controlador-Geral), Zacarias Carraretto Filho (Procurador Geral), Sandro Azevedo A1pohim
(Subsecretário de Administração e Gestão de Pessoal) e
Sérgio Cunha Moraes (Secretário de Administração).
Ademais, verifica-se que também houve Pedido de Reexame interposto pelo Parquet de Contas, às fls. 56/115.
Foram então os autos encaminhados à Instrução Técnica
de Recurso 338/2017 (fls. 121), que se manifestou nos
seguintes termos:
Ante o exposto, quanto aos requisitos de admissibilidade, sugere-se o CONHECIMENTO do presente recurso.
Para o regular prosseguimento do feito, solicita-se a esta relataria a apreciação do pedido de efeito suspensivo
e a determinação da notificação dos interessados Zacarias Carraretto Filho, Luciano de Pãiva Alves, Fernanda
Pinheiro Silva, Flávio da Silva Ribeiro, Sandro Azevedo Alpohim e Sérgio Cunha Moraes, para apresentarem suas
contrarrazões no prazo regimental.
Através da DCEM 2018/2017, notificaram-se os responsáveis para apresentarem suas contrarrazões, no prazo
de 30 dias, ao recurso interposto pelo Ministério Público
Especial de Contas.
Na sequência, houve a juntada das contrarrazões ao recurso, interposto em nome dos Senhores Luciano de Paiva Alves, Fernanda Pinheiro da Silva, Flávio da Silva Ribeiro, Sandro Azevedo Alpohim, Sérgio Cunha Moraes e
Ronildo Hilário Gomes, tendo sido informado através do
Despacho de nº 08824/2018-6, que os recorridos José
das Graças Pereira, Rubia Rufino Sales, Norma Ayub Alves, Zacarias Carraretto Filho e Universidade Federal do
Espírito quedaram-se silentes.
Ato contínuo, instada novamente a se manifestar, a Ins-

trução Técnica de Recurso 00138/2018-4 discorreu, em
síntese, nos seguintes termos:

partes são capazes e possuem legitimidade e interesse
jurídico.

Diante das razões fáticas e jurídicas expostas na presente Instrução Técnica de Recurso (ITR), opinamos pelo CONHECIMENTO dos Pedidos de Reexame interposto pelos
Srs. Zacarias Carreto Filho, Luciano de Paiva Alves, Fernanda Pinheiro da Silva, Flávio da Silva Ribeiro, Sandro
Azevedo Alpohim, Sérgio Cunha Morais e Ronildo Hilário Gomes e pelo Ministério Público de Contas, conforme
disposto no item 11 da presente ITR, e no mérito:

Quanto ao cabimento, constato que o instrumento recursal é adequado, nos termos do artigo 166 da Lei Complementar nº 621/2012.

4.1. Considerando o disposto no item 3.1 da presente
ITR, pelo NÃO PROVIMENTO do Pedido de Reexame interposto pelo Sr. Zacarias Carrareto Filho;
4.2. Considerando o disposto no item 3.2 da presente
ITR, pelo NÃO PROVIMENTO do Pedido de Reexame interposto pelos Srs. Luciano de Paiva Alves, Fernanda Pinheiro da Silva, Flávio da Silva Ribeiro, Sandro Azevedo
Alpohim, Sérgio Cunha Moraes e Ronildo Hilário Gomes;
4.3. Considerando o disposto no item 3.3 da presente
ITR, pelo PROVIMENTO dlo Pedido de Reexame interposto pelo Ministério Púbico, sugerindo-se a reforma do
Acórdão 706/2017, nos termos proposto pelo recorrente.
Nos termos regimentais, o Ministério Público de Contas manifestou-se às fls. 221, onde ratificou e reiterou os
termos da peça inicial do Pedido de Reexame proposto
pela 3ª Procuradoria de Contas, cujos pedidos foram corroborados pela proposta de encaminhamento da Instrução Técnica de Recurso (ITR 138/2018), de lavra do Núcleo de Recursos e Consultas.
2 – DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS:
Observando os pressupostos recursais, averiguo que as
www.tce.es.gov.br

Por fim, verifica-se que as interposições são tempestivas.
Nesse caminhar, analisando detidamente os autos, passo à análise dos apontamentos sustentados pelos Recorrentes e pelo Ministério Público de Contas.
PRELIMINARMENTE - DO EFEITO SUSPENSIVO
Verifico que fora realizado pedido de atribuição de efeito
suspensivo ao Recurso de Reexame interposto pelos Srs.
Luciano de Paiva Alves e outros, sem que houvesse manifestação quanto ao mesmo até o presente momento.
Entendendo já ter sobrevindo a perda do objeto, em vista do tempo decorrido e ante a ausência de manifestação neste sentido, deixo de apreciar o pedido uma vez
que a questão será devidamente tratada no voto em pareço.
2.1 – MÉRITO:
Inicialmente, visando a melhor didática possível, passarei a analisar os pedidos de reexame em separado, com
vistas em se permitir uma maior clareza dos fatos.
2.2. DO PEDIDO DE REEXAME INTERPOSTO POR ZACARIAS CARRARETTO FILHO (PROCURADOR GERAL)
Foi atribuído ao Procurador Municipal a seguinte conduta: Concorrer para a ilegalidade ao emitir parecer pela legalidade da contratação da empresa de assessoria e
consultoria de modernização administrativa para realizar
atividades as quais a prefeitura já possui estrutura administrativa para executá-las e Concorrer para a ilegalidaSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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de ao emitir parecer pela legalidade da contratação direta de assessoria e consultoria de modernização administrativa em hipótese que não se caracteriza como dispensa de licitação.
Em síntese, alega o advogado público que a possível condenação de um parecerista jurídico apenas se justificaria com a ocorrência de teratologia e má-fé na construção de sua peça jurídica, fato este que não restou configurado nos autos.
Infere que a responsabilização do advogado público deve, obrigatoriamente, passar pela comprovação da ocorrência de dolo, culpa ou erro grosseiro na atuação do
profissional.
Ao final, entendendo não ter infringido norma legal alguma, tampouco ter praticado ato de gestão ilegítimo,
apontando ausência de qualquer dosimetria da pena,
contesta a aplicação da sanção.
A Instrução Técnica de Recurso 00138/2018-4, apresenta argumento no sentido de que a emissão de parecer jurídico constitui parte integrante para o posicionamento
que será adotado pela autoridade competente, integrando a motivação do ato administrativo, razão pela qual o
parecerista pode sim ser responsabilizado pelo conteúdo da manifestação.
Alegam ainda que no caso em apreço verificou-se que o
parecerista se omitiu no dever razoável de agir, quando
não apontou a ilegalidade clara da ausência de correlação entre a atividade da instituição estabelecida em seu
estatuto e o objeto da contratação, preferindo transferir
à Secretaria requisitante, sua atribuição legal de verificar
se as circunstâncias da contratação direta estavam bem
evidenciadas.

Por fim, concluíram os auditores pela manutenção da irregularidade nos seguintes termos:
(...) o recorrente ao emitir o parecer sem o devido cuidado de análise das peças processuais e informações constantes dos autos do processo, deixando de alertar a autoridade administrativa quanto a inobservância de um
dos requisitos autorizadores da dispensa de licitação, teria faltado ao seu dever específico de servidor incumbido da procuradoria geral, negligenciando o dever de diligência capaz de evitar a ocorrência do ilícito, caracterizando-se a culpa e o nexo de causalidade. Portanto, corroboramos com o entendimento manifestado na Instrução Técnica Conclusiva, entendendo-se, no caso em concreto, que a omissão no dever de agir, configura a culpa
capaz responsabilizá-lo pela irregularidade ora apresentada, não prosperando os argumentos apresentado pelo
recorrente. Quanto a dosimetria da sanção, lembramos
que compete exclusivamente as Câmaras e ao Plenário
desta Corte de Contas, sendo que o Plenário poderá revê-la caso entenda desarrazoados os limites em que originariamente fixada. Motivo pelo qual não nos manifestaremos a esse respeito.
Pois bem. Acerca do tema que envolve a possibilidade ou
não de responsabilização do parecerista jurídico, é certo
que a matéria ainda é controversa, inclusive nesta própria Corte de Contas.
Em que pesem as posições até o momento defendidas
tanto pelas áreas técnicas quanto pelo voto proferido
pelo Exmo. Conselheiro Relator, isto é, pela possibilidade
de responsabilização do ora recorrente, entendo que as
circunstâncias do caso não autorizam a manutenção desta irregularidade, pelos fatos e fundamentos que passo
a expor.
www.tce.es.gov.br

Inicialmente, necessário se faz esclarecer que o parecer jurídico não vincula o administrador público. Para
a maioria da doutrina e jurisprudência, principalmente
após as manifestações do STF nas Decisões MS 24.073-3,
MS 24.584 e MS 24.631, convergem para a responsabilização do parecerista jurídico quando o parecer é de natureza vinculativa e, em se tratando de parecer opinativo, quando há demonstração de erro grosseiro, má-fé ou
culpa latu sensu. Todavia, se o parecer está devidamente
fundamentado e se defende tese jurídica aceitável, com
amparo em lição doutrinária ou jurisprudencial, não deve haver responsabilidade do advogado público.
No caso em apreço, verifica-se que ao recorrente foi imputada a conduta de “concorrer para a ilegalidade ao
emitir parecer pela legalidade da contratação da empresa de assessoria e consultoria de modernização administrativa para realizar atividades as quais a prefeitura já
possui estrutura administrativa para executá-las”.
Buscando atingir um julgamento justo e razoável, consubstanciado na busca pela verdade real, empreendi
pesquisa acerca dos documentos colacionados ao processo que deu origem ao presente recurso, onde encontrei o parecer emitido pelo advogado público, às fls.
151/176 do TC 1667/2015, momento em que trago parte do trecho do mesmo:
Ante todo o exposto, é que entendemos para que se viabilize a contratação, com dispensa de licitação, prevista
no inciso XIII do artigo 24 da Lei n°. 8.666/93, devem ser
preenchidos requisitos que dizem respeito à pessoa da
contratada, a qual deve: ser Instituição brasileira, ser instituição dedicada à recuperação social do preso ou ser
instituição incumbida, por seu regimento ou estatuto,
da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento instituSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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cional, ter inquestionável reputação ético-profissional e
não ter fins lucrativos. Também é necessário que o objeto específico da contratação se traduza numa atividade específica da instituição contratada, ou seja, deve estar presente a.: correlação entre o objeto do contrato e
o fim da instituição. Há, ainda, a necessidade de que o
objeto que será contratado seja a causa da reputação
da instituição pelo modo diferenciado qualitativamente que executa. Devendo, dessa forma, órgão solicitante
para tanto, verificar se na espécie, estão preenchidos os
requisitos para a efetivação da contratação.
Observo, desse modo, que a conduta do parecerista não
se reveste de qualquer caráter doloso, tampouco eivada
de erro grosseiro ou má-fé.
Ademais, há pedido do próprio parecerista para que a
Secretaria solicitante também verificasse o preenchimento dos requisitos, restando clarividente a sua preocupação com a legalidade do procedimento, preenchimento de requisitos, e corroborando para a ausência de
qualquer ato com o intuito de causar algum dano à Administração ou mesmo de proveito próprio.
Não obstante, o tema relativo à responsabilização de parecerista referente à contratação de assessoria, foi objeto de manifestação recente unânime no Plenário desta
Corte de Contas, nos autos do TC 6305/2012 onde acompanhamos o Procurador Luiz Henrique Anastácio da Silva, que assim se manifestou:
Conquanto este órgão ministerial concorde com a afirmação constante da Manifestação Técnica 00543/20161, no sentido de que “a posição do STF e desta Corte de
Contas [...] é de reconhecer a corresponsabilidade do advogado público ou investido nesta qualidade pela emissão de parecer que embase ato ou contrato administrati-

vo revestido de ilegalidade ou que cause prejuízo ao erário, nos casos em que restar configurada, quanto à manifestação jurídica, a existência de erro grave, omissão,
culpa ou dolo” (g.n.), no específico caso dos autos, divergimos, com as devidas vênias, quanto à manutenção
da responsabilidade do Sr. Ricardo Claudino Peçanha pela irregularidade 3.1 – “Contratação de serviços de terceiros para a realização de atividades típicas atribuíveis a
servidores públicos”.
A conduta possivelmente irregular do Sr. Ricardo, assessor jurídico, foi definida pelo corpo técnico dessa Corte como “examinar e aprovar as minutas do convite, do
contrato e seus anexos, além de emitir pronunciamento
a favor da homologação do certame, sem analisar os aspectos legais do objeto da licitação, permitindo a homologação e posterior contratação de empresa para realizar
atividades que deveriam ser atribuídas a servidores públicos efetivos, contratados através de concurso público.
(Referência: processo 14.330/2010).
Em defesa oral, o Sr. Ricardo alegou que a matéria não é
pacifica no âmbito dessa Corte de Contas, colacionando
os Acórdãos 497/2016, 295/2013, 021/2014 e 258/2015,
por intermédio dos quais foram afastadas irregularidades análogas a ele aqui imputada.
Assim, embora, na MT 00543/2016-1, o corpo técnico cite “diversos outros Acórdãos dessa Corte de Contas que
vão exatamente ao encontro das análises apresentadas
na ITC 3239/2017”, e, apesar do parquet de contas anuir
à manutenção da irregularidade constante do item 3.1
da ITC, não se pode olvidar que existem julgados, também desse Tribunal, que admitem a contratação de serviços de terceiros para a realização de atividades típicas
atribuíveis a servidores públicos, o que torna a matéria
www.tce.es.gov.br

controvertida no âmbito desse Sodalício, consoante alegado pelo Sr. Ricardo, razão pela qual não se pode afirmar que este cometeu “erro grave”, que ensejaria a sua
responsabilidade.
Isto posto, o Ministério Público de Contas, no específico caso dos autos, diante da inexistência de “erro grave”,
uma vez que há várias decisões corroborando esta interpretação pela possibilidade de terceirização em determinadas hipóteses, pugna pelo afastamento da responsabilidade do Sr. Ricardo Claudino Peçanha quanto à irregularidade “Contratação de serviços de terceiros para a realização de atividades típicas atribuíveis a servidores públicos”, reiterando, quanto aos demais termos, o parecer
de fls. 4742/4746.
Neste passo, em vista das considerações feitas, não constato ter havido má-fé ou erro grosseiro por parte do Senhor Zacarias Carraretto Filho enquanto procurador municipal, motivo pelo qual, afasto a responsabilização nestes autos.
2.3 DO PEDIDO DE REEXAME INTERPOSTO POR LUCIANO
DE PAIVA AlVES, FERNANDA PINHEIRO DA SILVA, FLÁVIO
DA SILVA RIBEIRO, SANDRO AZEVEDO ALPOHIM, SÉRGIO
CUNHA MORAES E RONILDO HILÁRIO GOMES
2.3.1 – DA ILEGITIMIDADE DA PASSIVA DA PARECERISTA
Os responsáveis pugnaram pela ilegitimidade passiva da
parecerista, alegando, em síntese, que as supostas irregularidades em houve sua manifestação foram consideradas regulares por esta Corte, não havendo que se falar
em má-fé ou dolo na emissão do parecer. Afirmam que
o parecer não obrigava o gestor a obedecê-lo, tampouco resultaram as contratações em prejuízo financeiro ao
erário municipal.
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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Aduzem ainda que existem decisões anteriores desta
Corte de Contas eximindo de culpa o parecerista e que,
assim como do STF, o entendimento deste Tribunal é no
sentido de se responsabilizar o parecerista jurídico quando o gestor tem que decidir em consonância com o parecer emitido e resultando em prejuízo ao erário, em virtude de dolo, culpa ou erro grosseiro, o que não teria ocorrido no caso.

corrido.

Em análise das justificativas apresentadas, a área técnica corroborou com o entendimento sopesado no item
III.2.1 da Instrução Técnica de Recurso.

Inicialmente, quanto aos aspectos jurídicos relacionados à restrição da competitividade, reportamos à análise apreciada no item 3.2.4 desta peça instrutiva. O ato
atribuível a recorrente refere-se a emissão de parecer
favorável a legalidade do procedimento licitatório que
contemplava clausula restritiva de competição. Verifica-se na mídia acostada aos autos (doc. 1 Processo 137472014, fls. 149) que o parecer opina pela legalidade dos
atos praticados, sugerindo a homologação e ratificação
dos atos praticados. O parecer é simples, com uma lauda, em que não se evidencia a realização de uma análise efetiva e adequada de todos os documentos que instruem o processo de contratação pública, demonstrando
tratar-se do chamado “parecer pró-forma”. No caso em
tela, constata-se que a irregularidade apontada (obrigatoriedade de visita técnica) é recorrente e pacificamente
combatida pelos Tribunais de Contas, conforme exposto na análise do item 3.8 da Instrução Técnica Conclusiva 657/2016, sendo, portanto de fácil identificação para um assessor jurídico diligente. Assim, a recorrente ao
emitir o parecer sem o devido cuidado de apreciar as peças processuais e informações constantes dos autos do
processo, deixou de alertar a autoridade administrativa
quanto aos itens editalícios violadores do ordenamento
jurídico, e de recomendar, em harmonia com o princípio

Apontaram, contudo, que o ACÓRDÃO TC 706/2017 Plenário, decidiu pela regularidade do item 2.1.1 (Contratação de serviços de assessoria e consultoria nas áreas administrativa, contábil e jurídica para realização de
atividades típicas de servidor efetivo) afastando-se, consequentemente a responsabilidade da recorrente, visto
não ter sido aplicada qualquer sanção, o que, em um primeiro momento, provocaria a perda do direito de agir.
Contudo, em vista do fato de o Ministério Público de
Contas também ter interposto Pedido de Reexame, a
unidade técnica entendeu por bem analisar a preliminar em conjunto com o mérito da suposta irregularidade, manifestando-se, em síntese, nos seguintes termos:
Depreende-se do ACÓRDÃO TC 706/2017 - Plenário que
foi mantida a irregularidade do item 2.2.4 da representação, qual seja, Exigências indevidas no Edital de Licitação para contratação de assessoria e consultoria nas áreas administrativa, contábil e jurídica, culminando em restrição ao caráter competitivo da licitação, do qual a recorrente foi apenada com multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais). E assim, não procede a alegação de que
a irregularidade foi considerada regular pelo acórdão re-

Neste primeiro momento, analisaremos a responsabilidade da parecerista face a irregularidade mantida no
Acórdão recorrido, qual seja: Exigências indevidas no
Edital de Licitação para contratação de assessoria e consultoria nas áreas administrativa, contábil e jurídica, culminando em restrição ao caráter competitivo da licitação.
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da autotutela e art. 49 da Lei 8.666/93, a anulação do
edital e dos demais atos que dele derivam.
Portanto, opinamos pelo não acolhimento da preliminar
de ilegitimidade passiva suscitada pela Sra. Fernanda Pinheiro da Silva.
Pois bem.
Novamente se discute acerca da possibilidade de responsabilização de parecerista jurídico.
Em que pesem as manifestações tanto desta área técnica
quanto do Ministério Público de Contas pela manutenção da irregularidade, afim de se evitar repetições desnecessárias quanto a matéria, isso porque já me manifestei pelo afastamento da responsabilidade do parecerista do Sr. Zacarias, bem como em outros julgados, entendendo ser o caso análogo ao analisado no item 2.2
deste voto, não se tendo verificado, inclusive, no comportamento desta advogada pública, conduta dolosa ou
má-fé na emissão do parecer posto em debate que fosse
capaz de justificar uma possível responsabilização, afasto a responsabilidade da parecerista jurídica.
2.3.2 – Projeto Básico deficiente para a contratação de
assessoria e consultoria em modernização administrativa (item 2.4 do Acórdão e item 3.2.2 da ITR)
Foi atribuído aos responsáveis irregularidade quanto a
elaboração do projeto básico para a contratação de assessoria e consultoria em modernização administrativa
constante no Contrato 148/2014 realizado com a UFES,
em vista da ausência de informações necessárias para
caracterização dos serviços e sua execução.
Entendeu-se, portanto, que tal projeto tão somente definiu metas, sem, contudo, fornecer os parâmetros de
qualidade ou a forma como os serviços seriam realizaSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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dos, sua quantidade ou mesmo os resultados aguardados.
Aduzem os recorrentes, em suma que, diferentemente dos serviços de engenharia, o objeto do contrato não
permitia o conhecimento prévio das características minuciosas dos serviços que seriam realizados.
Inferem que o conhecimento detalhado dos serviços somente seria possível após a realização de um diagnóstico
e pesquisa, parte integrante da contratação, cujo resultado, depois de discutido com os servidores municipais,
embasaria um Plano de Desenvolvimento, manifestando-se, nos seguintes termos:
Entretanto, as informações básicas necessárias para caracterizar os serviços e garantir a sua execução de acordo
com as necessidades da Administração, estão bem delineados na descrição contida no projeto básico.
Dessa forma, honrados Julgadores, tratando-se de serviços de natureza intelectual, como se pode comprovar
acima, os elementos básicos foram plenamente descritos com informações e dados suficientes para a consecução do objetivo final.
Por fim, afirmam que o Projeto Básico apresentado atendia ao disposto no art.6° da Lei de Licitações e no ACÓRDÃO TCU 137/2010, e que, naquele momento inicial o
mesmo satisfazia inteiramente a previsão legal para a
contratação, não havendo que se falar em qualquer deficiência de seus termos vez que a pormenorização dos
serviços só seria possível após a execução de etapas previstas no projeto básico, como diagnóstico, pesquisas e
relatórios.
Em sede de análise técnica, esta informa, em síntese,
que o estabelecimento de parâmetros precisos e objeti-

vos se refere ao dever de planejamento prévio das licitações, onde se identifica os problemas e as providências
atinente à eventuais correções.
Esclarecem que o cerne da questão se refere ao enquadramento das atividades a serem desempenhadas no
âmbito do projeto de “modernização administrativa”,
objeto do contrato 148/2014.
Concluem pela manutenção da irregularidade, pelas razões a seguir expostas:
As informações constantes nos itens 1.1 a 1.7 do projeto básico 003/2013 tratam-se das etapas que devem ser
cumpridas pela contratada ao longo do contrato. Contudo a ausência de definição ou detalhamento da “modernização administrativa” pretendida pela Administração,
implica na impossibilidade de aferição objetiva de que
o cumprimento daquelas etapas satisfazem o objeto do
contrato, em especial quanto as propostas descritas nos
subitens 1.4 a 1.7.
Pelo exposto, corrobora-se com o entendimento da ITC
657/2016, de que o projeto básico deixou de definir de
forma clara, objetiva e precisa o objeto pretendido pela
Administração, tornando subjetiva a avaliação do serviço prestado, em desacordo com o disposto no ordenamento jurídico.
Em vista de tais alegações, passo a tecer algumas considerações acerca do conceito de projeto básico.
A Lei Nacional de Licitações e Contratos Administrativos
(Lei nº 8.666/93) traça os contornos da fase interna da licitação, da preparação do procedimento antes da publicação do Edital, em especial, orientando como produzir
o projeto básico. Nesse particular, o art. 6º, inciso IX, define o Projeto Básico como sendo:
www.tce.es.gov.br

O conjunto de elementos necessários e suficientes, com
nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou
serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos
técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo
da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos: […].
Dessa feita, a respectiva legislação estabelece uma série
de requisitos mínimos que o Projeto Básico deve conter.
A partir do conceito legal, pode-se perceber que houve a
exigência de Projetos Básicos para o caso de obras e serviços em geral quando se analisa o art. 7º, §2º, ao estabelecer que:
Art. 7º […] §2º As obras e os serviços somente poderão
ser licitados quando: I – houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório […].
Feitas tais considerações, passo a analisar os itens contidos no projeto básico, os quais transcrevo abaixo:
1.1 - Diagnóstico preliminar e seminário de alinhamento da gestão municipal, com o plano de metas emergência da administração municipal- Previsão de entrega- 45
dias após assinatura do contrato;
1.2 - Diagnóstico situacional da PMI - Previsão de entrega - 180 dias após assinatura do contrato;
1.3 - Resultado da pesquisa de avaliação dos serviços
prestados pela PMI - Previsão de entrega- 360 dias após
assinatura do contrato;
1.4 Relatório da revisão e de proposta de atualização da
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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Lei Orgânica Municipal - Previsão de entrega- 180 dias.
após assinatura do contrato;
1.5 -Relatório de análise da estrutura administrativa da
PMI, contendo a proposta de nova .estrutura organizacional - Previsão de entrega - 180 dias após assinatura
do contrato;
1.6 - Relatório da revisão da legislação de pessoal, contendo a proposta de alterações no estatuto e a criação
de planos de carreira - Previsão de entrega - 45 dias após
assinatura do contrato;
1. 7 - Plano de Desenvolvimento Institucional e dos Servidores - Previsão de entrega - 450 dias após assinatura
do contrato.
Não vislumbro, neste caso, a existência de qualquer generalidade fora dos padrões razoáveis do que se vê em
um projeto básico, capazes de ensejar uma generalidade
tão absurda que pudesse levar à conclusão da existência
de qualquer irregularidade neste aspecto.
Os itens acima descrevem de forma concisa aquilo que
se pretende contratar, sendo o projeto básico apresentado claro nos seus objetivos.
Outro ponto que merece registro é o fato de que não foi
apontado alguma excessividade fora dos padrões em relação aos preços ou mesmo que estivessem fora da razoabilidade, tendo sido asseverado tão somente que houve uma “generalidade” nos itens descritos no projeto.
Assim sendo, deve ser enfatizado ainda que o valor contratado se encontra dentro do razoável, não se vislumbrando no caso concreto intenção em burlar a licitação
ou o condão de infringir as diretrizes encontradas na lei
de licitações.
Diante do todo o exposto, afasto a presente irregulari-

dade.
2.3.3 - Contratação direta indevida de serviço de assessoria em modernização administrativa (item 2.5 do Acórdão e item 3.2.3 da ITR)
A irregularidade ora aventada diz respeito à suposta ausência de amparo legal para a contratação por dispensa de licitação realizada com a UFES, uma vez que a área
técnica entendeu que a contratação para a prestação de
serviços de assessoria e consultoria em modernização
administrativa não poderia ter ocorrido de forma direta
(por dispensa de licitação) com fulcro no art. 24, XIII da
Lei 8.666/93, isso porque aduzem que o objeto do contrato não guarda correlação com as atividades especificadas no estatuto da entidade prestadora dos serviços.
Os recorrentes defendem que a contratação direta da
UFES obedeceu aos mesmos princípios delineados na
contratação da Fundação Universidade de Brasília- CESPE/UnB, para realização de concurso público para provimento de vagas deste Tribunal de Contas - Contrato no
2991/2012 - Dispensa 011/2012, de 08/08/2012, e da
Fundação Dom Cabral, mais recentemente.
Por fim, resumidamente, pugnam pelo afastamento da
irregularidade citando a Orientação Técnica desta Corte
de Contas n.0 01/97, ratificada na 31ª Sessão Ordinária
(16/05/2013), ressaltando a admissibilidade da contratação. Acrescentam que o art. 2°, VIl, do Estatuto da UFES
permite que a mesma firme contratos, acordos e convênios, assim como o art. 4°, VI mostra que uma das finalidades da entidade é a prestação de serviços especializados à comunidade.
Em sede de análise pela unidade técnica de recurso, restou identificado que houve ausência de nexo entre as
www.tce.es.gov.br

atividades da Instituição e o objeto do contrato, pugnando pela manutenção da irregularidade nos seguintes termos:
O objeto do contrato, qual seja, modernização administrativa, caracteriza-se como desenvolvimento institucional. Examinando detidamente o Estatuto da UFES, em
especial o Título 111 “ das Atividades Universitárias”,
verifica-se que a mesma não tem entre suas atividades
o desenvolvimento institucional. Não se pode dar a interpretação elástica que pretende a defesa à expressão
“serviços especializados à comunidade”, constante no inciso VI do art. 4° do Estatuto da UFES. Isto porque esses
serviços estão vinculados à atividade que a Universidade
está autorizada, estatutariamente, a desenvolver: ensino nas modalidades de graduação, pesquisa, pós-graduação e extensão.
Quanto a Orientação Técnica 01/97 desta Corte de Contas, cabe esclarecer que não guarda qualquer semelhança com a irregularidade e contratação em questão. A
orientação Técnica 01/97 versa sobre a remuneração nos
contratos com empresas privadas para auditoria das Declarações de Operações Tributárias - DOT.
Quanto a alegação de que esta Corte de Contas teria cometido idêntica irregularidade ao contratar a CESPE/UNB
para realizar concurso público para provimento de cargos efetivos de 2012, como analisado na ITC 657/2014,
é descabida visto que a CESPE tem entre suas atividades
a de realizar concursos públicos para provimento de cargos públicos. No que se refere a contratação da Dom Cabral (contrato 14/2016), cujo objeto se refere a assessoria técnica para aprimoramento da gestão, realizada por
inexigibilidade, com fulcro no art. 25, 11 c/c 13, 111 da
Lei 8.666/938, entre as atividades relacionadas em seu
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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estatuto se encontra o apoio técnico, científico e operacional no âmbito da gestão. Portanto, não prosperam as
argumentações apresentadas pela recorrente.
Sobre o tema, é sabido que a dispensa de licitação do
Art. 24, inc. XIII, da Lei de licitações, só ocorre se houver
a comprovação do nexo causal entre os objetivos da instituição e o objeto do contrato.
Conforme explica Maria Granziera:
(...) justificado o ato, deverá formalizar o processo de dispensa, em que, comprovando-se o nexo de causal entre
a situação concreta e as hipóteses previstas em lei, deve o procedimento ser ratificado pela autoridade superior.” (2002, p. 51).
Há entendimento no qual se afirma que a atividade poderá, inclusive, “nem ser a pesquisa, embora firmada
com uma entidade dedicada à pesquisa, havendo compatibilidade com o objeto”. (Fernandes, 2007, 487)
Assim sendo, verifica-se que existe entendimento pela
possibilidade de ajuste de contrato que guarde correlação com a atividade de ensino sem que o objeto seja
propriamente este.
Quanto a esta hipótese de desconsideração do objeto
do contrato, sendo exigidos apenas os requisitos subjetivos previstos na Lei 8.666/94, poder-se-ia dar margem
à configuração de algumas situações que pudessem conferir às entidades privilégios desarrazoados, posto que
bastaria a contratada possuir os requisitos estabelecidos
em lei.
O poderia vir para dar mais dinâmica ao processo (de dispensa, neste caso), acaba podendo ser utilizado de forma distorcida por maus gestores, podendo este permissivo legal (dispensa) abrir margem para condutas atenta-

tórias aos princípios que regem a lei de licitações.
Neste aspecto, portanto, é que se faz tão necessária a
análise caso a caso para que se verifique se, de fato, houve tal intenção de dolo.
Nesta linha de intelecção, uma dessas formas de desvio
na hipótese de dispensa reside na contratação de tais
entidades, como a do caso em apreço (UFES), para serviços ou compras que nenhuma relação têm com seus objetivos institucionais.
Neste caso, seria inegável admitir a criação de uma forma de favorecimento através de contratação direta, se,
e somente se, restasse comprovado a total ausência de
nexo entre os objetivos da instituição e o objeto do contrato.
Cabe à administração, portanto, verificar a presença do
vínculo de pertinência entre os objetivos da instituição e
o objeto do contrato, verificando se o Estatuto da Instituição permite realmente a execução do serviço, ou, se
ao contrário, o ajuste não será mero instrumento de dissimulação, como por exemplo cito o caso de se contratar fundações de pesquisa para realizar concursos públicos, hipótese de evidente impertinência entre os objetos e os serviços.

to da contratada, atinge exatamente o pretendido pela
municipalidade.
Ademais, ainda que a área técnica entenda que não se
poderia fazer uma interpretação extensiva, visto que o
que se pretendia contratar caracteriza-se como “desenvolvimento institucional”, e não “serviços especializados
à comunidade”, entendo que ambas as atividades/nomenclaturas, acabam por atingir o mesmo objetivo, qual
seja, a prestação de serviços de assessoria e consultoria
em modernização administrativa, não restando comprovado a existência de fraude ou dolo neste processo administrativo.
Seria desarrazoável, por simples diferença de terminologias, imputar tamanha responsabilidade levando a mácula das contas em questão, sendo que o objetivo do
contrato restou atingido.
Imperioso destacar ainda que existe entendimento jurisprudencial, como já anteriormente citado, pela possibilidade de ajuste de contrato que guarde correlação com a
atividade de ensino sem que o objeto seja propriamente este, que pode ser encontrada no artigo: https://jus.
com.br/artigos/26980/da-licitacao-e-suas-dispensas-as-entidades-sem-fins-lucrativos.

Realizando uma análise perfunctória do caso, verifico
que o Estatuto da UFES, em seu inciso VII, do artigo 2º,
permite, de fato, que a mesma firme contratos, acordos,
convênios, assim como o inciso VI, do artigo 4º, que demonstra que uma das finalidades da entidade é a prestação de serviços especializados à comunidade.

Em vista de todo o exposto, afasto a irregularidade.

Em que pese as afirmações realizadas pela ITR, analisando o caso concreto, verifico que a nomenclatura ““serviços especializados à comunidade” encontrada no estatu-

Restou mantido no ACÓRDÃO TC 706/2017 a irregularidade quanto ao caráter restritivo do item 9.1.4.2 do edital do Pregão 115/2014, que culminou na contratação da
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2.3.4 - Exigências indevidas no Edital de Licitação para
contratação de assessoria e consultoria nas áreas administrativa, contábil e jurídica, culminando em restrição
ao caráter competitivo da licitação (item 2.8 do Acórdão).
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empresa Confere Auditoria, Assessoria e Consultoria Ltda. ME (contrato 276/2014), afastando-se a irregularidade do item 9.1.4.1 que se refere a exigência de inscrição
da empresa no Conselho Regional de Administração.

Contudo, entenderam que a irregularidade constante no
item 10 - visita técnica obrigatória do edital do pregão
115/2014, possui caráter restritivo a competição, motivo
pelo qual pugnaram pela sua manutenção.

Segundo relatam os recorrentes, quanto ao item 9.1.4.2
do respectivo edital, aduzem que não houve qualquer
limitação de competitividade, visto que a exigência de
um profissional de Administração no quadro societário
ou funcional registrado no órgão fiscalizador é condição
de registro da própria empresa. Assim, a relação entre o
registro da empresa estaria intrinsecamente vinculada e
interdependente do registro do Administrador.

Coaduno com o entendimento defendido pela área técnica no que tange ao afastamento da irregularidade
constante do item 9.1.4.2, sem necessidade de maiores
elucidações para se evitar repetições desnecessárias.

Trazem como fundamento ainda o que prescreve o
art. 12 do Decreto n. 61.934/67 que regulamenta a Lei
4.769/65, e afirmam que a exigência descrita se coaduna com o art. 30, I e 11 da Lei 8.666/93 e art 37, XXI da
Constituição Federal, sendo assegurado a igualdade de
condições a todos os concorrentes, qualidade e a legalidade dos serviços prestados.
A Instrução Técnica de Recurso, analisando os itens impugnados, deu razão aos recorrentes no que se refere a
exigência de profissionais da área de Administração no
quadro pessoal ou societário, isso porque, segundo esta unidade, muitos dos serviços a serem contratados são
atribuições dos profissional em Administração, conforme análise procedida na ITC 657/2016; sendo a manutenção de um responsável técnico profissional em Administração devidamente registrado condição para existência e funcionamento regular perante o órgão fiscalizador
e regulamentador da atividade econômica ( no caso o
Conselho Regional de Administração), pelo que dispõem
a legislação pertinente (Decreto 61934/67, art. 12), não
havendo que se falar, portanto, em caráter restritivo.

Quanto ao item 10: visita técnica obrigatória do edital
do pregão 115/2014, mantido pela unidade técnica, quedando-se silente os recorrentes quanto a esta irregularidade, entendendo que objeto licitado e a modalidade escolhida para contratação ora discutida não demandava a necessidade de que fosse exigida a visita técnica obrigatória da licitante, isso porque tratava-se de mero serviço comum, de fácil constatação, não há que se
falar na necessidade da exigência de visita técnica, até
mesmo porque já existe entendimento reiterado por esta Corte de Contas pela possibilidade de substituição de
visita técnica por declaração de conhecimento do objeto pelo licitante, inclusive já tendo me manifestado neste
mesmo sentido em decisões anteriores, senão vejamos:
ACÓRDÃO TC-954/2017 – SEGUNDA CÂMARA
[...]
Pois bem, passamos a analisar as irregularidades aventadas, VISITA TÉCNICA OBRIGATÓRIA, compromete o sigilo
da licitação, ferindo o art. 37, XXI da Constituição Federal
e os artigos 3º, § 1º, I e 30, Caput e § 2º da Lei 8.666/93,
senão vejamos: (...).
Assim, em concordância com a área técnica deste Tribunal, entendo que a obrigatoriedade da visita técnica neste caso concreto não poderia existir, por diversos fatowww.tce.es.gov.br

res, vejamos:
1) Com a visita técnica obrigatória aumenta desnecessariamente os custos dos participantes por adicionar mais
viagens da empresa ao município, pois precisa ser protocolado o pedido e posteriormente realizar a visita;
2) O próprio tribunal vem se manifestando contrario a legalidade da visita técnica obrigatória, onde podemos observar no ACÓRDÃO TC-625/2015 no item I do voto do
processo 3698/2011, o ACÓRDÃO 457/2015 no item 3.1,
o ACÓRDÃO TC-1556/2015 no item 8.4 e o ACÓRDÃO TC1215/2015 no item 15.3-b, ACÓRDÃO TC – 227/2014 –
PLENÁRIO.
O Tribunal de Contas da União, em seu Acordão
2826/2014, apontou, como requisitos para a previsão
– como obrigatória – da visita técnica, que: a) seja demonstrada, no procedimento licitatório, a necessidade
de sua realização; b) não haja imposição da visita ser realizada por engenheiro; c) seja estabelecido prazo razoável para que os licitantes procedam à visitação. Nesse
sentido a área técnica na sua ITC 1684/2016, aponta o
entendimento do TCU sobre a matéria, vejamos: (...).
Quanto a possibilidade de realizar visita técnica de maneira conjunta pelos interessados, esta Corte de Contas
entende pela impossibilidade da realização, onde podemos observar nos Acordãos TC 210/2015 – PLENÁRIO;
ACORDÃO TC- 094/2014 - SEGUNDA CÂMARA; ACORDÃO TC-355/2013.
Pois bem, nota-se que a realização de visita técnica é em
regra facultada, não devendo ser obrigatória, ou culminar na inabilitação do licitante que não deseje fazê-la,
hipótese na qual deve o edital prever a substituição do
atestado de visita técnica por declaração do licitante de
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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que possui pleno conhecimento do objeto.
Dessa forma, mantenho a irregularidade constante apenas da cláusula do item 10 do edital do Pregão 115/2014
– Visita técnica obrigatória.
3 - DO PEDIDO DE REEXAME INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
Inconformado com o Acórdão 706/2017, o Ministério
Público de Contas interpôs pedido de reexame em face
dos afastamentos das irregularidades abaixo transcritas,
por entender estarem todas relacionadas com a contratação de terceiros para a realização de atividades que se
destinam à competência dos servidores da Prefeitura de
Itapemirim, pugnando, assim, pelo reexame dos seguintes itens:
2.1 Contratação de serviços de assessoria e consultoria
nas áreas administrativa, contábil e jurídica para realização de atividades típicas de servidor efetivo; 2.2 Contratação de serviços de assessoria e consultoria em modernização administrativa para executar atividades as quais
a prefeitura já possui estrutura para executá-la. 2.3 Contratação de serviços de elaboração de plano de carreira
com ausência de finalidade, motivação e interesse público e 2.7 Contratação de serviços de elaboração de plano
de cargos e salários com ausência de finalidade, motivação e interesse púbico;
O Parquet de Contas, em breve síntese, alega que as
contratações não respeitaram o art. 37, 11 da Constituição, bem como não houve qualquer enquadramento
das mesmas na exceção ao princípio do concurso público, posto que os serviços contratados não apresentaram
nenhum caráter excepcional, pelo contrário, apresentam-se de forma permanente e essencial, o que os tor-

na inerentes ao conceito de atividade-fim da Administração Pública, reforçando o caráter ilegal das contratações.
Demonstra através de consulta empreendida no SISAUD,
que este modo de contratar vem ocorrendo há cerca
de dez anos pelo Município, apontando que a Administração de Itapemirim possui quadro de servidores aptos a desenvolverem as atividades objeto do contrato
276/2014, ausente qualquer motivação capaz de autorizar a contratação de terceiros.
Entende, dessa forma, que as contratações resultaram
em dano ao erário em vista de pagamento duplo pelo
mesmo objeto.
Ademais, em relação ao contrato 276/2014, afirma que
o objeto se refere a serviços de consultoria, assessoria,
treinamento e capacitação dos servidores, entendendo
que as justificativas defendidas no Acórdão para o afastamento de tal irregularidade, consubstanciadas nas
arts. 13 e 25 da Lei 8.666/93, não merecem prosperar, isso porque exige-se além de um sujeito titular de notória
especialização, o serviço técnico profissional especializado e o objeto singular, sobre qual repousaria a conjugação de dois elementos: a) excepcionalidade da necessidade a ser satisfeita e; b) ausência de viabilidade de seu
atendimento por parte de um profissional especializado
padrão, fatos que não se apresentam nos autos.
Por fim, transcrevo parte do resumo trazido pela Instrução Técnica de Recurso acerca do pedido de reexame interposto pelo Parquet de Contas, vejamos:
Transcrevendo parte do voto vista 50/2017, do Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que entendeu
terem sido utilizados indevidamente recursos públicos
na contratação e pagamento de empresa privada para
www.tce.es.gov.br

prestar serviços que os próprios servidores da Prefeitura
Municipal de ltapemirim tinham a incumbência legal de
realizar, destacou-se:
• A similitude das atividades dos servidores municipais
(fls. 51 a 63, mídia) com o serviço objeto do contrato
276/2014 (fls. 65 da mídia); • O art. 14 da Lei Complementar n.0 144/2012 (institui o Sistema de Controle Interno do Município de ltapemirim), vedando a terceirização das atividades inerentes aos cargos do Sistema
de Controle Interno s Dos 06 (seis) cargos de Procurador
Municipal, 05 (cinco) deles estão ocupados, estando praticamente na plenitude operacional, inexistindo justificativa plausível para a contratação de assessoria jurídica;
Registra que a importância de certas atividades públicas
não admite a descontinuidade ou intercorrência de sua
prestação, impondo-se a criação de cargos de provimento efetivo, preenchidos mediante aprovaÇão em concurso público de provas ou de provas e títulos (art. 37, 11 da
Constituição), de sorte que, se ausente cargos específicos para o exercício de suas atividades finalísticas, o gestor deve envidar esforços para cria-los e provê-los, sob
pena da omissão configurar ato de improbidade administrativa (art. 11 da Lei 8.429/1992).
Cita os acórdãos desta Corte de Contas TC 714/2004,
873/2004, 899/2004, 939/2004, 14/2005, 39/2005,
635/2005, 152/2007, 259/2007, 195/2009, em que entendeu pela ilegalidade na contratação de assessoria
aplicando multa, bem como o ACÓRDÃO TC 353/2010,
que além da aplicação de multa, recomendou ao gestor
a realização de concurso público. Acrescenta que a ausência quantitativa e/ou qualitativa de servidores, além
da inexistência de concurso público nos últimos anos,
são consequência de falta de planejamento de gestores
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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públicos e não circunstâncias excepcionais capazes de
surpreender o administrador atento. Citando os apontamentos contido na ITC 6578/2016 quanto à semelhança
entre os objetos dos Contratos n.0 332/2009 e 148/2014
(...).
Assim, entende o Ministério Público que a Prefeitura de
Itapemirim teria contratado serviço que já vinha sendo
prestado recentemente, o que resultou em pagamento
em duplicidade, ressaltando que a contratação de empresas privadas para desempenho de atribuições inerentes aos servidores da municipalidade evidenciam patente violação ao princípio da economicidade, em vista da
assunção de despesas decorrentes da ausência de um
planejamento por parte do gestor, pugnando pelo ressarcimento do erário em vista da ilegalidade dos contratos n. 276/2014, 332/2009 e 148/2014.
Em sede de contrarrazões, impende registrar que a Sra.
Norma Ayub Alves quedou-se silente.
Em relação aos Srs. Luciano de Paiva Alves, Fernanda Pinheiro Silva, Flávio da Silva Ribeiro, Sandro Azevedo Alpohim, Sérgio Cunha Moraes e Romildo Hilário Gomes,
estes apresentaram suas contrarrazões conjuntamente,
aduzindo, em síntese, conforme trecho resumido transcrito pela ITR:
• O conceito de atividade fim da Administração Pública
como sendo o de se garantir o bem-estar social ou defesa dos interesses da comunidade; zelar pelo bem comum
da coletividade, ou a satisfação das necessidades da sociedade, tais como educação, cultura, etc. E assim, todas
as atividades realizadas para alcance de tais fins, seriam
atividades meios;
• O contrato 276/2014 foi firmado pela primeira vez com

a empresa contratada, estando vigente há pouco mais
de seis meses e não há décadas;
• Se a Prefeitura vinha contratando o mesmo objeto há
mais de dez anos com outras empresas, como poderia
ser considerada irregular a atual contratação, se as anteriores foram consideradas regulares.
• Inúmeras e recentes decisões desta Corte de Contas
têm firmado o entendimento pela regularidade neste
tipo de contratação, pois o assessoramento consultivo
não se confunde com a descrição de cargos dos servidores municipais;
• A suposta falta de servidores capacitados não é resultado de falta de planejamento, mas de capacidade financeira do município, existência de cargo e função nos quadros, índice constitucional de aplicação de recurso em
pessoal, direitos trabalhistas de forma perene, plano
previdenciário, etc. Os gastos com contratações são menores do que as despesas para a realização de concursos
públicos e a própria contratação de servidores de forma
permanente;
• Mesmo havendo pessoal suficiente e devidamente
treinado, ressaltam que a lei não veda, mas possibilita e
prevê a contratação eventual de assessoria;
• Os recorridos demonstraram com precisão a necessidade das contratações, em razão de precisar dos serviços, não se encontrando no pessoal do quadro da prefeitura servidor com habilidades e visto a capacidade das
empresas habilitadas, sendo justificada na precisão dos
respectivos Projetos Básicos, com identificação de metas
a serem alcançadas, parâmetros de qualidade e preços,
a forma que seriam realizados os serviços, sua quantidade, com base em estudo que comprovaram os benefícios
www.tce.es.gov.br

da contratação;
• Por se tratar de serviços de natureza intelectual, a fixação de normas, parâmetros e classificação assumem aspectos bastante subjetivo; e Tratando-se de consultoria
e assessoria, a descrição detalhada dos serviços somente
seria possível após a realização de um diagnóstico e pesquisa da realidade, em condições subjetiva, considerando a sensibilidade dos servidores, resultando na impossibilidade real de seu conhecimento prévio.
• O projeto básico atendeu ao disposto no art. 6.0 da
Lei de Licitações e o ACÓRDÃO TCU 137/2010, contendo
os elementos necessários e suficientes para as contratações, execução dos serviços, avaliação do desempenho e
o ·custo dos mesmos, além de estarem definidas as etapas e métodos a serem utilizados;
• A ausência de maior detalhamento não resultou em
dano ao erário;
• A contratação direta com a UFES ocorreu nos moldes
da contratação realizada entre esta Corte de Contas e a
Fundação Universidade de Brasflia - CESPE/UnB e com a
Fundação Dom Cabral;
• Descrevendo os pressupostos da licitação, aduzem que
o legislador conferiu uma margem de discricionariedade ao gestor para realizar certas contratações sem licitação; • Argumentam que a lei veda a realização de procedimento licitatório quando o objeto incluir serviços sem
similaridade (art. 7°, §5°);
• Expondo os pressupostos da inexigibilidade de licitação, buscam caracterizar a contratação com a UFES em
hipótese de inexigibilidade de licitação, conforme disposto no art. 25, 11 c/c 13 da Lei 8.666/93, visto a natureza singular do serviço técnico e a notória especializaSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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ção do prestador do serviço.

termos permitidos pelos artigos 13 e 25 da Lei 8.666/93.

• Ressaltam a expressa admissibilidade/possibilidade
de contratação, conforme Orientação Técnica n.0 01/97
desta Corte de Contas, recentemente ratificada pelo Plenário na 31a sessão ordinária (16/05/2013); o Informa
que o art. 2° do Estatuto da UFES permite firmar contatos, acordos e convênios e que o art. 4°, VI mostra que
uma das finalidades da entidade é a prestação de serviços especializados.

Nessa toada, a Instrução Técnica de Recurso afirma que
a ITC 657/2016 evidenciou que a contratação não preencheu os requisitos permissivos, manifestando-se nos seguintes termos:

Instada a se manifestar, a ITR analisou, primeiramente,
a irregularidade contida no Contrato 276/2014 (item 2.1
do Acórdão 706/2017).
Aduz esta área técnica que o liame da suposta irregularidade diz respeito à terceirização imprópria de serviços
no âmbito da Administração Pública, por ter sido outorgado à terceiros a execução de atividades que seriam de
competência dos servidores da municipalidade.
Informam que através do Pregão Presencial 115/2014,
a Prefeitura contratou a empresa CONFERE AUDITORIA,
ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. ME, para a prestação
de serviços de assessoria e consultoria administrativa,
contábil e jurídica.
Tal conduta restou configura na Representação como irregular, por terem entendido os auditores se tratar de
serviços que compõem a atividade fim, permanente e
essencial da Administração.
Informam que o ACÓRDÃO TC 706/2017, em síntese,
afastou a suposta irregularidade sob os seguintes fundamentos: 1 - Não ficou demonstrado nos autos de que
os serviços contratados foram executados em substituição aos servidores efetivos; 2 - A natureza do serviço é
evidenciada pela sua especialização e singularidade, nos

(...) entendeu o ACÓRDÃO TC 706/2017 estar ausente
nos autos elementos que caracterizasse que a contratação serviu para executar - atribuições de servidores efetivos do município, cabendo o ônus da prova, no processo
de fiscalização, a esta Corte de Contas. Frisa que as atribuições conferidas aos servidores efetivos são estabelecidas de forma genérica, visando evitar que se tenha um
vácuo de competência dentro da administração pública.
Em exame aos documentos acostados aos autos (Mídia,
doc. 18, projeto básico 04/2014 - fls.306/307), verifica-se a semelhança entre os serviços objeto do contrato e
as atribuições dos cargos de Procurador Municipal, Procurador Geral do Município, Procurador Setorial de Licitações e Contratos, Procuradoria Setorial Administrativa,
Secretário de Administração, Planejamento e Gestão, Assessor Executivo de Controle Interno, Diretor de Departamento do Controle Financeiro, Secretário Municipal
de Finanças, Contador Geral, Diretor Geral de Administração, Controlador Geral Munici pai, Subsecretaria de
Recursos Materiais, Serviços e Licitação Pública, Auditor
Público Interno, Tesoureiro, Contador, Técnico em contabilidade, comissão permanente de licitações e equipe
de pregão, conforme devidamente apresentado pela representação no quadro comparativo acostado aos autos
nos anexos 11 e 111 (fls. 51 a 59). Embora os recorridos,
em suas contrarrazões, alegarem que os serviços contratados não se confundem com a descrição dos cargos dos
servidores, não comprovaram a alegação. Não foi aprewww.tce.es.gov.br

sentado, sequer, os relatórios dos trabalhos desenvolvidos. No termo de referência (fls. 91/92), os serviços a serem contratados são descritos de forma genérica, dificultando a diferenciação dos trabalhos a serem desenvolvidos com as atribuições dos servidores, confundindo-os.
Ademais, assevera que as justificativas trazidas para a realização da contratação contida nos autos do processo
administrativo (projeto base 04/2014, fls. 305/309), referem-se à insuficiência do número de servidores, alta
demanda, limitação legal da folha de pagamento e ausência de conhecimento especializado na área de administração pública de maneira suficiente e adequada, fato este que, para esta unidade técnica, evidencia que o
serviço contratado se tratava de atribuições encarregadas aos servidores da própria administração, o que por si
só já seria suficiente para demonstrar a ilegitimidade da
contratação, pois os requisitos para a autorização deste
tipo de contratação são cumulativos.
Seguindo-se, aponta ainda o fato de, em que pese demonstrada a ilegalidade descrita acima, a ITC 657/2016
apontou também outros fatos que descaracterizam os
demais requisitos, conforme se vê em trecho abaixo
transcrito:
Para os segundo e terceiro requisitos, acima transcritos,
não ficou evidenciado a excepcionalidade da terceirização, não tendo sido devidamente caracterizado a natureza singular e complexa do serviço a ser contratado que
não pudesse ser realizado pelos servidores da administração, bem como que a demanda ultrapasse a capacidade do próprio quadro. O serviço era comum, tanto que
a modalidade licitatória adotada foi o Pregão. Quando a
representação se reportou a realização de contratos com
a mesma natureza em exercícios pretéritos, teve a intenSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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são de apresentar mais um indício de que não se tratava
de situação excepcional, serviço singular e não contínuo
e sim, permanente da administração. Mesmo que eliminado este indício, por não ter sido feito a devida contraposição dos objetos dos contratos anteriores com o que
ora se examina, ainda persiste a não caracterização da
situação excepcional, e a ausência de demonstração da
singularidade do serviço (como fundamentou o ACÓRDÃO TC 706/2017).
Por fim, manifestam-se pela manutenção da irregularidade nos seguintes termos e fundamentos:
(...) extrai-se dos documentos acostados aos autos (processo administrativo da contratação, leis municipais,
Doc. 18 -mídia), seja pela ausência de estudos e documentos comprobatórios que respaldassem as justificativas apresentadas no projeto básico 04/2014, seja pela
análise do edital, do contrato, e dos normativos municipais que regulamentavam os cargos da Administração,
evidências de que o serviço não era excepcional, tampouco de natureza singular e complexa, podendo, assim,
ser realizado pelos seus servidores municipais. Também
não ficou evidenciada que a demanda dos serviços ultrapassava a capacidade de seu quadro funcional. Reprisamos que a contratação ocorreu por meio de procedimento licitatório, Pregão Presencial 115/2014, demonstrando se tratar de serviço comum e não singular como
requer o art. 25, 11 c/c art. 13 da Lei 8.666/93. O Ministério Público de Contas, em seu recurso, transcreve
a vasta jurisprudência desta Corte de Contas, no sentido de se manter a irregularidade e apenar com multa
os gestores pela contratação semelhante a que se apresenta em tela, os quais citamos Acórdãos TC 714/2014,
873/2004

939/2004 899/2004, 014/2005, TC 039/2005, 635/2005,
152/2007 (processos TC 1410/2004, 909/2004,
2655/2004, 1870/2004, 34 79/2004, 2766/2004,
1776/2004, 2536/2005, respectivamente). A equipe de
auditoria apresentou e demonstrou nos autos a relação
entre os serviços contratados e as atividades inerentes
ao quadro funcional do órgão. Não tendo os recorridos
logrado êxito em demonstrar o contrário, como argumentaram. Quanto ao ressarcimento, acompanhamos o
entendimento da ITC 276/2014: No que tange à obrigação de ressarcir, deve-se destacar que o moti\0 do ressarcimento é a falta de interesse público na contratação,
configurada pela duplicidade de pagamento pelo serviço, pois existiam no quadro da PMI servidores com atribuições funcionais para prestar os mesmos serviços objeto do contrato 276/2014. Nessa situação, o fato do serviço ser prestado em nada caracteriza o enriquecimento
ilícito da Administração Pública, pois não se persegue,
aqui, o ressarcimento pelo prestador dos serviços, mas,
sim, pelos agentes públicos que, agindo culposamente,
pagaram um particular por serviço que os servidores da
PMI, que estavam recebendo regularmente suas remunerações, tinham a incumbência legal de realizar .
Este é o resumo dos fatos.
Antes de se adentrar ao mérito desta irregularidade, primeiramente entendo ser necessário tecer breves considerações acerca da prática de contratação de serviços de
consultoria e assessoria jurídica nesta municipalidade.
Como bem assinalado em sede de contrarrazões e também apontado pelo Ministério Público, verifico que este
tipo de contratação já vinha ocorrendo na Prefeitura de
Itapemirim há vários anos.
Esta Corte de Contas já se deparou com inúmeros casos
www.tce.es.gov.br

em que, diante de uma prática que vinha sendo cometida por diversos exercícios, não haveria como se imputar
uma responsabilização sem antes ter havido, ao menos,
um alerta para que se demonstrasse que aquele fato se
configura como uma irregularidade, devendo então cessar tal prática.
Não seria razoável, tampouco justo que, de uma hora
para a outra, se entendesse pela irregularidade de uma
prática que já vinha se arrastando por considerável lapso de tempo.
Neste aspecto, trago entendimento sopesado em Voto
proferido pelo Exmo. Conselheiro Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, proferido no ACÓRDÃO TC-1217/2016
– PRIMEIRA CÂMARA, ocasião em que afastou a responsabilidade do gestor, manifestando-se nos seguintes termos:
Vislumbro nos presentes autos que ao ex-prefeito em tela foi imputado responsabilidade de maneira objetiva,
em dissonância com o entendimento prevalente deste
Tribunal, uma vez que, neste caso, especialmente, por se
tratar de ato corriqueiro concernente ao procedimento
licitatório, cujas peculiaridades não cabem ao gestor se
imiscuir, entendo que agiu o mesmo sob a tutela da confiança, sem, contudo, ter concorrido com culpa para a
consecução da irregularidade.
O que se precisa saber especificamente é se o ex-gestor
contribuiu de alguma forma para a perpetração da irregularidade aqui apontada, agindo com má-fé, dolo e/ou
culpa, em qualquer das três espécies (negligência, imprudência e imperícia).
Dessa forma, entendo que o gestor, então à frente daquela Casa de Leis, agiu não de modo deliberado de conSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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trapor-se à Lei, mas sim seguiu com as contratações entendendo estar sobre o aparente manto da legalidade.
Assevera o próprio Parquet de Contas que tal prática estende-se por quase uma década naquela municipalidade, assim, não seria razoável a aplicação de sanção neste aspecto, tendo a prática se reiterado por tanto tempo.
Assim, por entender que as contratações se amparavam
em uma cadeia de atos que se seguiram por diversos
anos, entendendo estar o gestor amparado pela suposta
legalidade da prática, afasto a irregularidade.
Passando-se à análise do Contrato 148/2014 (Itens 2.2
e 2.3 do ACÓRDÃO TC 706/2017) restou assentada como irregularidade a suposta inobservância aos princípios da Administração Pública, (art. 37, “caput” da Constituição Federal), como a moralidade, finalidade e interesse público, motivação e razoabilidade (art. 32 “caput”
da Constituição do Estado do Espírito Santo), bem como
o disposto no art. Art. 45, § 2° da Constituição do Estado
do Espírito Santo.
Na Representação realizada, apontou-se que a Prefeitura
de Itapemirim realizou contrato com a UFES, por meio de
dispensa de licitação, com o fito de se convencionar serviços de assessoria e consultoria em modernização administrativa, sendo que a municipalidade já possuía estrutura para executar o objeto do contrato, segundo os
auditores.

Não há nos autos quaisquer elementos que caracterizem que a contratação serviu para executar atribuições
de servidores efetivos do município, bem como de que
o objeto da contratação abrangia as atribuições dos servidores efetivos da municipalidade; 2) Não há nexo de
causalidade pelo fato do Prefeito nomear pessoas sem
a devida qualificação técnica para execução das atribuições dos cargos; 3) A nomeação de cargo em comissão é
discricionariedade política - administrativa. 4) As semelhanças entre as atividades contratadas e as atribuições
dos cargos efetivos não inviabilizam a contratação com
fundamento no art. 13 e 25 da Lei 8.666/93, caracterizadas pela especialidade, singularidade e notória especialização.
Nesta toada, também restou afastada a suposta irregularidade do item 2.3 - Contratação de serviços de elaboração de plano de carreira com ausência de finalidade, motivação e interesse público, em síntese, com os seguintes
fundamentos: 1) Não há nos autos elementos que caracterizem que a contratação serviu para executar serviços
atribuições de servidores efetivos do município, bem como de que o objeto da contratação abrangeria as atribuições dos servidores efetivos da municipalidade; 2) Não
se mostra suficiente para impedir a realização de contratação, visto que tais serviços seriam permitidos pelo art.
13 da Lei 8.666/93.

Do mesmo modo, também foi registrado que o objeto desta contratação é similar ao objeto do contrato
322/2009 realizado anteriormente (Item 2.3 do Acórdão
706/2014).

A área técnica, em suma, aponta para o fato de que o
cerne da questão diz respeito à ausência de motivação
e interesse público para a contratação de serviços que já
estariam sendo pagos pela prefeitura para serem realizados pelos seus próprios servidores.

Informam que quanto ao item 2.2, o ACÓRDÃO TC
706/2017 afastou a suposta irregularidade alegando: 1)

Informa esta unidade técnica que, da análise dos documentos acostados aos autos (mídia, doc. 18 e 04, leis
www.tce.es.gov.br

municipais, projeto básico 03/2013 - fls.384/385, Processo TC 1667/2015), restou constatada a semelhança
entre os serviços referentes ao contrato e as atribuições
aos cargos de Secretário de Administração, Planejamento e Gestão; Assessor Especial de Gestão Pública; Diretor
Geral de Planejamento e Orçamento; Assessor de Assuntos Legislativos e Articulação Comunitária; Chefe da Divisão de Apoio Administrativo, Diretor Geral do Departamento de Recursos Humanos (quadro comparativo acostado aos autos nos anexos 11 e 111 - fls. 60 a 63).
Dessa forma, concluem que a prefeitura criou um gasto com a contratação de serviços que já estariam sendo pagos para serem executados pelo seu próprio corpo funcional.
Compulsando os autos, verifico, primeiramente, que não
houve qualquer ato de substituição dos servidores municipais pelos que foram contratados.
Em que pesem as razões defendidas pela área técnica
e pelo Ministério Público de Contar, mister se faz aduzir que a nomeação de servidor comissionado se dá pelo critério da discricionariedade do gestor, não havendo análise do mérito de tal escolha pelos demais órgãos,
ainda que em sistema de fiscalização, ou mesmo no sistema de freios e contrapesos, onde um órgão passa a fiscalizar os atos praticados por outro, em casos excepcionais.
Neste aspecto, o próprio artigo 13, da Lei nº 8.666/93 é
permissivo de tais contratações.
Em vista de não ter restado evidenciado nos autos que
a contratação teria servido para execução dos serviços
pertinentes aos servidores efetivos, afasto a irregularidade.
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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Prosseguindo-se, no que diz respeito ao Contrato
332/2009, constatou-se que a Prefeitura, em período
não muito distante, realizou a contratação da empresa
lnconteste Consultoria, Assessoria e Pesquisa Ltda., para
a prestação de serviço similar ao contrato ora examinado (item 2.3 do Acórdão 706/2017), o que leva a ausência de interesse público e motivação para a realização do
contrato 148/2014.
Em que pese o recorrido ter se manifestado afirmando
não ter sido possível aproveitar o trabalho realizado pela Inconteste, por não se adequar a atual realidade municipal, e mesmo que implantado já teria decorrido 5
anos, sendo necessária uma revisão, um novo plano; por
se encontrar em desacordo com as diretrizes e nova situação administrativa do município, este corpo técnico
entendeu que as afirmações não restaram devidamente comprovadas, por não ter o responsável comprovado
a suposta nova realidade administrativa daquela municipalidade, bem como as diretrizes que impossibilitariam a
implantação ou adaptação do plano de carreira realizado
pela INCONTESTE (contrato 332/2009).
Aduzem ainda para o fato de que não restou evidenciada
qualquer diferença substancial entre os planos de carreiras formados pela empresa INCONTESTE (objeto do contrato 322/2009, Mídia Doc. 07) e os planos de carreiras
elaborados pela UFES (Lei Municipal 187/2015 e documento fls. 590 a 597, objeto do contrato 148/2014).
No que tange à motivação, finalidade e interesse, ainda que o recorrente tenha afirmado que houve a devida justificativa no item 1.7 – Justificativa do projeto básico, fundamentando-se na necessidade de adequação da
situação dos servidores municipais à realidade atual da
administração, cujo objetivo seria a modernização da re-

lação institucional, e melhorias das condições de trabalho, levando a entrega de um serviço público de melhor
qualidade e eficiência aos administrados, a ITR aponta
que o item referente ao Projeto Básico apenas pontuou
os motivos que justificavam as mudanças na estrutura
administrativa da Prefeitura e no plano de carreiras do
serviço público municipal, sem, contudo, explicar porquê
o plano elaborado e entregue pela INCONTEST no exercício de 2010 não poderia ser implantado, sendo este o
questionamento da irregularidade.
Esta equipe técnica, portanto, concluiu pela manutenção
das irregularidades constantes nos itens 2.2 - Contratação de serviços de assessoria e consultoria em modernização administrativa para executar atividades as quais a
prefeitura já possui estrutura para executá-la e 2.3 - Contratação de serviços de elaboração de plano de carreira
com ausência de finalidade, motivação e interesse público, entendendo, em suma, que: tanto o plano de carreira
entregue pela INCONTEST quanto o realizado pela UFES
contêm regras afeta à valorização do servidor mediante
avaliação periódica de desempenho e estímulo à capacitação dos servidores; a existência em seu quadro funcional de pessoas para a realização do serviço, bem como, a
contratação com semelhante objeto, em passado recente, impossibilita a contratação de tais serviços, seja com
ou sem licitação; a inexigibilidade, sob o fundamento do
art. 13 e 25 da Lei 8.666/93, que não é o caso dos autos,
como bem observou o ACÓRDÃO TC 706/2014, precisariam estar demonstrados, concomitantemente, os requisitos da singularidade do serviço, especialidade e a notória especialização, o que não veio a ocorrer no caso isso
porque não ficou configurado a singularidade do serviço;
não há que se falar em semelhança da presente contrawww.tce.es.gov.br

tação com as realizadas por esta Corte de Contas com a
CESPE/UNB e Dom Cabral e a possiblidade da contratação, tendo em vista a orientação Técnica 01/97. O caso
em tela é da impossibilidade de contratação visto a ausência de interesse público, moralidade, motivação.
Registra por fim acerca da irregularidade da contratação,
que se deu por meio de dispensa, consubstanciada no
art. 24, XIII da Lei 8.666/93.
Conforme já tendo me manifestado nestes autos na análise do item anterior (análise do Contrato 148/2014),
sem necessidade de maiores repetições, e, por entender que os recorrentes tenham devidamente justificado
a necessidade de contratação, levando consideração que
não há impedimento para a realização de contratação de
serviços de elaboração de plano de carreira, etsando ausente qualquer elemento capaz de identificar que contratação serviu para a execução dos encargos de alçada
dos servidores efetivos, afasto a irregularidade.
Quanto ao Contrato 332/2009 (item 2.7 do Acórdão
706/2017), infere a área técnica que o Executivo Municipal contratou a empresa lncontest Consultoria, Assessoria e Pesquisa Ltda, para elaboração de um novo plano
de cargos e salários de seus servidores, que foram entregues no exercício de 2010, não havendo, contudo, a implementação de tal plano, o que ocasionou em um gasto de recursos.
Ademais, argumentam ainda que havia estrutura administrativa de cargos cujas atribuições comtemplavam os
serviços contratados.
Apesar de o Acórdão recorrido ter afastado a referida irregularidade, argumentando que não haveria vedação à
realização de contratação de serviços de elaboração de
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plano de carreira por se tratar de serviço especializado
com permissivo legal, conforme autorizado pelo art. 13
da Lei 8.666/93, a equipe técnica entendeu que no caso
em apreço os recursos expendidos para o pagamento do
contrato 332/2009 não tiveram a destinação adequada
uma vez que o objeto contratado não foi implementado
(plano de cargos e salários).
Consideram, portanto, que a aplicação de recursos em
contrato que se revela inservível implica em um prejuízo, caracterizando o dano ao erário, importando, inclusive, em ausência de qualquer funcionalidade o de benefício aos cidadãos.
Instados a apresentarem suas contrarrazões, registra-se,
primeiramente, que a Sra. Norma Ayub Alves, quedou-se inerte.
Em relação ao Sr. Luciano de Paiva Alves, este, em síntese, repisou nos mesmos termos das fundamentações
aventadas em sede de defesa, como forma de evitar repetições.
No que tange a defesa apresentada pela Sra. Norma
Ayub Alves, às fls. 139/148 - Processo TC 1667/2015, em
apenso, afirmou estarem presentes o interesse público,
finalidade e a motivação da mencionada contratação,
visto que a elaboração de um plano de cargos e salários
visava possibilitar o recrutamento e manutenção dos recursos humanos, buscando um ambiente de motivação e
produtividade entre os servidores públicos e, assim, gerando melhor eficiência no atendimento aos interesses
dos munícipes.
No que se refere à existência de cargos na estrutura administrativa, com atribuições similares as do serviço contratado, entendeu a Sra. Norma que tal fato não seria im-

peditivo para a contratação, informando, inclusive, que o
serviço contratado era mais amplo.
Aponta para o fato de que qualquer ressarcimento levaria ao enriquecimento ilícito uma vez que houve a prestação dos serviços, não manifestando-se com relação a
ausência de implementação do plano de cargos e salários elaborados pela empresa Incontest, bem como não
se manifesta quanto a não utilização dos servidores municipais para elaboração do plano de cargos e salários.
Analisando as justificativas apresentadas, a área técnica
entende que as razões não se justificam pelos respectivos motivos:
A não implantação do plano de cargos e salários implica
na descaracterização do interesse público e da finalidade da contratação, bem como causou um dano ao erário, visto o dispêndio de recursos públicos com um contrato inservível, como exposto anteriormente. Em exame
ao quadro funcional, e em especial a Lei Complementar
71/2009, verifica-se que os serviços contratados são similares as atribuições dos cargos de Secretário de Administração, Planejamento e Gestão, Diretor Geral do Departamento de Recursos Humanos e Diretor Geral de
Planejamento e Orçamento, conforme descreve a representação o poder executivo municipal possuía em seu
quadro, servidores qualificados e em quantidade suficiente para a o exercício das atribuições exercidas em lei,
a recorrida não apresentou qualquer justificativa para a
não execução dos serviços contratado por aqueles servidores. O pagamento por serviços contemplados nas atribuições dos cargos, cujos servidores recebem para a execução dos mesmos, gerando um pagamento em duplicidade, revela ser um ato dano ao erário e contrário ao interesse e finalidade pública.
www.tce.es.gov.br

Quanto ao ressarcimento, este está sendo imputado em
face dos responsáveis que deram causa a lesão/prejuízo ao patrimônio público, e não ao particular (empresa)
que prestou os serviços, não havendo que se falar, portanto, em qualquer tese de enriquecimento ilícito.
Em defesa apresentada pelo Sr. Luciano Paiva Alves (fls.
221/304, processo TC 1667 /2015), informa o defendente que não houve a implementação do plano de cargos e
salários em razão da extrapolação dos limites com gastos
de pessoal estabelecidos na LRF, decorrente de possível
redução de arrecadação por suposta extinção do FUNDAP, e da impossibilidade de aplicação das receitas dos
royalties para pagamento de despesa com pessoal.
Aduz ainda que o plano apresentado pela empresa Incontest não estava de acordo com as diretrizes e a nova situação administrativa do município, afirmando, por
fim, que a prefeitura preza por se adequar às diretrizes
nacionais de gestão pública.
A equipe técnica, por sua vez, entendeu pelo não acolhimento das respectivas razões, corroborando in totum
com as fundamentações apresentadas em sede de análise da ITC 657/2016, a qual passarei a transcrever logo abaixo, pugnando, pela manutenção da irregularidade, posto que as alegações apresentadas pelos recorridos não teriam sido suficientes para justificar a não execução do objeto contratual bem como a não realização
pelos servidores próprios da administração, culminando
em dano ao erário.
Ao final, entende pelo provimento do recurso e consequente reforma do ACÓRDÃO TC 706/2017.
(...) os Responsáveis não demonstraram quais seriam essas incompatibilidades, e onde estariam as fragilidades, a
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falta relação entre os objetivos organizacionais e os individuais dos servidores do plano de carreiras, a desconsideração dos pilares da gestão de competência, como conhecimento, habilidades e atitudes, ponto a ponto, que
levaram ao seu não aproveitamento. Em uma comparação entre os planos de carreiras elaborados pela empresa INCONTEST, com seus relatórios de impacto financeiro
para os próximos 10 anos, e a Lei complementar Municipal 187/2015 (plano de carreiras elaborado pela UFES),
não se percebe nenhuma diferença substancial entre os
dois trabalhos a ponto de justificar a inutilização do primeiro. Além disso, ambos contêm regras afetas à valorização do servidor mediante avaliação periódica de desempenho e estímulo à capacitação dos servidores, que
são os pilares da gestão de competência, o que torna falsa a justificativa dos responsáveis neste ponto.
Com relação ao argumento, constante no documento 12
do CD de f. 65, de inviabilidade financeira para a não implantação do plano de carreiras elaborado pela empresa
INCONTEST, em razão da extrapolação dos limites com
gastos de pessoal estabelecidos na LRF, decorrente de
possível redução de arrecadação por suposta extinção
do FUNDAP, e da impossibilidade de aplicação das receitas dos royalties para pagamento de despesas com pessoal, o mesmo não representa a realidade dos fatos. No
documento 12 do CD de fi. 65, nota-se que a Administração Municipal anterior, sob a responsabilidade da Prefeita Norma Ayub Alves, alegou que o novo plano de carreiras provocaria a extrapolação dos limites estabelecidos
na LRF para despesas com pessoal. Em socorro de seu
argumento juntou demonstrativo da RCL, de abril/2011
a março/2012 (fls. 20/21 do Doc. 12 do CD de f. 65), sem
incluir as receitas provenientes dos royalties do petró-

leo, o que contraria a forma de composição da RCL prevista no manual de demonstrativos fiscais da STN, que
preceitua que a receita de royalties entra na composição
da RCL. Com relação à alegada extrapolação do percentual de gastos com pessoal, além do erro procedimental
de excluir a receitas dos royalties da RCL, percebe-se nos
RGF de 2011 a 2015, Doc. 01 desta ITC, que a Administração Municipal de ltapemirim não estava de fato preocupada com o aumento dos gastos com pessoal, pois passou de R$ 44.861.687,54 de despesa total com pessoal,
no 2º semestre de 2011, para 124.178.151,13 no 1º semestre de 2015. Considerando que o estudo de impacto
financeiro elaborado pela empresa INCONTEST (f. 78 do
Doc. 08 do CD de f. 65 dos autos) projetou que a despesa
total com pessoal atingiria R$ 61.883.003,09 apenas no
ano de 2020, fica evidente que a atual gestão municipal,
que duplicou esta previsão já em 2015, não acreditava,
realmente, na inviabilidade financeira do plano de carreiras proposto pela INCONTEST, sendo este, portanto,
um falso motivo para sua não implantação.
Compulsando os autos, verifico que a irregularidade aqui
assinalada diz respeito essencialmente a matéria já debatida nos tópicos anteriores, motivo pelo qual farei breves consideração a fim de se evitar repetições desnecessárias.

ções sofridas naquela municipalidade, o que entendo de
todo plausível, até mesmo em vista do lapso de tempo,
vez que decorridos 5 anos entre a elaboração de um plano e outro.
Outrossim, cumpre esclarecer que a elaboração de planos de carreira corresponde a atividades de serviço técnico especializado, isto é, peculiar.
No mais, corroborando com o entendimento já anteriormente exposto, feitas tais considerações, afasto a irregularidade.
Pelo acima exposto, divergindo parcialmente do opinamento da área técnica e do Ministério Público Especial
de Contas, VOTO nos seguintes termos:
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 ACOLHER o Pedido de Reexame interposto pelo Sr.
Zacarias Carraretto filho (procurador geral), excluindo
sua responsabilidade.

Conforme já anteriormente exposto, não há qualquer
impedimento no que se refere a contratação de serviços
de plano de carreira, conforme o próprio artigo 13 da Lei
de Licitações prescreve.

1.2 ACOLHER a preliminar de ilegitimidade da Sra. Fernanda Pinheiro (item 2.3.1 deste Voto);

Outrossim, o recorrente informa, categoricamente em
suas razões de defesa bem como em sede de contrarrazões que o plano anteriormente elaborado não estava apto para se adequar às novas demandas e modifica-

1.4 AFASTAR a irregularidade disposta no item 2.3.3:
Contratação direta indevida de serviço de assessoria
em modernização administrativa (item 2.5 do Acórdão e
item 3.2.3 da ITR);

www.tce.es.gov.br

1.3 AFASTAR a irregularidade do item 2.4 do Acórdão e
item 3.2.2 da ITR, quanto ao Projeto Básico
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1.5 ACOLHER PARCIALMENTE as razões de justificativas
quanto ao item 2.3.4 - Exigências indevidas no Edital de
Licitação para contratação de assessoria e consultoria
nas áreas administrativa, contábil e jurídica, culminando
em restrição ao caráter competitivo da licitação (item 2.8
do Acórdão), mantendo a irregularidade constante apenas do item 10 constante do edital do Pregão 115/2014;
1.6 NÃO PROVIMENTO quanto ao pedido de reexame interposto pelo Ministério Público de Contas;
1.7 REMETER os autos ao ilustre representante do Ministério Público de Contas, posteriormente à confecção do
acórdão deste julgamento, nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012;
DAR ciência aos interessados;

CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-geral das sessões em substituição

Cuidam os autos de Representação com pedido de medida cautelar formulada pela empresa Liderança Comércio
e Serviços Ltda, ME, alegando supostas irregularidades
na Concorrência Pública nº 001/2018, da Prefeitura Municipal da Serra, cujo objeto é a contratação para a prestação de serviços de manutenção de sepulturas (jazigos)
e mausoléus, sepultamentos (inumação) e exumação de
restos mortais, manutenção, reforma e construção de jazigos e nichos, capina, roçada, coleta e acondicionamento de todos os resíduos gerados nos cemitérios públicos
do Município da Serra.

ACÓRDÃO TC-1749/2018 – PLENÁRIO

Conforme apontado no Documento Eletrônico (evento
02 - Petição Inicial 00112/2018), a representante aduz as
seguintes irregularidades:

Processo: 02760/2018-4

1.9 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

2. Unânime.

UG: SESE - Secretaria Municipal de Serviços de Serra

3. Data da Sessão: 04/12/2018 - 43ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

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

Responsável: AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS,
SALVADOR FRANCISCO DE OLIVEIRA, CARLOS AUGUSTO
LORENZONI, JEFFERSON ZANDONADI, CHARLIS ADRIANI
PAGANI

Da fiscalização exercida pela SESA
Da garantia de execução
Da ausência de registro no CRA
Do projeto básico
Da ausência de parecer da Assessoria Jurídica
Da ausência dos comprovantes das publicações do edital

Representante: LIDERANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Da ausência do ato de designação da Comissão de Licitação

Procurador: THIAGO MORENO FARIA (OAB: 18949-ES)

Por fim, requer:

CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO – JURISDICIONADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE
SERVIÇOS DA SERRA - CONHECER - INDEFERIMENTO DE
MEDIDA CAUTELAR – IMPROCEDENCIA - ARQUIVAR.

Seja recebida a presente Representação/Denúncia, por
preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos
exigidos pela legislação Regimental e Processual Civil,
com o seu devido processamento;

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:

Seja, initio litis e inaudita altera pars, concedida a tutela provisória para determinar que o Município da Serra:
(01) imediata suspensão do Procedimento Licitatório em
comento; (02) no caso não haja tempo hábil, que se abs-

1. RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
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tenha de homologa-lo, até decisão final de mérito;
Seja determinada a citação do Município, através do seu
órgão de representação, para que, querendo responder
a demanda, no prazo previsto em lei, sob pena de serem
aplicados os efeitos da revelia;
Seja, ao final, acolhidos in totum os pedidos inserto nessa peça, mantendo-se a liminar concedida, e determinando ao Município da Serra, que preceda as adequações no
edital.
Por meio da Decisão Monocrática 0480/2018, o relator determinou a notificação dos responsáveis para que
prestassem informações sobre os termos da representação.
Devidamente notificados, os responsáveis apresentaram
suas justificativas/defesa, (evento 23 – 00273/2018).
Em seguida, foram os autos encaminhados à Secex Denúncias para a elaboração de Manifestação Técnica
0262/2018, na qual opinou pelo conhecimento da representação; indeferimento da medida cautelar pleiteada; e
seguir sob o rito ordinário com a notificação para oitiva
das partes.
Em Decisão Monocrática 1302/2018, este Relator acolheu a sugestão da área técnica indeferindo a medida
cautelar pleiteada e seguindo o pleito sob o rito ordinário, notificando as partes.
Devidamente notificados, os representados apresentaram suas justificativas (evento 55 e 56).
Seguiram os autos para a SecexMeios – Secretaria de
Controle Externo de Fiscalizações não Especializadas,
que elaborou Manifestação Técnica 644/2018, sugerindo
o arquivamento do feito, quanto aos questionamentos
apresentados pela representante, exceto quanto ao indi-

cativo de irregularidade referente a elaboração de parecer genérico, o qual restou constante da Instrução Técnica Inicial 00424/2018 (documento eletrônico 61).

da 3ª Procuradoria Especial de Contas, anui os argumentos fáticos e jurídicos delineados na Instrução Técnica
Conclusiva ITC 4526/2018.

Em Decisão Monocrática Preliminar 1297/2018, este Relator determinou a citação do Sr. Charlis Adriani Pagani,
para que apresentasse suas razões de justificativas ou
esclarecimentos que entender necessários quanto aos
questionamentos constantes na ITI 424/2018.

Após os autos foram encaminhados a este Gabinete.

Devidamente notificado o Sr. Charlis Adriani Pagani, apresentou suas justificativas (evento 69), seguindo os autos
para a SecexMeios – Secretaria Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações não Especializadas, que elaborou
Instrução Técnica Conclusiva ITC 4526/2018, com a seguinte proposta de encaminhamento e conclusão:

REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
Acerca dos requisitos de admissibilidade da representação, a LC nº 621/2012 em seus artigos 94 c/c 99, §2º estabelecem, verbis:
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;

3. CONCLUSÃO

III - estar acompanhada de indício de prova;

3.1. Face ao exposto e com base no inciso I, do art. 95, e
art. 99, §2, da Lei Complementar Estadual 621/2012, sugere-se que seja reconhecida a IMPROCEDÊNCIA da presente representação.

IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;

3.2. Outrossim, considerando-se, ainda, a competência
definida pelo inciso do art. 207, inciso IV da Resolução
261/2013 (Regimento Interno desta Corte de Contas),
que seja feita a seguinte DETERMINAÇÃO à Secretaria
Municipal de Serviços da Serra:
Que os pareceres jurídicos emitidos em licitações pela
assessoria jurídica da municipalidade sejam fundamentados e consistentes, de forma a refletir a real situação do
certame em relação às prescrições da Lei n. 8.666/1993
3.3 Por fim, sugere-se que se dê CIÊNCIA ao representante do teor da decisão final a ser proferida, conforme mandamento do §7º, do art. 307, da Resolução TC 261/2013.
Remetido ao Ministério Público de Contas, este por meio
www.tce.es.gov.br

V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
(...)
Art. 99.
§ 2º Aplicam-se à representação, no que couber, as normas relativas à denúncia.
A representação é redigida com clareza, contém informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção, está acompanhada de farta documentação a fim de possibilitar a análise desta Corte.
Dessa forma, observa-se que a petição em análise está
em pleno acordo com os requisitos de admissibilidade
que permitem a apreciação de seu mérito.
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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Corroborando com a análise feita pela área técnica deste
Tribunal, quanto ao item 2.1 Confecção de parecer jurídico genérico por parte da assessoria jurídica municipal
da ITC 4526/2018, onde a questão em tela nos reporta ao
artigo 38, inciso VI e parágrafo único da Lei 8.666/93, onde prevê o seguinte:
Art. 38.  O procedimento da licitação será iniciado com
a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização
respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente:
(...) VI - pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a
licitação, dispensa ou inexigibilidade;
(...) Parágrafo único.  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. (grifo nosso)
Portanto cabe a assessoria jurídica analisar a legalidade e
orientar a atuação da autoridade assessorada no controle da legitimidade dos atos a serem praticados ou já efetivados.
Conforme manifestação da área técnica o parecer jurídico deve oferecer ao administrador as condições necessárias para a tomada de uma decisão segura, que esteja em
consonância com o sistema jurídico, evitando-se, ou ao
menos reduzindo, possíveis questionamentos perante os
órgãos de controle externo ou a constatação posterior de
vícios que comprometam o atendimento da necessidade
da Administração.
Nesta vertente o Plenário do Tribunal de Conta da União
já se manifestou nos termos do Acórdão nº 1.944/2014,

senão vejamos:
“Voto
(…)
25. Por outro lado, a partir da análise mais aprofundada
dos documentos vinculados aos referidos certames, e ensejando a proposta de anulação dos procedimentos licitatórios, foram constatadas as seguintes irregularidades:
a) adoção de pareceres jurídicos pró-forma; e
b) projeto de implantação das creches diferentes do
aprovado pelo FNDE.
26. De fato, a utilização de pareceres jurídicos sintéticos, de apenas uma página, com conteúdo genérico, sem
demonstração da efetiva análise do edital e dos anexos,
em especial quanto à legalidade das cláusulas editalícias,
permitiu, no caso concreto, a presença de itens posteriormente impugnados, inclusive por meio da presente
representação, e que foram alterados nos certames subsequentes.
27. Este Tribunal já se posicionou acerca da necessidade de os pareceres jurídicos exigidos pelo art. 38 da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, integrarem a motivação dos atos administrativos, com abrangência suficiente, evidenciando a avaliação integral dos documentos submetidos a exame (v. g.: Acórdão 748/2011- Plenário)” (TCU, Acórdão nº 1.944/2014, Rel. Min. André de
Carvalho, j. em 23.07.2014)
Pois bem, observa-se que o TCU orienta pela ilegalidade
da adoção de pareceres jurídicos sintéticos, com conteúdo genérico, sem a demonstração da efetiva análise do
edital e dos respectivos anexos.
Porém entendo que não caberia a responsabilização do
www.tce.es.gov.br

parecerista se sua tese fosse razoável e bem fundamentada, ainda que, ocasionalmente, contrária ao entendimento dos órgãos de controle, tendo em vista ser o Direito uma ciência não exata, ou seja, uma mesma questão é
passível de múltiplas interpretações
No caso em tela, conforme relata a área técnica o parecerista trouxe o argumento de que não se deve “delongar
de forma verborrágica sob os aspectos que a lei não consigna”, não sendo suficiente tal alegação para que o parecerista venha se furtar de fundamentar seu parecer.
Por outro lado, não se pode deixar de considerar no caso
em análise que as possíveis irregularidades apontadas na
peça exordial foram afastadas, lastreadas pelo entendimento da Manifestação Técnica 00644/2018, na qual foram analisados os questionamentos suscitados, restando
apenas o ponto que aqui se discute.
De todo o processado, é possível extrair que os itens que
mereceram reparos e foram alterados com a republicação do edital referiam-se a meros erros de digitação.
Assim, constatou-se que houve de fato a retificação do
edital nos pontos questionados e a consequente publicação da retificação (peça complementar 4612/2018, documento eletrônico 24, fls. 11/12), de modo que, no que
tange a existência de tais erros, entendeu o subscritor da
referida manifestação técnica que as irregularidades foram sanadas em tempo hábil, não tendo sido causa apta
a invalidar o certame, sugerindo, portanto, o afastamento desses itens impugnados.
Nesse ponto razão assiste ao argumento da defesa de
que:
Note-se que a própria análise aponta que os dois erros
materiais não comprometeram a lisura e andamento do
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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certame, configurando, apenas, erros materiais, por indicarem Secretarias diferentes daquela a qual realmente
estava afeta a licitação, não se podendo falar, portanto,
que as cláusulas estavam irregulares sob o aspecto jurídico, pois, sua finalidade foi atendida no que concerne
ao requisito estampado no art. 40 da Lei 8.666/93”
Deste modo, diante das circunstâncias que o caso concreto apresenta, entendo que a irregularidade deva ser
afastada, sendo cabível, no entanto, determinação à assessoria jurídica da municipalidade.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
área técnica cuja fundamentação integra este voto independente de transcrição e do Ministério Público de Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora
submeto à apreciação deste Colegiado.

1.4 Determinar a Secretaria Municipal de Serviços da Serra, que os pareceres jurídicos emitidos em licitações pela
assessoria jurídica da municipalidade sejam fundamentados e consistentes, de forma a refletir a real situação do
certame em relação às prescrições da Lei n. 8.666/1993
Sejam os representados informados acerca desta decisão;
1.6 Cientificar o Representante do teor da decisão final a
ser proferida, conforme art. 307, §7º do RITCEES;
1.7 Após certificado o trânsito em julgado administrativo,
arquivem-se os autos, ante o preconizado no art. 176, §
3º, inciso II, c/c art. 186 da Resolução TC 261/2013.

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
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-geral das sessões em substituição

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

Posteriormente à confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os autos ao ilustre representante do Ministério Público de Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da Lei Complementar 621/2012.

Processos: 01478/2008-7, 06796/2007-4, 06540/2007-3

Conselheiro Relator

2. Unânime.

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

1. ACÓRDÃO

3. Data da Sessão: 04/12/2018 - 43ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Exercício: 2007

4. Especificação do quórum:

Relator: Rodrigo Coelho do Carmo

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.

Interessado: PREFEITURA SERRA

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
Conhecer da representação na forma dos arts. 177 c/c
181 e 182 do RITCEES.
1.2 Indeferir a medida cautelar, nos termos do art. 307,
§ 3º do RITCEES, visto que não restaram demonstrados
os requisitos autorizadores da tutela antecipada no caso concreto;
1.3 Pela improcedência da Representação, nos termos
dos artigos 95, inciso I e 99, § 2º, ambos da Lei Complementar 621/2012;

4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC-1750/2018 – PLENÁRIO

UG: PMS - Prefeitura Municipal de Serra

Responsável: AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
Procurador: FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB: 6381-ES)
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – ILEGITIMIDADE
DE CHEFE DE EXECUTIVO – PRESCRIÇÃO – NÃO REABERTURA – ARQUIVAR.
EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO:
I – RELATÓRIO:
Tratam os autos de Auditoria Ordinária, realizada no MuSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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nicípio de Serra, de acordo com o Relatório de Auditoria nº 99/2008 objetivando averiguar, por amostragem, a
regularidade e legalidade para pontos de auditoria, bem
como, apurar possíveis irregularidades apresentadas em
denúncias: Processo TC 6796/2007 e TC 6540/2007, relativos a gastos com propaganda e promoção pessoal.
À época a Instrução Técnica Inicial ITI 761/2008, fls.
1092/1105, considerou como responsável o então Prefeito da Serra, Sr. Audifax Charles Pimentel Barcelos, pelos
indícios de irregularidade ali apontados.
Sendo citado, por meio da Decisão Preliminar TC 11/2009
e Termo de Citação 32/2009, fls. 1113, o responsável
apresentou defesa conforme consta as fls. 1131/1171,
com documentação anexa às fls. 1172/1239.
Instada a se manifestar, a então 6ª Controladoria Técnica,
por meio de ITC nº 5626/20009 de fls. 1246/1238 concluiu por irregularidade com imputação de ressarcimento, sendo acompanhado na íntegra pela então Procuradoria de Justiça de Contas através de Parecer nº 496/2010
de fls. 1288/1291.
Em sessão ordinária ocorrida em 22/02/2011, o Responsável, por meio de advogado, realizou defesa oral consoante se verifica das notas taquigráficas acostadas aos
autos às fls. 1305/1309, acostando documentos de fls.
1311/1321.
Encaminhados os autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises Conclusivas – NEC em Manifestação Técnica de
Defesa nº 07/2013 de fls. 1348/1384, assim concluiu:
3 - CONCLUSÃO
3.1 - Com base no art. 79, inc. III, da Resolução TC nº
182/2002, levando em conta as análises aqui procedidas
e as motivações adotadas, especificamente quanto aos

argumentos e documentos colacionados em sustentação oral, corroborando in totum com os fundamentos fáticos e jurídicos já apresentados anteriormente na Instrução Técnica Conclusiva ITC 5626/2009 de fls. 1246/1283,
e, ainda, tendo em vista a existência de injustificado DANO ao erário, sugere-se 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 TC nº 182/2002.
3.2 - Ademais, sugere-se sejam julgadas irregulares as
contas do senhor Audifax Charles Pimentel Barcelos –
Prefeito Municipal da Serra/ES referentes ao exercício de
2007 com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d”
e “e” da Lei Complementar 621/2012, com a permanência das irregularidades abaixo descritas e respectivos
ressarcimentos perfazendo um total de R$ 406.839,30,
equivalente a 232.028,80 VRTE:
Item 2.1 - Ausência de Ato de Designação de Comissão
de Licitação (referência ao item III, subitem 1 da Instrução Técnica Conclusiva nº 5626/2009), por infringência
ao art. 38, inc. III, da Lei nº 8.666/93.
Item 2.2 – Contratação Indevida de Serviços de Terceiro (referência ao item III, subitem 2 da Instrução Técnica
Conclusiva nº 5626/2009), por infringência ao art. 24, inc.
XVI, da Lei nº 8.666/93.
Item 2.3 - Ausência de Processo Licitatório e Contrato
Administrativo na Contratação de Empresa de Publicidade (referência ao item III, subitem 3 da Instrução Técnica Conclusiva nº 5626/2009), por infringência ao art.
2º, art. 60 e art. 61, todos da Lei nº 8.666/93 e ao art. 37,
caput, da Constituição Federal de 1988.
www.tce.es.gov.br

Item 2.4 – Ausência de Licitação (referência ao item III,
subitem 4 da Instrução Técnica Conclusiva nº 5626/2009),
por infringência ao art. 2º, da Lei nº 8.666/93.
Item 2.5 – Aditivo Contratual Irregular (referência ao
item III, subitem 5 da Instrução Técnica Conclusiva nº
5626/2009), por infringência ao art 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e ao art. 3º, art. 57, caput, e art.
65, caput e inciso I, alínea “a”, todos da Lei nº 8.666/93.
Item 2.6 – Prorrogação Contratual Irregular (referência
ao item III, subitem 6 da Instrução Técnica Conclusiva nº
5626/2009), por infringência ao art 2º, art. 3º e art. 57,
caput, todos da Lei nº 8.666/93.
Item 2.7 – Processos de Pagamentos Irregulares (referência ao item III, subitem 7 da Instrução Técnica Conclusiva nº 5626/2009), por infringência ao art. 37, caput, da
Constituição Federal de 1988, ao art. 33, caput, da Constituição Estadual, ao art. 33, caput, da LOM e ao art. 63, §
2º, inc. III, da Lei nº 4.320/64, com o respectivo ressarcimento da quantia de R$ 15.435,00 (quinze mil, quatrocentos e trinta e cinco reais), correspondente a 8.802,90
VRTE, referente ao Processo 42.748/07.
Item 2.8 – Ausência de Plano Anual de Publicidade e Relatório de Gastos (referência ao item III, subitem 8 da Instrução Técnica Conclusiva nº 5626/2009), por infringência ao art. 33, §§ 2º e 4º, da Lei Orgânica Municipal.
Item 2.9 – Atestado de Exclusividade Irregular (referência ao item III, subitem 9 da Instrução Técnica Conclusiva
nº 5626/2009), por infringência ao art. 25, inc. III, da Lei
nº 8.666/93.
Item 3.10 – Ausência de Previsão Legal para a Concessão de Gratificações (referência ao item III, subitem 10
da Instrução Técnica Conclusiva nº 5626/2009), por inSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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fringência ao princípio da legalidade, mormente em relação ao art. 37, inc. X c/c art. 84, inc. VI, alínea “a”, ambos da Constituição Federal de 1988; art. 142 c/c art.
146, ambos da Lei Municipal nº 2360/2001, com o respectivo ressarcimento aos cofres Municipais da quantia
de R$ 391.404,30 (trezentos e noventa e um mil, quatrocentos e quatro reais e trinta centavos), equivalente a
223.225,90 VRTE.
3.1 - Sugere-se a aplicação de sanção pecuniária ao responsável, Sr. Audifax Charles Pimentel Barcelos – Prefeito Municipal, nos termos da legislação vigente à época
dos fatos, qual seja o art. 62 da Lei Complementar Estadual nº 32/1993, por se tratar de pretensão punitiva deste TCEES e de norma mais favorável ao responsável ao
tempo dos fatos.
3.2 – Por derradeiro, que sejam cientificados os Denunciantes, conforme Processo TC 6796/2007 e Processo TC
6540/2007, em apenso, quando da Decisão final a ser
proferida por esta Corte de Contas, conforme preconiza
o art. 91, § 3º, da Resolução TC 182/2002.
Nos termos regimentais, o MPC por meio de Parecer nº
3205/2014 de fls. 1414/1416, acolheu na íntegra a manifestação técnica.
Posteriormente, visualizando possível prescrição, os autos foram novamente encaminhados ao MPC, que se manifestou por sua ocorrência consoante se depreende do
Parecer nº 1824/2018 de fl. 1437.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Após análise dos argumentos e documentos colacionados aos autos a unidade técnica, sugere a imputação de
ressarcimento em decorrência de processos de pagamentos irregulares e ausência de previsão legal para a

concessão de gratificações e o MPC, acompanha a manifestação técnica na íntegra, pugnando, pelo reconhecimento da Prescrição.
II.1- PRELIMINARMENTE:
II.1.1- DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
O instituto da prescrição consiste na extinção da pretensão punitiva em razão da inércia do titular durante razoável espaço de tempo. Muitas vezes, o tempo atua como fato de grande influência nas relações jurídicas, acarretando a manutenção de situações já consolidadas. Tal
instituto busca, na realidade, preservar a paz social, a ordem jurídica, a estabilidade social e, principalmente, a
segurança jurídica.
Em relação à utilização do instituto da prescrição na função de controle, a doutrina e a jurisprudência vêm entendendo pela possibilidade de incidência em razão do direito à segurança jurídica, prevista no artigo 5º da Constituição Federal, vez que se encontra fortemente relacionada
ao Estado Democrático de Direito.
Compulsando os autos, verificando tratar de processo de
fiscalização o prazo prescricional teve seu início no momento da ocorrência do fato – exercício de 2007, interrompendo-se com a juntada da citação valida do responsável ocorrendo em 11/03/2009, assim a prescrição se
consumou em 2014.
II.1.2 – ILEGITIMIDADE DE CHEFE DO EXECUTIVO:
Pois bem, depreende-se dos autos precariedade na metodologia empregada para imputar responsabilidade, vez
que somente foi imputada ao Senhor Audifax Charles Pimentel Barcelos, que exerceu o mandato de Prefeito naquele exercício, não sendo chamado aos autos os membros da Comissão Permanente de Licitação, agentes reswww.tce.es.gov.br

ponsáveis pela solicitação de serviços, Secretarias, entre
outros.
Importante ressaltar que, muito embora a metodologia
era assim aplicada na ocasião da autuação dos autos, não
consta na Instrução Técnica Inicial a individualização das
condutas do gestor apontado como responsável, bem como o nexo de causalidade existente entre as condutas e
as supostas anomalias constatadas.
Pois bem, observo que a imputação de responsabilidade
ao chefe do executivo sem a comprovação, no mínimo,
do dolo ou da culpa e do nexo de causalidade, é objetiva
e, portanto, contrária à lei e à jurisprudência pacificada
na Corte de Contas, que em casos análogos, entende que
se a imputação dever se ater à responsabilidade subjetiva, já que a objetiva se assenta exclusivamente em mera
presunção, e corre o risco de atolar-se num campo fértil
para a imprecisão, dubiedade e incertezas.
Esta Corte de Contas vem adotando o entendimento
de que o apenamento com base unicamente no fato do
agente público ocupar a posição de gestor aproxima-se
da responsabilização objetiva, sendo inadmissível tal entendimento.
Este Plenário, acompanhando, por maioria, o voto-vista
proferido pelo Conselheiro Rodrigo Chamoun nos autos
do TC 3873/2005, se manifestou pela ausência do desenvolvimento regular do processo nos casos em que só foi
chamado aos autos o ordenador de despesas, em detrimento dos demais participantes do ato tido como irregular, nesse passo, me permito a transcrever parte do entendimento exarado:
“Sendo assim, o presente caso impõe o reconhecimento
da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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e regular do processo, haja vista que não se procedeu à
identificação e qualificação dos agentes potencialmente
responsáveis, tampouco das pessoas jurídicas contratadas, nem mesmo à descrição adequada e individualizada da conduta omissiva ou comissiva, dolosa ou culposa
imputada a cada agente, ou do resultado produzido ou
que deva ter sido produzido, do nexo de causalidade entre a conduta de cada qual e o resultado ou, ainda, da indicação do elemento subjetivo (dolo ou culpa), do indício de boa-fé (erro de fato ou erro de direito escusável –
art. 157, §2º, RITCEES) e da participação individualizada
de cada agente”.
Por fim, trago ainda outros precedentes recentes que
afastou a responsabilidade do gestor nos casos de matérias que se assemelham, como por exemplo: TC
7933/2007 (ACÓRDÃO TC 833/2016 de 23/08/2016 – Domingos Tauffner); TC 7569/2007 (ACÓRDÃO TC 726/2018
de 20/06/2018 – Marco Antônio da Silva); TC 2080/2004
(ACÓRDÃO TC 789/2017 de 27/06/2017 – Sérgio Manoel Nader Borges); TC 910/2006 (ACÓRDÃO TC 1324/2017
de31/10/2017 – voto vista Rodrigo Chamoun).
Filiando-me a esta linha de intelecção, não sendo trazida
aos autos a análise quanto ao nexo de causalidade entre
o fato imputado e a conduta, aplico o entendimento atual deste Egrégio Tribunal por afastar a responsabilidade
do Sr. Audifax Charles Pimentel Barcelos.
II.1.4 – NÃO REABERTURA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL:
Inobstante o fenômeno da Prescrição, visualizo no presente caso que foram apontadas irregularidades passíveis de ressarcimento, onde importante trazer entendimento do Supremo Tribunal Federal que decidiu, à luz do
artigo 37, § 5º, da Constituição Federal, serem imprescri-

tíveis 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
www.tce.es.gov.br

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.
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 11 anos,
haja vista que as ocorrências dos fatos se deram no ano
de 2007.
Com estas considerações, entendo que o direito de defesa resta prejudicado, o que me leva a concluir que os
efeitos do tempo fulmina a justificativa para perpetuar o
direito do estado em punir, onde, nunca é por demais salientar, que a prescrição alcança até mesmo as ações penais nos crimes dolosos contra a vida, que é considerado
como o bem jurídico mais caro ao corpo social.
Na espécie, a meu ver, impõe-se a incidência do princípio da segurança jurídica, consubstanciado na utilização do instituto da prescrição, acrescentando a decisão
do STF já manifestada acima, aplicável analogicamente
aos processos sujeitos à jurisdição das Cortes de Contas,
de acordo com o permissivo inserto no artigo 71 da LC
621/12.
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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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.
III – CONCLUSÃO:
Considerando os fundamentos acima colacionados, acolhendo a manifestação técnica e divergindo parcialmente do ministerial, VOTO no sentido de que o Plenário
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à
consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACÓRDÃO os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
AFASTAR a responsabilização do senhor Audifax Charles
Pimentel Barcelos, Chefe do Executivo nos exercícios de
2007, em razão da ausência de nexo causal nos termos
deste voto;
Pelo reconhecimento da PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva nos termos do Art. 71, § 2º, II, da Lei Complementar nº 621/2012 c/c o Art. 373, § 2º, II, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;

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
Conselheiro Relator
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Solicitei vista deste processo, da relatoria do Conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo, cujo objeto é o Relatório de
Auditoria Ordinária de 2007 da Prefeitura da Serra/ES,
com a inclusão de itens pelo Plenário desta Corte, relativos a denúncias apresentadas (processos TC 6540/2007
e TC 6796/2007, em apenso), sob a responsabilidade do
Senhor Audifax Charles Pimentel Barcelos – Prefeito Municipal.
O Relatório de Auditoria 99/2008 apontou indícios de irregularidades e dano injustificado ao erário, elencados
na Instrução Técnica Inicial ITI 761/2008 que embasou a
Decisão Preliminar TC nº 11/2009 pela citação do Sr. Audifax Charles Pimentel.

DAR ciência ao interessado.

Devidamente citado, o responsável não apresentou justificativas no prazo legal, tendo sido declarado revel pela
Decisão Plenária TC 2722/2009; em seguida apresentou
intempestivamente suas justificativas de fls. 1131/1171,
instruídas com os documentos de fls. 1172/1239 cuja
juntada foi determinada pelo então relator, Conselheiro
Relator José Antônio Almeida Pimentel.

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

A Instrução Técnica Conclusiva ITC 5626/2009, às fls.
1246/1283, opinou pela irregularidade dos atos com fulcro no artigo 59, inciso III, alíneas a e b, da Lei Comple-

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 11 anos.
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mentar nº 32/93, bem como pelo ressarcimento do valor de R$ 406.839,30 (quatrocentos e seis mil, oitocentos e trinta e nove reais e trinta centavos), correspondente a 232.028,80 VRTE, referente aos itens 7 e 10 daquela instrução.
Os atos irregulares foram os abaixo listados:
1 – ausência de ato de designação de comissão de licitação;
2 – contratação indevida de serviços de terceiro;
3 - ausência de processo licitatório e contrato administrativo;
4- ausência de processo licitatório;
5 – aditivo contratual irregular;
6 – prorrogação contratual irregular;
7 – processos de pagamento irregulares (devolução de
r$ 15.435,00, correspondente a 8.802,90 vrte’s, referente ao processo 42.748/07).
8 - ausência de plano anual de publicidade e relatório
de gastos;
9 - atestado de exclusividade irregular;
10 - ausência de previsão legal para concessão de gratificação (devolução de r$ 391.404,30, correspondente a
223.225,90 vrte’s);”.
Na 15ª. Sessão Ordinária do Plenário desta Corte, no dia
22.02.2011, foi realizada defesa oral pelo advogado do
responsável, tendo o processo sido retirado de pauto e
encaminhado ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas – NEC, para manifestação.
A Manifestação Técnica de Defesa MTD 7/2013, opinou
pela manutenção integral da Instrução Técnica Conclusiva ITC 5626/2009 e tendo em vista a existência de injusSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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tificado DANO ao erário, pela conversão do processo em
tomada de contas especial na forma do artigo 57, inciso
IV, da Lei Complementar 621/2012, assim como pela irregularidades das contas do senhor Audifax Charles Pimentel Barcelos com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, com
a permanência das irregularidades e respectivos ressarcimentos perfazendo um total de R$ 406.839,30, equivalente a 232.028,80 VRTE, bem como pela aplicação de
multa ao responsável.
O Ministério Público de Contas, no Parecer 1824/2018,
reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente
neste processo, ressalvada a imprescritibilidade do dano ao erário.
O Conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo proferiu voto
na sessão plenária de 30/10/2018 em que, preliminarmente, reconhece 1) a ocorrência de prescrição e 2) a
ilegitimidade do chefe do Executivo e nesse sentido vota pelo afastamento da responsabilidade do senhor Audifax Charles Pimentel Barcelos, em razão da ausência de
nexo causal; assim também vota pela não reabertura da
instrução processual em razão do prejuízo ao contraditório e à ampla defesa como também ao princípio da eficiência e a duração razoável do processo.
Com pedido de vista, vieram os autos a este Gabinete.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Verifico que em sua motivação de voto o Conselheiro relator considera precária a metodologia empregada para
imputar responsabilidade, que foi atribuída somente ao
Senhor Audifax Charles Pimentel Barcelos, não alcançando os membros da Comissão Permanente de Licitação e

demais agentes responsáveis.
Destaca a ausência de individualização das condutas do
gestor, bem como o nexo de causalidade, o que considera caracterizar responsabilidade objetiva, contrária à lei
e à jurisprudência pacificada na Corte de Contas, que em
casos análogos, tem decidido que a imputação dever se
ater à responsabilidade subjetiva, já que a objetiva se assentaria em mera presunção.
Afirma que esta Corte de Contas vem adotando o entendimento no sentido de que a responsabilização com base unicamente no exercício da função de gestor aproxima-se da responsabilização objetiva, o que seria inadmissível.
Menciona precedente deste Tribunal, nos autos do TC
3873/2005, pela ausência do desenvolvimento regular
do processo nos casos em que só foi chamado aos autos o ordenador de despesas, em detrimento dos demais
participantes do ato tido como irregular, citando ainda
os acórdãos TC 833/2016, TC 726/2018, TC 789/2017
ACÓRDÃO TC 1324/2017.
O relator declara se filiar a essa linha de entendimento
para afastar a responsabilidade do Sr. Audifax Charles Pimentel Barcelos.
Acresce ainda, quanto às irregularidades passíveis de
ressarcimento, que o STF 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, de modo que entende o relator
www.tce.es.gov.br

que a reabertura de instrução processual, nesta oportunidade, além de possivelmente contrariar entendimento
do STF, contraria também os princípios da ampla defesa
e contraditório.
Cita o princípio da segurança jurídica para embasar seu
entendimento quanto à não reabertura do processo,
bem como decisões deste Tribunal no mesmo sentido e
sustenta a preponderância deste princípio sobre o do interesse público, considerando o lapso temporal desde a
ocorrência dos fatos.
2.1 Razões deste voto vista
A discussão envolvendo o mérito das irregularidades
deste processo foi mais do que exaurida; na verdade,
o direito à ampla defesa foi aqui empregado numa dimensão mais do que ampla, eis que as justificativas do
agente responsável foram entregues fora do prazo, após
a declaração de revelia e, ainda assim, juntadas e analisadas.
O resultado das análises técnicas levam à mesma conclusão: houve descumprimento de legislação nos itens 1
a 6, 8 e 9 todos relacionados a licitações e contratações;
considerando o lapso temporal, estas irregularidades
foram alcançadas pelo instituto da prescrição, conforme
consta do parecer ministerial.
Houve também pagamentos indevidos, apontados
nos itens 7 e 10, referentes, respectivamente, a irregularidades em processos de pagamentos e pagamentos indevidos de gratificação a comissão de licitação,
que somados totalizam R$ 406.839,30, equivalente a
232.028,80 VRTE.
Penso que é desnecessária nova análise, neste voto, do
mérito das irregularidades de que decorreram os pagSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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amentos indevidos, eis que foram analisadas pela área
técnica desta corte em duas oportunidades.
A materialidade das irregularidades está perfeitamente
constatada, delineada, caracterizada, sem qualquer
dúvida ou divergência e daí decorre o inequívoco dano
ao erário, causado por responsabilidade do gestor público, seja por conduta comissiva ou omissiva.
2.1 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, registre-se, levantadas pelo Conselheiro Relator e não pelo recorrente, 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, as-

sim do prisma da decisão, como do prisma da gestão. E
tal responsabilidade implica o compromisso da melhor
decisão e da melhor administração possíveis.
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.
[...]
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 inwww.tce.es.gov.br

verte a ordem e a lógica da estrutura orgânica e seu funcionamento.
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.
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.
Entendo, ao contrário do relator, perfeitamente possível
a citação tardia de outros agentes públicos que tenham
participado 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
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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é direito subjetivo da sociedade e dever do órgão, indisponível portanto.

os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Quanto à imprescritibilidade, vale destacar que a mencionada Decisão Plenária 9/2018 deste Tribunal, mencionada pelo Conselheiro relator, foi revogada pela Decisão Plenária TC 14/2018, publicada no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal em 9.11.2018, considerando que
a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 852.475 não alcança,
imediatamente, os processos de controle externo submetidos a julgamento dos Tribunais de Contas;

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
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.

Daí não subsistir o menor resquício de razão ou fundamento no voto do Conselheiro Relator, por sua vez embasado em precedentes equivocados (contrários ao interesse público) desta Corte, que visa o suposto direito
do Senhor Audifax Charles Pimentel Barcelos, em detrimento das garantias dadas pela lei ao ente público e joga por terra todo o exaustivo trabalho realizado neste
processo.

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

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 Serra.

É, em suma, a inversão do papel do órgão de controle. É
a supremacia do interesse privado em prejuízo do interesse público.
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.
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
www.tce.es.gov.br

não ser empregada.
Neste mesmo sentido, vale citar precedentes do Tribunal de Contas da União, que tocam diretamente o tema
em discussão.
Do recentíssimo 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
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.
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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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
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 responswww.tce.es.gov.br

abilidade 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
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.
Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites
processuais e legais, tendo em conta a fundamentação
até aqui expendida, acompanho o entendimento da
área técnica, contido na Instrução Técnica Conclusiva
ITC 5626/2009 e Manifestação Técnica MTD 7/2013 e o
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parecer 3205/2014 do Ministério Público de Contas e divergindo do Conselheiro relator 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 no voto de vista pelo Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Declarar a ocorrência de prescrição em relação aos
itens 1 a 6, 8 e 9 da Instrução Técnica Conclusiva ITC
5626/2009;
Considerando a existência de dano injustificado ao erário, presente nos itens 7 e 10, converter o processo em
Tomada de Contas Especial, conforme o artigo 57, inciso
IV, da Lei Complementar 621/2012;
Julgar irregulares as contas do Senhor Audifax Charles
Pimentel Barcelos, Prefeito Municipal da Serra no exercício de 2007, com fundamento no artigo 84, inciso III, e,
da Lei Complementar 621/2012, pela prática de atos ilegais que causaram dano injustificado ao erário, constantes dos itens 7 e 10 abaixo elencados, condenando-o a
ressarcir ao erário a importância de R$ 406.839,30 (quatrocentos e seis mil, oitocentos e trinta e nove reais e
trinta centavos) equivalente a 232.028,80 VRTE.
7 – Processos de Pagamentos Irregulares, por infringência ao art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988, ao
art. 33, caput, da Constituição Estadual, ao art. 33, caput,
da LOM e ao art. 63, § 2º, inc. III, da Lei nº 4.320/64, com
o respectivo ressarcimento da quantia de R$ 15.435,00
(quinze mil, quatrocentos e trinta e cinco reais), correspondente a 8.802,90 VRTE, referente ao Processo

42.748/07.
10 – Ausência de Previsão Legal para a Concessão de
Gratificações, por infringência ao princípio da legalidade, mormente em relação ao art. 37, inc. X c/c art. 84,
inc. VI, alínea “a”, ambos da Constituição Federal de
1988; art. 142 c/c art. 146, ambos da Lei Municipal nº
2360/2001, com o respectivo ressarcimento aos cofres
Municipais da quantia de R$ 391.404,30 (trezentos e noventa e um mil, quatrocentos e quatro reais e trinta centavos), equivalente a 223.225,
Aplicar multa ao responsável, Senhor Audifax Charles Pimentel Barcelos, nos termos da legislação vigente à época dos fatos – Art. 134 da Lei Complementar 32/1993 –
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro
ACÓRDÃO TC-1750/2018 – PLENÁRIO
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACÓRDÃO os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 AFASTAR a responsabilização do senhor Audifax
Charles Pimentel Barcelos, Chefe do Executivo nos exercícios de 2007, em razão da ausência de nexo causal nos
termos deste voto;
1.2 Pelo reconhecimento da PRESCRIÇÃO da pretensão
punitiva nos termos do Art. 71, § 2º, II, da Lei Complementar nº 621/2012 c/c o Art. 373, § 2º, II, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo;
www.tce.es.gov.br

1.3 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 11 anos.
DAR ciência ao interessado.
1.5 REMETER os autos, após a confecção do acórdão
deste julgamento, ao ilustre representante do Ministério
Público de Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.
1.6 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado
com base no inciso VII do artigo 330, da Resolução TC
261/2013;
2. Por maioria, nos termos do voto do relator, vencido o
conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo que votou pela prescrição, conversão em Tomada de Contas Especial, irregularidade e ressarcimento.
3. Data da Sessão: 04/12/2018 - 43ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
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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
Lido na sessão do dia: 19/02/2019
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-geral das sessões em substituição

Acórdão 01751/2018-8 - PLENÁRIO
Processo: 01142/2009-9
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2008
UG: CMS - Câmara Municipal de Serra
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: ALOISIO FERREIRA SANTANA
Interessado: CAMARA MUNICIPAL DA SERRA
Procurador: PABLO DE ANDRADE RODRIGUES (OAB-10300-ES)
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – MANTER ACÓRDÃO TC 139/2011 – ATO JURÍDICO PERFEITO - AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTA – PRESCRIÇÃO
– NÃO REABERTURA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COE-

LHO DO CARMO
I – RELATÓRIO:
Tratam os autos de Auditoria Ordinária, realizada na Câmara Municipal de Serra, referente ao exercício de 2008.
Em sessão ordinária realizada no dia 19 de fevereiro de
2019, verificando presença de erro material, proferi Comunicação de Plenário, nos seguintes termos:
“Levo ao conhecimento de Vossas Excelências, que os
autos TC 1142/2009 - Processo de fiscalização no Município de Serra-ES - foram julgados na 43ª Sessão Ordinária do Plenário, realizada no dia 04/12/18, onde a
SGS, posteriormente ao confeccionar o Acórdão observou que houve o registro de duas Questões Incidentais
na fundamentação do voto, sendo que uma delas se referia ao Município de Ibitirama, assim em razão de erro
material, retifico o voto para excluir o item referente a
Questão Incidental que trata do Município de Ibitirama”.
Com aquiescência do Plenário, transcrevo o voto com a
retificação mencionada:
“Tratam os autos de Auditoria Ordinária, realizada na Câmara Municipal de Serra, referente ao exercício de 2008,
em cumprimento ao Plano e Programa de Auditoria Ordinária nº 075/2009, de responsabilidade de Aloísio Ferreira Santana – Presidente da Câmara Municipal.
À época Relatório de Auditoria Ordinária 181/2009, fls.
5-919, e a Instrução Técnica Inicial ITI 104/2010, fls. 921955, considerou como responsável o então Presidente
da Câmara Municipal da Serra, Sr. Aloísio Ferreira Santana, pelos indícios de irregularidade referente a processos de licitação, como contratação de assessoria para atividades próprias do cargo de procurador jurídico e de comissão de licitação e contratação desproporcional de eswww.tce.es.gov.br

tagiários e superdimensionamento de horas de serviços,
cobrança de peças em duplicidade, contratação indevida de serviços cobertos por garantia e liquidação irregular de despesas.
Nos termos regimentais a então Procuradoria de Justiça de Contas por meio de Parecer nº 1004/2010 de fls.
960/963, observando que a unidade técnica ao emitir
posicionamento no Relatório de Auditoria, constou em
seu item 5.4 possível irregularidade quanto a valores recebidos pelo Presidente da Câmara a título de verba de
representação, pugnando ao final, pela inclusão desta irregularidade na ITI.
Em voto proferido pelo então Conselheiro Enivaldo Euzébio dos Anjos, levando em consideração a IN nº 03/2008
que estabelecia a possibilidade do Presidente da Câmara
receber valor diferenciado a título de verba indenizatória, votou pela citação do Responsável nos moldes propostos pela unidade técnica, gerando a DECM 67/2010
de fls. 966.
Devidamente citado, o responsável apresentou defesa
conforme consta as fls. 975/1017, com documentação
anexa às fls. 1018/1467.
Instado a se manifestar o Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises Conclusivas - NEC por meio de Instrução Técnica
Conclusiva nº 1428/2012 de fls. 1471/1549, assim concluiu:
CONCLUSÃO
Levando em conta as análises aqui procedidas e as motivações adotadas, conclui-se pela permanência das irregularidades:
1. Ausência de orçamento prévio na fase interna das licitações.
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Base legal: artigo 7º, § 2º, II, Artigo 40, § 2º, II e Artigo
43, IV da Lei 8.666/93; e também artigo 3º, III, da Lei Federal nº 10.520/2002.
2. Contratação de assessoria para atividades próprias
do cargo de procurador jurídico e da comissão permanente de licitação - ausência de interesse público.
Base Legal: Princípio da Legalidade, artigo 37, caput, da
CF/88 e ainda os insertos nos artigos 32 e 45, § 2º, da
Constituição do Estado do Espírito Santo, sendo passível
o ressarcimento o valor de R$ 98.000,00, equivalente a
54.104,78 VRTE.
3. Superdimensionamento de horas de serviços, cobrança de peças em duplicidade, contratação indevida
de serviços cobertos por garantia e liquidação irregular
de despesas.
Base Legal: princípios da legalidade, moralidade e eficiência, art. 37, caput, da CF/88; princípios da razoabilidade, economicidade, inserto no Art. 15, inciso IV da Lei
8666/93, e artigo 63 caput, § 1º, inciso I e § 2º, inciso III,
da Lei 4.320/64, sendo passível de ressarcimento o valor de R$ 23.257, 45, correspondente a 12.840,19 VRTE.
4. Ausência de planejamento e de projeto básico na fase interna das licitações e nos respectivos instrumentos
convocatórios.
Base legal: artigo 7º, § 2º, I, artigo 40, § 2º, I e artigo 43,
IV da lei 8.666/93.
5. Participação de empresa não registrada no certame,
habilitação irregular e indício de favorecimento de licitante.
Base Legal: art. 22, § 3º; Art. 27, inciso I e Art. 3º, caput
da Lei 8.666/93.

8. Ofensa ao princípio da vinculação ao instrumento
convocatório.
Base Legal: Princípio da vinculação ao instrumento convocatório, caput do art. 3º da Lei 8.666/93; Art. 41,
caput e § 4º da Lei 8.666/93; Art. 4º, XV e XVI, da Lei
10.520/2002.
9. Aumento do valor contratado sem justificativa e sem
o correspondente aumento no objeto contratado.
Base Legal: art. 65, caput, inciso I, alínea b, da lei
8.666/93.
10. Desproporcionalidade e irrazoabilidade na contratação de estagiários.
Base Legal: Princípios da Legalidade, Moralidade e Probidade na Administração, no artigo 37, caput, da CF/88 e
ainda aos princípios implícitos da razoabilidade e da proporcionalidade, expressos no artigo 2º, da Lei 9.784/99.
Ressalto que, durante a tramitação do presente processo, fora editada por esta Corte de Contas a Resolução
TC 220/2010, que alterava o artigo 109 do Regimento
Interno e determinava a tramitação e julgamento em
separado da Prestação de Contas Anual e dos Atos de
Gestão, consubstanciados nos Relatórios de Auditoria
e outros.
Em vista de tal normativo, decidiu o Plenário desta Corte de Contas, tendo como base o inciso I do art. 59 da Lei
Complementar 32/93, julgar REGULARES as contas apresentadas pelo responsável, senhor Aloísio Ferreira Santana - Presidente da Câmara da Serra, e com base no artigo 60 do mesmo diploma, dar-lhe quitação, o que está consubstanciado no ACÓRDÃO TC-139/2011, proferido nos autos do processo de Prestação de Contas TC
1578/2009.
www.tce.es.gov.br

Tendo sido a Resolução TC 220/2010 revogada pela Resolução TC – 226/2011, restabeleceu-se a tramitação dos
processos de Prestação de Contas Anual, aos quais, à exceção das contas dos executivos estadual e municipais,
são estes apensados aos relatórios de auditoria (e outros) para fins de julgamento das contas. No nosso sentir, a sentença “regularidade da prestação de contas” –
presente nas manifestações técnica e ministerial, no processo TC 2270/2010, não se coaduna com a nova redação do artigo 109 do Regimento Interno, uma vez que a
apreciação e julgamento das contas, a partir da edição
da pré-falada Resolução, significa que se tenha em foco,
no momento do julgamento, toda a completude do universo traduzido pela prestação de contas, ou seja, os resultados da análise do balanço anual, das auditorias realizadas, do exame dos balancetes mensais, dos relatórios de gestão fiscal e dos demais demonstrativos e documentos solicitados, relativos ao exercício em exame.
Cumpre registrar que, em casos análogos, o pleno desta
Corte de Contas decidiu por tornar insubsistente o Acórdão anteriormente proferido, substituindo-o, como se
vê no ACÓRDÃO TC 451/2011 no processo TC 2468/2010
de Prestação de Contas da Junta Comercial do Espírito
Santo, no ACÓRDÃO TC 494/2011 no processo de Prestação de Contas da Câmara Municipal de Santa Leopoldina, tendo em vista a superveniência da Resolução TC
226/2011.
Diante de todo o exposto, considerando os elementos
constantes dos presentes autos, sugerimos que esta Corte de Contas profira julgamento pela IRREGULARIDADE
das Contas da Câmara Municipal da Serra, relativas ao
exercício de 2009, sob a responsabilidade do senhor Aloísio Ferreira Santana, na forma do artigo 59, III, a e b, da
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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Lei Complementar 32/93.
Opinamos ainda pela condenação do responsável ao ressarcimento de R$121.257,45 (cento e vinte e um mil, duzentos e cinqüenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), equivalentes a 66.944,98 VRTE e pela aplicação de
sanção pecuniária, a ser dosada em conformidade com o
disposto no art. 96 da Lei Complementar 32/93.
Por fim, sugerimos para que sejam feitas as seguintes recomendações ao gestor atual:
1. nas licitações e contratações diretas, atente para a necessidade de elaboração de orçamentos detalhado em
planilhas que expressem a composição de todos os seus
custos e sua compatibilidade com os preços de mercado
de forma a avaliar se a proposta vencedora é de fato a
mais vantajosa para a Entidade;
2. obste de contratar empresas de consultoria contábil-jurídica para o desempenho de atividades rotineiras e finalísticas da administração pública;
3. promova o concurso público para desempenhar as
atividades permanentes da administração, sobretudo
àquelas constantes nas atribuições nos cargos instituídos pelo plano de cargos e carreiras dos servidores públicos da Câmara Municipal.
4. promova a reavaliação do quantitativo de servidores
comissionados e estagiários da Câmara Municipal.
5. abstenha-se de contratar empresa visando a intermediação de estágios supervisionados na Câmara da Serra.
Nos termos regimentais, o MPC por meio de parecer nº
524/2012 da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes
de Oliveira, acolheu na íntegra a manifestação técnica.
O então Conselheiro José Antônio Pimentel, observando

possível ocorrência de prescrição, novamente encaminhou os autos ao MPC que manifestando em Parecer nº
5128/2015 de fls. 1561/1563, sugere o reconhecimento
da prescrição.
Levado os autos a julgamento na 14ª Sessão Ordinária
realizada em 03/05/2016, o Responsável, por meio de
advogado, proferiu defesa oral consoante se vê das notas taquigráficas acostadas às fls. 1585/1590, com documentos de fls. 1594/1616.
Novamente instada a se manifestar a equipe técnica, observando a arguição do Responsável quanto a ocorrência
de prescrição e da individualização da responsabilidade
do Presidente da Câmara, assim se posicionou:
3. CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1. Considerando, portanto, a análise acima procedida,
sugere-se:
3.1.1 Segundo fundamentação do item 2.1, desta Manifestação Técnica, sugere-se que seja mantido incólume o Acórdão 139/2011, afastando a proposição da ITC
1428/2012 no sentido de desconstituí-lo.
3.1.2 Seja declarada extinta a punibilidade de Aloísio
Ferreira Santana, promovendo-se a extinção do processo com resolução de mérito, em razão da prescrição,
que provoca a ausência de justa causa, com base no art.
487,II, CPC , c/c art. 70, LC 621/2012, c/c art. 375, Res.
TCE-ES 261/2013;
3.1.3 No que tange às irregularidades que tratam de ressarcimento, sugere-se o envio dos autos ao Exmo. Conselheiro Relator, para que, na forma do disposto no art.
288 do RITCEES e considerando as questões processuais
noticiadas no item 2.3 desta Manifestação, decida pela
extinção do processo, sem julgamento de mérito, com
www.tce.es.gov.br

supedâneo em precedentes deste E. Tribunal (Acórdãos
232/2013; 304/13; 231/13; 161/13 e 1796/2015), ou determine a complementação de instrução do feito pela
Unidade Técnica competente, conforme disposto art. 56,
inciso I, da LC 621/2012.
Nos termos regimentais, o MPC em parecer ministerial nº 5392/2017, divergindo do posicionamento técnico, pugnou pelo reconhecimento da prescrição, contudo opinou pela manutenção da responsabilidade do Sr.
Aloísio Ferreira Santana, para imputar-lhe ressarcimento
e, caso não seja esse o entendimento, que sejam identificados os demais responsáveis pela causa do dano ao
erário, para o fim de regularizar a matriz de responsabilização.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Após análise dos argumentos e documentos colacionados aos autos a unidade técnica, pugna pelo reconhecimento da Prescrição sugerindo a extinção do feito sem
julgamento do mérito levando em consideração vários
processos decididos nesta Corte de Contas que estejam
prescritos e que não foram chamados aos autos os demais agentes que participaram do ato considerado como
irregular, por sua vez o MPC diverge da unidade técnica
sugerindo o reconhecimento da prescrição, mantendo a
responsabilidade do Sr. Aloísio Ferreira Santana com imputação de ressarcimento, como primeira sugestão e como segunda sugestão que seja refeita a matriz de responsabilização, em outras palavras, a reabertura da instrução processual.
II.1- PRELIMINARMENTE:
II.1.1- DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
O instituto da prescrição consiste na extinção da pretenSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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são punitiva em razão da inércia do titular durante razoável espaço de tempo. Muitas vezes, o tempo atua como fato de grande influência nas relações jurídicas, acarretando a manutenção de situações já consolidadas. Tal
instituto busca, na realidade, preservar a paz social, a ordem jurídica, a estabilidade social e, principalmente, a
segurança jurídica.
Em relação à utilização do instituto da prescrição na função de controle, a doutrina e a jurisprudência vêm entendendo pela possibilidade de incidência em razão do
direito à segurança jurídica, prevista no artigo 5º da
Constituição Federal, vez que se encontra fortemente relacionada ao Estado Democrático de Direito.
Pois bem, nos termos do RITCEES, o prazo prescricional
teve seu início no momento da ocorrência do fato – exercício de 2008, interrompendo-se com a juntada da citação valida do responsável ocorrendo em 06/04/2010, assim a prescrição se consumou em 2015.
II.1.2 – INDIVIDUZALIZAÇÃO DA CONDUTA DO PRESIDENTE DA CÃMARA:
Consoante informação contida nos autos, verifico que a
unidade técnica se manifesta no sentido de que há precariedade na metodologia empregada para imputar responsabilidade, vez que somente foi imputada ao Senhor
Aloísio Ferreira Santana, que exerceu o mandato de Presidente naquele exercício, não sendo chamado aos autos os membros da Comissão Permanente de Licitação,
agentes responsáveis pelas irregularidades apontadas
nos autos, e como bem ressaltada pela unidade técnica, nas irregularidades apontadas que causaram dano ao
erário, não foram chamados aos autos o fiscal do contrato, o agente responsável pela liquidação da despesa, os
membros da CPL, parecerista jurídico.

Ressalta a unidade técnica que, muito embora a metodologia era assim aplicada na ocasião da autuação dos
autos, não consta na Instrução Técnica Inicial a individualização das condutas do gestor apontado como responsável, bem como o nexo de causalidade existente entre
as condutas e a suposta anomalia constatada.
Pois bem, observo que a imputação de responsabilidade
ao Presidente da Câmara sem a comprovação, no mínimo, do dolo ou da culpa e do nexo de causalidade, é objetiva e, portanto, contrária à lei e à jurisprudência pacificada na Corte de Contas, que em casos análogos, entende que se a imputação dever se ater à responsabilidade subjetiva, já que a objetiva se assenta exclusivamente em mera presunção, e corre o risco de atolar-se num
campo fértil para a imprecisão, dubiedade e incertezas.
Esta Corte de Contas vem adotando o entendimento
de que o apenamento com base unicamente no fato do
agente público ocupar a posição de gestor aproxima-se
da responsabilização objetiva, sendo inadmissível tal entendimento.
Este Plenário, acompanhando, por maioria, o voto-vista
proferido pelo Conselheiro Rodrigo Chamoun nos autos
do TC 3873/2005, se manifestou pela ausência do desenvolvimento regular do processo nos casos em que só foi
chamado aos autos o ordenador de despesas, em detrimento dos demais participantes do ato tido como irregular, nesse passo, me permito a transcrever parte do entendimento exarado:
“Sendo assim, o presente caso impõe o reconhecimento
da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido
e regular do processo, haja vista que não se procedeu à
identificação e qualificação dos agentes potencialmente
responsáveis, tampouco das pessoas jurídicas contratawww.tce.es.gov.br

das, nem mesmo à descrição adequada e individualizada da conduta omissiva ou comissiva, dolosa ou culposa
imputada a cada agente, ou do resultado produzido ou
que deva ter sido produzido, do nexo de causalidade entre a conduta de cada qual e o resultado ou, ainda, da indicação do elemento subjetivo (dolo ou culpa), do indício de boa-fé (erro de fato ou erro de direito escusável –
art. 157, §2º, RITCEES) e da participação individualizada
de cada agente”.
Por fim, trouxe outros precedentes que afastou a responsabilidade do gestor nos casos de matérias que se assemelham, como por exemplo: TC 1989/2010 (ACÓRDÃO
TC 232/2013); TC 5928/09 (ACÓRDÃO TC 304/2013);
TC 167/2012 (ACÓRDÃO TC 231/13), TC 7384/2012
(ACÓRDÃO TC 161/2013) e TC 4878/2003 (ACÓRDÃO TC
1796/2015).
Filiando-me a esta linha de intelecção, não sendo trazida
aos autos a análise quanto ao nexo de causalidade entre
o fato imputado e a conduta, aplico o entendimento atual deste Egrégio Tribunal por afastar a responsabilidade
do Sr. Aloísio Ferreira Santana.
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
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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.
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 10 anos,
haja vista que as ocorrências dos fatos se deram no ano
de 2008.
Com estas considerações, entendo que o direito de defesa resta prejudicado, o que me leva a concluir que os
efeitos do tempo fulminam 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.
www.tce.es.gov.br

Por fim, destaco que uma das irregularidades apontadas
passíveis de ressarcimento, a primeira em relação à contratação de assessoria para atividades próprias do cargo
de procurador jurídico e de comissão de licitação, não há
notícias nos autos de que os serviços não foram executados, o que por si só, já afastaria o ressarcimento.
II.1.5 - QUESTÃO INCIDENTAL:
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas NEC, em ITC nº 1428/2012, ressaltou que, durante a tramitação destes autos, este Tribunal editou a Resolução
TC 220/2010, alterando o Artigo 109 do Regimento Interno, determinando a tramitação e julgamento em separado da Prestação de Contas Anual e dos Atos de Gestão.
Posteriormente, a Resolução TC 226/2011 revogou a Resolução TC 220/2010, restabelecendo a tramitação dos
processos de Prestação de Contas Anual apensados aos
autos de análise de atos de gestão para fins de julgamento, excetuando-se as contas dos executivos estadual e municipais.
Diante dos fatos, sugeriu a unidade técnica que as contas da Câmara Municipal de Serra, relativa ao exercício
de 2008, que ora se encontra julgada Regular com quitação, constante do ACÓRDÃO TC 139/2011, seja julgada Irregular em razão dos atos de gestão ora analisados,
trazendo como fundamento o ACÓRDÃO TC 451/2011,
constante dos autos TC 2468/2010, de relatoria do Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, onde este
Plenário, diante de julgamento de contas do Legislativo
anterior à apreciação dos atos de gestão, votou pela insubsistência de Acórdão constante dos autos da Prestação de Contas, proferindo novo julgamento, levando em
consideração os atos de gestão.
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Diante dos fatos, necessário trazer à colação alguns comentários referentes ao estudo do direito intertemporal
das normas processuais.
Anteriormente à Resolução TC 220/2010, esta Corte de
Contas, ao apreciar as Contas da Câmara do Legislativo,
tinha como parâmetro, além da análise financeira e contábil, os atos de gestão, mediante os processos de fiscalização.
Posteriormente, com a edição da pré-falada Resolução,
os processos de fiscalização não mais integravam os processos de Prestação de Contas, norma que tinha sua eficácia válida, surtindo seus efeitos.
Com a edição da Resolução nº 226/2011, revogando a
Resolução nº 220/2010, os processos de fiscalização voltaram a integrar as decisões proferidas nas Prestações de
Contas, alterando, assim, os procedimentos, ao meu sentir, a partir de sua vigência.
Embora tenhamos que enaltecer as boas intenções de alterações de normas procedimentais adotadas pelos entes competentes, certo que possam carregar consigo problemas diversos. Para a interpretação da lei é indispensável a sua adequada aplicação, necessitando da interpretação jurídica, o que pode levar o intérprete a experimentar grandes dificuldades.
No campo de direito intertemporal, deparamos, em alguns casos, ocorre a colisão da lei nova com a anterior,
pois, afinal, em determinadas circunstâncias, poderá ou
não haver guarida na nova legislação.
Basicamente, a doutrina desenvolveu três teorias para
procurar explicitar os problemas que envolvem a eficácia
das leis processuais no tempo, todas elas focadas numa
perspectiva referente aos processos pendentes, ou seja,

aqueles que ainda estão em curso.
Teoria da Unidade Processual – sendo o processo um todo, constituído por um conjunto de atos indissociáveis,
seria regulado por uma só lei processual, a velha ou a nova. Admitida a aplicação da lei nova para todos os atos
do processo, poder-se-ia falar em lei processual retroativa;
Teoria das Fases Processuais – a lei nova só incidirá sobre
fase processual em curso ou a se iniciar. Portanto, analisadas as fases autônomas do processo (postulatória, instrutória, decisória, recursal e executória) a lei nova não
atingiria aquelas já encerradas;
Teoria do Isolamento – a lei nova só teria eficácia quanto
aos atos processuais futuros, respeitada eficácia dos atos
já praticados na vigência da lei velha.
Nesse caminhar, entendendo a melhor doutrina que o
processo é um conjunto de atos, e cada um dos quais pode ser considerado isoladamente para os efeitos de aplicação da lei nova, deparando-se a lei nova com processo em desenvolvimento, é de se respeitar os atos processuais realizados e os seus efeitos, aplicando-se aos que
houverem de realizar-se, mesmo que oriundos de fase
processual pendente quando da passagem da lei velha
para a nova, sempre respeitando o ato jurídico perfeito,
o direito adquirido e a coisa julgada.
Assim, os atos processuais já realizados e seus efeitos serão respeitados em obediência ao tempus regit actum.
No caso concreto, temos que o processo de Prestação
de Contas da Câmara Municipal de Serra foi julgado gerando o ACÓRDÃO TC 139/2011, considerando as contas regulares com quitação, sob a égide da Resolução
220/2010, devendo, assim, a meu ver, ser respeitado o
www.tce.es.gov.br

ato jurídico perfeito que é aquele já realizado, acabado,
segunda a lei vigente ao tempo em que se efetuou, pois
já satisfez todos os requisitos formais para gerar a plenitude dos seus efeitos, tornando-se, portanto, completo
ou aperfeiçoado.
Nesse contexto, entendo que a norma procedimental
adotada na Resolução nº 226/2011, em comento, não
possui cunho eminentemente processual, pois traz reflexos de ordem material, já que trata da responsabilização
do gestor público onde, nesse passo, ao meu sentir, devam ser respeitados os atos até então já praticados, em
homenagem ao princípio da segurança jurídica.
III – CONCLUSÃO:
Considerando os fundamentos acima colacionados, acolhendo a manifestação técnica e divergindo parcialmente do ministerial, VOTO no sentido de que o Plenário
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à
consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACÓRDÃO os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. MANTER incólume o ACÓRDÃO TC 139/2011que tratou da prestação de contas da Câmara Municipal de Serra, relativas ao exercício de 2008, que ora se encontra
julgada regular com quitação;
1.2. AFASTAR a responsabilização do senhor Aloisio Ferreira Santana, Presidente da Câmara no exercício de
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2008, em razão da ausência de nexo causal nos termos
deste voto;
1.3. 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, extinguindo os autos com resolução de mérito com
base no art. 487, II CPC. c/c art. 70 LC 621/2012 c/c art.
375, Res. 261/2013.;
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 10 anos.
1.5. DAR ciência ao interessado.
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. Unânime.
3. Data da Sessão: 04/12/2018 - 43ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator), Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e
Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.

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

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 COM RESSALVAS DAS
CONTAS (LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90, ART. 1º, I, g, ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 135/2010) – QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAMENTO.

ACÓRDÃO TC-1752/2018 – PLENÁRIO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC3209/2014, ACORDAM os Srs. conselheiros da Segunda
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte e um de junho de
dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:

Processos: 06934/2017-6, 03209/2014-9
Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: PMRB - Prefeitura Municipal de Rio Bananal
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Recorrente: EDIMILSON SANTOS ELIZIARIO
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CONTAS DE GESTÃO – EXERCÍCIO DE 2013
– PREFEITURA MUNICIPAL RIO BANANAL – CONHECER –
DAR PROVIMENTO PARCIAL – AFASTAR A APLICAÇÃO DE
MULTA IMPUTADA – REFORMAR O ACÓRDÃO 770/2017
E JULGAR REGULARES COM RESSALVAS AS CONTAS – RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM
ATRASO – ENVIAR, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO
www.tce.es.gov.br

O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO CARMO:
I. RELATÓRIO
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Edimilson Santos Eliziário, ex-Prefeito Municipal de Rio Bananal, em face do ACÓRDÃO TC-770/2017 –
SEGUNDA CÂMARA, proferido nos autos do Processo TC3209/2014 (Prestação de Contas Anual de Ordenador da
Prefeitura Municipal de Rio Bananal, exercício de 2013),
nos seguintes termos:

Julgar irregular a Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Rio Bananal, sob responsabilidade do
senhor Edmilson Santos Eliziário, relativa ao exercício financeiro de 2013;
Formar autos apartados, nos termos do artigo 281 da
Regimento Interno, mediante a juntada de cópias do
RTC, ITI, ICC, ITC e do Acórdão, para quantificação e responsabilização pelo dano causado ao erário, mediante
Tomada de Contas Especial, referente aos itens 3.1.1 e
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3.1.2 da ICC 331/2015;
Aplicar multa pecuniária individual, no valor correspondente a R$ 3.000,00 (três mil reais), ao senhor Edmilson
Santos Eliziário ante a infringência dos itens acima citados, 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, incisos II, da Lei Complementar
621/12 e artigo 389, inciso II do Regimento Interno;
Remeter os autos ao ilustre representante do Ministério
Público de Contas nos termos do art. 62, parágrafo único
da Lei Complementar 621/2012;
Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
O recorrente encaminhou petição recursal que foi protocolizada neste Tribunal em 12/09/2017 (fls.01/07, mais
documentos de fls.08/26), trazendo em seu bojo justificativas quanto às irregularidades que lhes foram imputadas quando da apreciação dos autos da Prestação de
Contas Anual de Ordenador da Prefeitura Municipal de
Rio Bananal, exercício de 2013, processo TC-3209/2014,
em apenso. Quais sejam:
Item 3.1.1 – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO de Contribuição Previdenciária – Regime Geral de Previdência Social
– UNIDADE GESTORA;
Item 3.1.2 – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO de Contribuição Previdenciária – Regime Geral de Previdência Social
– SERVIDOR.

cretaria, à fl. 28, informa que a publicação do ACÓRDÃO
TC-770/2017 – Segunda Câmara se deu em 22/08/2017,
portanto, o prazo para interposição, pelo responsável,
do Recurso de Reconsideração em face ao mencionado
Acórdão venceu em 21/09/2017. Logo, interposto, tempestivamente.
Apensado o processo TC-3209/2014 aos presentes autos, foi determinada a instrução do feito. Preliminarmente, observando-se que se tratava de matéria eminentemente contábil, o feito foi encaminhado à SecexContas –
Secretaria de Controle Externo de Contas, onde recebeu
a Manifestação Técnica 1420/2017-6 (fls.36/45), que
após detalhada análise, lançou a seguinte conclusão:
III – CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Após análise do conteúdo dos autos TC 6934/2017, considerando-se as argumentações e a documentação apresentadas, concluiu-se que a reforma do ACÓRDÃO TC
770/2017 – Segunda Câmara, exarado no Processo de
Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de
Rio Bananal (TC 3209/2014), relativo ao exercício de
2013, é cabível, salvo melhor entendimento, tendo em
vista a regularização dos seguintes itens:
II.1. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
–UNIDADE GESTORA (ITEM 3.1.1 DO RT 294/2015 E 3.1.1
DA ITC 5853/2015)

Ao final, requer seja dado provimento ao recurso, e considerada regular a Prestação de Contas do exercício de
2013, sob sua responsabilidade.

II.2 AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA – REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL –SERVIDOR (ITEM 3.1.2 DO RT 294/2015 E 3.1.2 DA
ITC 5853/2015)

Em despacho da Chefe de Gabinete à SGS, quanto à informação do prazo para interposição do recurso, aquela Se-

Entretanto, em decorrência da intempestividade do recolhimento das contribuições previdenciárias devidas, a
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qual se configura em inobservância ao regramento constitucional, opina-se pela reforma do Acórdão no sentido
de julgar as contas do senhor Edimilson Santos Eliziário
REGULARES COM RESSALVA, nos termos do art. 84 da Lei
Complementar 621/2012.
Por oportuno, sugere-se que seja determinando ao atual gestor que tome medidas administrativas para a responsabilização pelo dano causado ao Erário, haja vista o pagamento de R$ 6.563,10 (seis mil, quinhentos e
sessenta e três reais e dez centavos, correspondentes a
2.755,2897 VRTE de encargos financeiros por descumprimento do prazo de quitação do débito junto à Autarquia Federal (item II.I).
Tendo em vista todo o exposto e considerando-se, ainda, que transcende à competência desta unidade técnica a análise da fundamentação que conduziu à deliberação plenária objurgada, sugere-se o encaminhamento dos autos à SecexRecursos, para cumprimento da determinação apresentada às Fls. 29, com prosseguimento nos termos do artigo 406 do Regimento Interno desta
Corte de Contas.
Após, os autos foram encaminhados à SecexRecursos
– Secretaria de Controle Externo de Recursos, para instrução final. Por meio da Instrução Técnica de Recurso
256/2017-7 (fls.47/50) a SecexRecursos reiterou sua fala anterior – Instrução Técnica de Recurso 237/2017-4
(fls.32/34), quanto aos pressupostos recursais, no sentido de que o presente Recurso é cabível, visto que o Sr.
Edimilson Santos Eliziário é parte capaz, possui interesse e legitimidade processual. Assim como, fora interposto tempestivamente na data de 12/09/2017, visto que a
notificação do Acórdão foi considerada publicada no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal em 22/08/2017. Ao
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final, conclui nos seguintes termos:

cessual, o que torna cabível o presente recurso.

IV. CONCLUSÃO

Verifica-se que a Notificação do ACÓRDÃO TC 770/2017,
prolatado nos autos TC 3209/2014, foi disponibilizado no Diário Eletrônico em 21/08/2017, publicado em
22/08/2017. Considerando que o Recurso de Reconsideração foi protocolado em 12/09/2017, tem-se o mesmo
como TEMPESTIVO.

Isto posto, quanto aos requisitos de admissibilidade,
opina-se pelo CONHECIMENTO do recurso de reconsideração, nos termos da Instrução Técnica de Recurso
237/2017-4, de fls. 32/34 dos presentes autos.
Quanto ao mérito, no que diz respeito às razões apresentadas quanto aos aspectos técnico-contábeis, opina-se pelo PROVIMENTO PARCIAL, nos termos da Manifestação Técnica 1420/2017-6, de fls. 36/45, exarada pela
Secretaria de Controle Externo de Contas.
Ato contínuo, o Ministério Público Especial de Contas,
Parecer 5889/2017-7 (fls.54/60) da lavra do Procurador
Luis Henrique Anastácio da Silva, dissente do opinamento do corpo técnico, tendo em vista que a intempestividade do recolhimento das contribuições previdenciárias devidas não tem o condão de julgar as contas do
gestor regulares com ressalva, devendo ser mantida a irregularidade da prestação de contas anual.
Por via de consequência, pugna pelo conhecimento do
recurso e, quanto ao mérito, pelo não provimento, mantendo-se o ACÓRDÃO TC-770/2017 – Segunda Câmara.
Ressaltando ainda, que seja determinado ao atual gestor
que tome medidas administrativas para a responsabilização pelo dano causado ao erário, visto que o pagamento
de R$6.563,10, correspondentes a 2.755,2897 VRTE de
encargos financeiros por descumprimento do prazo de
quitação do débito junto à Autarquia Federal.
II. FUNDAMENTAÇÃO:
II.1- PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE:
Na análise da admissibilidade do recurso, verifico que o
Recorrente é capaz, possui interesse e legitimidade pro-

Com efeito, a Lei Complementar nº 32/93, vigente à época, assim dispunha acerca do prazo do Recurso de Reconsideração, verbis:
”Art. 81. O Recurso de Reconsideração, que terá efeito
suspensivo, será apreciado por quem houver proferido o
voto vencedor na decisão recorrida, na forma estabelecida no Regimento Interno, e poderá ser formulado uma
só vez, por escrito, pelo responsável, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, dentro do prazo
de 30 (trinta) dias, contados na forma prevista nesta lei.”
Por sua vez, acerca do termo a quo para a contagem dos
prazos no âmbito desta Corte de Contas, prescrevia o art.
72 da LC nº 32/93:
“Art. 72. Os prazos referidos nesta Lei Complementar
contam-se da data da juntada do respectivo aviso de recebimento ou contra-fé, devidamente certificada.”
Por fim, é imperioso assinalar que os artigos 183 e 184
do RITCEES preveem in litteris:
“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.
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.”
www.tce.es.gov.br

Diante do exposto, conheço do presente Recurso de Reconsideração, eis que presentes os requisitos de admissibilidade. Passo ao exame de mérito
II.2 – MÉRITO:
Irresignado com a decisão prolatada nos autos do TC3209/2014, o Sr. Edimilson Santos Eliziário, interpôs o
presente Recurso de Reconsideração em face do ACÓRDÃO TC-770/2017 – Segunda Câmara, trazendo aos autos as seguintes justificativas:
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO de Contribuição Previdenciária – Regime Geral de Previdência Social – UNIDADE
GESTORA. (Item 3.1.1 do Relatório Técnico 294/2015 e
3.1.1 da Instrução Técnica Conclusiva 5853/2015).
Argumenta o Recorrente que o valor apurado pela equipe de auditoria referente ao não recolhimento de contribuições previdenciárias no exercício de 2013, monta
em R$ 364.053,77 referente ao desconto do salário família/salário maternidade, bem como da despesa liquidada em outubro, novembro e dezembro, com recolhimento em 2014.
Assim conclui que o total do valor pago de R$ 598.282,79
equivale o percentual quitado alcança 95,98%, sendo,
portanto, aceitáveis, para fins de análise de contas.
Consoante informações técnicas, tomando-se por base o
Resumo Anual da Folha de Pagamento, apresentado na
Prestação de Contas Anual e analisada por ocasião do RT
294/2015, bem como as afirmações do Gestor, depreendeu-se que deixaram de ser recolhidos ao Regime Geral de Previdência Social R$ 364.053,77 no exercício de
2013.
Esclareceu o Recorrente que a ausência de pagamentos
teria correspondido às contribuições previdenciárias paSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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tronais relativas aos fatos geradores dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2013, as quais não foram pagas dentro do exercício de competência, uma
vez que os pagamentos foram efetuados somente em
30/01/2014 e 06/02/2014, conforme Guias da Previdência Social – GPS, acostadas aos autos às fls. 9/11.
Pois bem, restou comprovado que o pagamento da contribuição previdenciária patronal foi feito em data posterior a data do pagamento, gerando danos ao erário,
acrescidos de atualização monetária, multa e juros no
valor de R$ 6.563,10.
Este Tribunal analisando matéria semelhante vem se
posicionando pela mantença da irregularidade julgando irregulares as contas, vez que o recolhimento da previdência é obrigação extremamente previsível, devendo o gestor administrar as finanças de modo a cumprir
com as normas legais, me permito a colacionar entendimento do Plenário, nesse sentido:
ACÓRDÃO TC-766/2015 - PRIMEIRA CÂMARA
Cuidam os presentes autos de Denúncia formulada pelo
Sr. (...), acerca de supostas irregularidades relativas a pagamento de juros e multa no recolhimento de contribuiçãoprevidenciárias em atraso no Município de Pinheiros, sob a responsabilidade do então Prefeito Municipal,
Sr. (...).
1) PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DECORRENTES DO
RECOLHIMENTO EM ATRASO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PELO MUNICÍPIO (ITEM 2.1 DA ITC Nº
4938/2014)
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva nº
4938/2014, traz os ensinamentos de Jorge Ulisses Jacoby Fernandes: “o princípio geral da ação do controle tem

como supedâneo a responsabilização de todo aquele que
provoque redução do patrimônio público de forma ilícita, de que resulta a obrigação de ressarcimento, ou seja, a restituição do erário ao status quo ante, de molde
a anular os efeitos da ação ilícita”. Argumenta à subscritora, que “ocorre dano ao erário quando há redução do
patrimônio público decorrente de ato ilícito, o que obriga o ressarcimento. Assim, diante das afirmações trazidas
na Instrução Técnica Inicial, é inegável a existência de dano ao erário, tendo em vista os gastos realizados à conta
dos cofres públicos para arcar com multas e juros decorrentes do descumprimento da obrigação legal de recolher as contribuições previdenciárias dos servidores municipais”.
(...) Assim sendo, contrapondo os elementos constantes dos autos, verifico que o dano ao erário no valor de R$ 167.840,19, equivalentes a 74.301,74 VRTE’s,
se refere a pagamentos das contribuições previdenciárias em atraso, fato este pelo qual o gestor fora especificamente citado, como se vê da Decisão TC nº 5675/2013
desta Corte de Contas.
(...) Verifico, ainda, no que se referem às argumentações trazidas pelos responsáveis que, não obstante as
dificuldades encontradas pelo jurisdicionado para efetuar os pagamentos das contribuições previdenciárias,
entendo que não foram coligidos elementos suficientes
para elidir a sobredita irregularidade. Ademais, entendo
que as contribuições previdenciárias são obrigações previsíveis, tendo o gestor público consciência de sua obrigação em recolhê-las mensalmente, devendo haver o planejamento respectivo, um dos pilares da Lei de Responsabilidade Fiscal, utilizando-se dos instrumentos de planejamento: Lei Orçamentária Anual – LOA, Lei de Diretriwww.tce.es.gov.br

zes Orçamentárias – LDO e Plano Plurianual – PPA, motivo pelo qual acompanho o entendimento da área técnica
e do douto Representante do Parquet de Contas e mantenho a presente irregularidade.
Processo:   2463/2013    Data da sessão:   10/06/2015   Relator:   Marco Antônio da Silva   Natureza:   Controle Externo > Fiscalização > Denúncia > Controle Externo - Fiscalização – Denúncia
Compulsando os autos TC 3209/2014 e os presentes autos, visualizo que o Recorrente não apresentou nenhuma justificativa que pudesse demonstrar a inviabilidade
de pagamento sem atraso.
Nesse contexto, acompanho o entendimento ministerial que o recolhimento em atraso sem a devida justificativa, configura irregularidade de natureza grave, mantendo a irregularidade.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO de Contribuição Previdenciária – Regime Geral de Previdência Social – SERVIDOR. (Item 3.1.2 do Relatório Técnico 294/2015 e 3.1.2
da Instrução Técnica Conclusiva 5853/2015).
As argumentações trazidas pelo Recorrente informaram
que “foi elaborado um levantamento minucioso dos valores descontados de servidores para recolhimento ao
RGPS”, no qual se constatou que o valor total retido dos
servidores no ano de 2013 foi de R$ 348.817,28, portanto, este valor estaria divergente do que foi apurado por
esta Corte de Contas no Relatório Técnico RT 294/2015
em R$ 25.196,65.
Segundo o Recorrente, tendo em vista que “o valor devido é aquele constante da GFIP/SEFIP”, esta diferença seria de “R$ 23.512,17”, o que em seu entender seria considerado “aceitável para fins de análise de contas”. AsSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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sim, considerando-se como contribuições devidas aquelas apresentadas nos Comprovantes de Declaração das
Contribuições a Recolher à Previdência Social (GFIP/SEFIP), acostadas às fls. 13/24 dos autos e equivalentes a
R$ 348.817,28, configurou-se a ausência de pagamento
das contribuições previdenciárias em percentual aceitável para fins de análise (5,31% do montante devido).
Os mesmos argumentos que serviram de fundamentação no item anterior, repiso neste momento, corroborando com o entendimento ministerial, entendendo que o
atraso no recolhimento, feito através de parcelamentos,
tem repercussão em despesas indevidas e desnecessárias com multa, juros e correção monetária, o que representa prejuízo ao erário, sendo esta irregularidade de natureza grave, que causa prejuízo financeiro ao INSS e ao
ente ao qual o servidor beneficiário vincula-se, mantendo-se, portanto a irregularidade.
III. CONCLUSÃO
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Plenário aprove a seguinte minuta de Acórdão, que submeto à consideração de Vossas Excelências.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
CONHECER o presente Recurso de Reconsideração interposto pelo Senhor Edimilson Santos Eliziário, ex-Prefeito Municipal de Rio Bananal, dada a presença dos pressupostos recursais, nos termos regimentais;
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Reconsideração,
mantendo-se incólume o ACÓRDÃO TC-770/2017 – Segunda Câmara.

DAR CIÊNCIA ao Recorrente do teor da decisão tomada
por este Tribunal;
ARQUIVAR os autos, após transitado em julgado.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
VOTO VISTA DO CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
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.
Cuidam os presentes autos sobre Recurso de Reconsideração interposto pelo senhor Edimilson Santos Eliziário, prefeito municipal de Rio Bananal no exercício de
2013, em face do Acórdão 00770/2017 – Segunda Câmara, proferido nos autos TC-3209/2014, nos seguintes
termos:
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC3209/2014, ACORDAM os Srs. conselheiros da Segunda
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte e um de junho de
dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Julgar irregular a Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Rio Bananal, sob a responsabilidade do
senhor Edmilson Santos Eliziário, relativa ao exercício financeiro de 2013;
2. Formar autos apartados, nos termos do artigo 281 da
www.tce.es.gov.br

Regimento Interno, mediante a juntada de cópias do RTC,
ITI, ICC, ITC e do Acórdão, para quantificação e responsabilização pelo dano causado ao erário, mediante Tomada de Contas Especial, referente aos item 3.1.1 e 3.1.2 da
ICC 331/2015;
3. Aplicar multa pecuniária individual, no valor correspondente a R$ 3.000,00 (três mil reais), ao senhor Edmilson Santos Eliziário ante a infringência dos itens acima citados, 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, incisos II, da Lei Complementar
621/12 e artigo 389, inciso II, do Regimento Interno;
3. Remeter os autos ao ilustre representante do Ministério Público de Contas nos termos do art. 62, parágrafo
único da Lei Complementar 621/2012;
4. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
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 se encontram previstos no Título
VIII do mesmo diploma normativo.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para julgamento os senhores conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, presidente, José Antônio Almeida Pimentel e Domingos Augusto Taufner. Presente ainda, o senhor procurador especial de contas Luís Henrique Anastácio da Silva, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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Sala das Sessões, 21 de junho de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUÍS HENRIQUE
ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
Na Instrução Técnica de Recurso 00237/2017-4 (fls.
32/34), o NRC - Núcleo de Controle Externo de Recursos
e Consultas manifestou-se conclusivamente nos seguintes termos:
IV. CONCLUSÃO
Ante o exposto, quanto aos requisitos de admissibilidade,
sugere-se o CONHECIMENTO do presente recurso.
Quanto ao mérito, sugere-se a remessa dos autos à Secex Contas, considerando que a matéria em questão exige pronunciamento técnico especializado na área de contabilidade.
Adiante, encaminhados os autos à então Secretaria de
Controle Externo de Contas – Secex Contas para análise do mérito, esta, por meio da Manifestação Técnica
01420/2017-6 (fls. 36/45), concluiu o que segue:
III – CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Após análise do conteúdo dos autos TC 6934/2017, considerando-se as argumentações e a documentação apresentadas, concluiu-se que a reforma do ACÓRDÃO TC

770/2017 – Segunda Câmara, exarado no Processo de
Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de
Rio Bananal (TC 3209/2014), relativo ao exercício de
2013, é cabível, salvo melhor entendimento, tendo em
vista a regularização dos seguintes itens:
II.1. Ausência de Pagamento de Contribuição Previdenciária - Regime Geral de Previdência Social – Unidade Gestora (Item 3.1.1 do RT 294/2015 e 3.1.1 da ITC
5853/2015)
II.2 Ausência de Recolhimento de Contribuição Previdenciária – Regime Geral de Previdência Social - Servidor
(item 3.1.2 do RT 294/2015 e 3.1.2 da ITC 5853/2015)
Entretanto, em decorrência da intempestividade do recolhimento das contribuições previdenciárias devidas, a
qual se configura em inobservância ao regramento constitucional, opina-se pela reforma do Acórdão no sentido
de julgar as contas do senhor Edimilson Santos Eliziário
REGULARES COM RESSALVA, nos termos do art. 84 da Lei
Complementar 621/2012.
Por oportuno, sugere-se que seja determinando ao atual gestor que tome medidas administrativas para a responsabilização pelo dano causado ao Erário, haja vista o pagamento de R$ 6.563,10 (seis mil, quinhentos e
sessenta e três reais e dez centavos, correspondentes a
2.755,2897 VRTE de encargos financeiros por descumprimento do prazo de quitação do débito junto à Autarquia Federal (item II.I).
Tendo em vista todo o exposto e considerando-se, ainda, que transcende à competência desta unidade técnica a análise da fundamentação que conduziu à deliberação plenária objurgada, sugere-se o encaminhamento dos autos à SecexRecursos, para cumprimento da dewww.tce.es.gov.br

terminação apresentada às Fls. 29, com prosseguimento nos termos do artigo 406 do Regimento Interno desta
Corte de Contas.
Em nova Instrução Técnica de Recurso 00256/2017-7
(fls. 47/50), o NRC manifestou-se nos seguintes termos:
IV. CONCLUSÃO
Isto posto, quanto aos requisitos de admissibilidade,
opina-se pelo CONHECIMENTO do recurso de reconsideração, nos termos da Instrução Técnica de Recurso
237/2017-4, de fls. 32/34 dos presentes autos
Quanto ao mérito, no que diz respeito às razões apresentadas quanto aos aspectos técnico-contábeis, opina-se pelo PROVIMENTO PARCIAL, nos termos da Manifestação Técnica 1420/2017-6, de fls. 36/45, exarada pela Secretaria de Controle Externo de Contas.
Foram, então, os autos encaminhados ao Ministério Público Especial de Contas, em manifestação da lavra do
procurador Luís Henrique Anastácio da Silva (Parecer
05889/2017-7 – fls. 54/60), divergindo do posicionamento da área técnica, nos seguintes termos:
Isto posto, o Ministério Público de Contas dissente do
posicionamento da área técnica constante da Instrução
Técnica de Recurso 00256/2017-7 e, por conseguinte,
pugna pelo conhecimento do recurso e, quanto ao mérito, pelo não provimento, mantendo-se o ACÓRDÃO TC-770/2017-Segunda Câmara.
Ressalta-se, ainda, que seja determinado ao atual gestor
que tome medidas administrativas para a responsabilização pelo dano causado ao erário, haja vista o pagamento
de R$ 6.563,10 (seis mil, quinhentos e sessenta e três reais e dez centavos), correspondentes a 2.755,2897 VRTE
de encargos financeiros por descumprimento do prazo
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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de quitação do débito junto à Autarquia Federal.
Por sua vez, o conselheiro relator Rodrigo Coelho do Carmo divergiu do posicionamento vertido pela área técnica
e acompanhou o Parecer do Ministério Público de Contas, conhecendo do presente recurso de reconsideração,
e quanto ao mérito, negando provimento.
II Fundamentação
Preliminarmente, verifico que este Recurso de Reconsideração preenche os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual merece ser conhecido.
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto à
apreciação do mérito, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada na Manifestação Técnica 01420/2017-6 e
na Instrução Técnica de Recurso 00256/2017-7, abaixo
transcritas:
Manifestação Técnica 01420/2017-6
[...]
II – CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS
Verificou-se, compulsando os presentes autos, que o
Agente Responsável protocolou em 12 de setembro de
2017, sob o nº TC 13546/2017-8, expediente e documentação acostados às Fls. 002/026, alusivos aos itens apontados como irregulares por esta Corte de Contas na Instrução Contábil Conclusiva ICC 331/2015 e na Instrução
Técnica Conclusiva 5853/2015.
Da análise dos autos TC 6934/2017 (Recurso de Reconsideração) em tela, observou-se que o defendente apre-

sentou contraditório relativamente a cada irregularidade,
motivo pelo qual, para subsidiar as decisões das demais
instâncias competentes, entende-se como necessária a
análise da forma que se faz a seguir:
II.1. Ausência de Pagamento de Contribuição Previdenciária - Regime Geral de Previdência Social – Unidade Gestora (Item 3.1.1 do RT 294/2015 e 3.1.1 da ITC
5853/2015)
Base Legal: Arts. 40 e 195, I, da Constituição da República
Federativa do Brasil.
JUSTIFICATIVAS DO DEFENDENTE:
“(...)
O valor apurado pelo análise da 6ª Secretaria de Controle Extemo como sendo de não recolhimento de contribuições previdenciárias no exercício de 2013, no montante
de R$ 364.053,77 são os valores referentes ao desconto
do salário família/salário maternidade naquele exercício,
bem como da despesa liquidada em outubro, novembro
e· dezembro/2013, para recolhimento em 2014, de acordo com a seguinte tabela:
Regime Geral de Previdência Social
Contribuições devidas – Resumo Anual da
Folha de Pagamento

Valores

962.336,56
Descontos de Salário Família/Salário
Maternidade
81.448,76
Valor liquidado referente a outubro,
novembro e dezembro/2013, pago em 2014.
243.947,89

Conforme se pode verificar, com a apresentação das guias
de recolhimento de INSS, relativas à Outubro, Novembro e Dezembro/2013, pagas em 2014, no valor de R$
243.947,89, a demonstração dos descontos efetuados,
relativos a salário família/salário maternidade, somados
www.tce.es.gov.br

ao valor pago dentro do exercício (R$ 598.282,79), o percentual quitado alcança 95,98% portanto sendo considerados como aceitáveis, para fins de análise de contas.
(ANEXO I - cópias de guias) (ANEXO II - cópias de GFIP /
SEFIP) (ANEXO III – discriminação das guias pagass de
acordo com a GFIP/SEFIP).”.
ANÁLISE:
Tendo em vista as alegações apresentadas na peça de defesa, observou-se que o Agente Responsável confirmou,
relativamente ao exercício analisado, o pagamento de
contribuições patronais no montante de R$ 598.282,79
(quinhentos e noventa e oito mil, duzentos e oitenta
e dois reais e setenta e nove centavos), em consonância com o apurado na Tabela 03 do Relatório Técnico RT
294/2015, apresentada a seguir e, também, com o montante registrado no Balancete de Execução Orçamentária:
Portanto, tomando-se por base o Resumo Anual da Folha de Pagamento apresentado na Prestação de Contas
Anual e analisada por ocasião do RT 294/2015, bem como as afirmações do Gestor, depreendeu-se que deixaram de ser recolhidos ao Regime Geral de Previdência Social R$ 364.053,77 (trezentos e sessenta e quatro mil, cinquenta e três reais e setenta e sete centavos) no exercício de 2013.
Todavia, considerando-se como contribuições devidas
aquelas apresentadas nos Comprovantes de Declaração
das Contribuições a Recolher à Previdência Social (GFIP/
SEFIP), acostadas às fls. 13/24 dos autos e equivalentes a
R$ 812.310,33 (oitocentos e doze mil, trezentos e dez reais e trinta e três centavos), configurou-se a ausência de
pagamento das contribuições previdenciárias de 26,35%
do montante devido, conforme demonstrado na tabela
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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seguinte:
Consoante se extraiu da argumentação trazida aos autos
pelo defendente, a ausência de pagamentos teria correspondido às contribuições previdenciárias patronais relativas aos fatos geradores dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2013, as quais não foram pagas dentro do exercício de competência, uma vez que os pagamentos foram efetuados somente em 30/01/2014 e
06/02/2014, conforme Guias da Previdência Social - GPS
acostadas aos autos às fls. 9/11.
O defendente apresentou os Comprovantes de Declaração das Contribuições a Recolher à Previdência Social
(GFIP/SEFIP), relativos aos meses de janeiro a dezembro de 2013, os quais apresentaram o detalhamento das
contribuições previdenciárias devidas (acostados às fls.
13/24 dos presentes autos).
Constatou-se, ainda, a apresentação de uma tabela na
qual foram discriminados os valores das contribuições
previdenciárias devidas, das retenções, descontos e dos
valores líquidos pagos referentes a cada mês do exercício
de 2013 (fls. 26), conforme demonstrado a seguir:
Com base na tabela anterior, destacamos os montantes
referentes às contribuições patronais (coluna “Contribuição Patronal p/ Servidores”) e os montantes devidos
e pagos no primeiro bimestre/2014, nestes incluídas às
contribuições previdenciárias retidas dos servidores e de
autônomos (coluna “Líquido a Pagar”), os quais guardaram consonância com os comprovantes apresentados às
fls. 9/11 dos autos:
Cabe registrar que na Guia de Previdência Social – GPS
referente ao pagamento das contribuições da competência dezembro/2013 constou, ainda, o pagamento de atu-

alização monetária, multa e juros no valor de R$ 6.563,10
(seis mil, quinhentos e sessenta e três reais e dez centavos).
Há que se destacar que o repasse de contribuições em
atraso gera despesas desnecessárias, quais sejam, multa,
juros e atualização monetária, que representam dano ao
Erário Municipal. Conforme já mencionado, estas importaram em R$ 6.563,10 (seis mil, quinhentos e sessenta e
três reais e dez centavos), calculados sobre o montante
global de contribuições previdenciárias devidas (parcela
patronal e parcela retida de servidores).
Diante do apresentado, entende-se pela regularização
quanto ao recolhimento das contribuições previdenciárias, entretanto, opina-se por determinar ao gestor responsável que tome medidas administrativas para a responsabilização pelo dano causado ao Erário, haja vista o
pagamento de R$ 6.563,10 (seis mil, quinhentos e sessenta e três reais e dez centavos) de encargos financeiros
por descumprimento do prazo de quitação do débito junto à autarquia federal.
II.2 Ausência de Recolhimento de Contribuição Previdenciária – Regime Geral de Previdência Social - Servidor (item 3.1.2 do RT 294/2015 e 3.1.2 da ITC 5853/2015)
Base Legal: Arts. 40, 149, § 1°, e 195, II, da Constituição
da República Federativa do Brasil.
JUSTIFICATIVAS DO DEFENDENTE:
“Para averiguar a presente inconsistência foi elaborado
um levantamento minucioso dos valores descontados de
servidores para recolhimento ao RGPS.
Conforme se pode observar no ANEXO lII, constante do
presente Recurso de Reconsideração, elaborado com dados extraídos das GFIP’s/SEFIP’s, encaminhadas ao Miniswww.tce.es.gov.br

tério da Fazenda (Receita Federal), o valor total retido de
servidores no ano de 2013 em favor da previdência foi de
R$ 348.817,28, portanto divergente daquele lançado na
Tabela 04-Contribuições Previdenciárias - Servidor, apurada pela 6ª Secretaria de Controle Externo. Essa diferença importou em R$ 25.196,65. Ocorre que o valor a ser
pago/devido é aquele constante da GFIP/SEFIP, o que nos
leva a diferença de apenas R$ 23.512,17, portanto sendo
considerado como aceitável, para fins de análise de contas. (...)”.
ANÁLISE:
As argumentações trazidas pelo Gestor informaram que
“foi elaborado um levantamento minucioso dos valores
descontados de servidores para recolhimento ao RGPS”,
no qual se constatou que o valor total retido dos servidores no ano de 2013 foi de R$ 348.817,28 (trezentos e
quarenta e oito mil, oitocentos e dezessete reais e vinte
e oito centavos), portanto, este valor estaria divergente
do que foi apurado por esta Corte de Contas no Relatório Técnico RT 294/2015 em R$ 25.196,65 (vinte e cinco
mil, cento e noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos), quando confrontado, neste caso, ao valor apresentado na primeira linha da Tabela 04, a seguir reproduzida:
Segundo o defendente, tendo em vista que “o valor devido é aquele constante da GFIP/SEFIP”, esta diferença seria de ”R$ 23.512,17 (vinte e três mil, quinhentos e doze
reais e dezessete centavos)”, o que em seu entender seria considerado “aceitável para fins de análise de contas”.
Considerando-se como contribuições devidas aquelas
apresentadas nos Comprovantes de Declaração das Contribuições a Recolher à Previdência Social (GFIP/SEFIP),
acostadas às fls. 13/24 dos autos e equivalentes a R$
348.817,28 (trezentos e quarenta e oito mil, oitocentos
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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e dezessete reais e vinte e oito centavos), configurou-se
a ausência de pagamento das contribuições previdenciárias em percentual aceitável para fins de análise (5,31%
do montante devido), conforme demonstrado na tabela seguinte:
O defendente apresentou os Comprovantes de Declaração das Contribuições a Recolher à Previdência Social
(GFIP/SEFIP), relativos aos meses de janeiro a dezembro de 2013, os quais apresentaram o detalhamento das
contribuições previdenciárias devidas (acostados às fls.
13/24 dos presentes autos). Vale mencionar que os comprovantes apresentados são considerados legalmente
como instrumento de confissão de dívida perante a Previdência Social.
Constatou-se, ainda, a apresentação de uma tabela na
qual foram discriminados os valores das contribuições
previdenciárias devidas, das retenções, descontos e dos
valores líquidos pagos referentes a cada mês do exercício de 2013 (fls. 26), conforme demonstrado na Tabela
01 do item II.1 desta manifestação técnica.
Diante de todo o exposto, entende-se que os argumentos trazidos aos autos pelo Gestor são procedentes e
suficientes para o afastamento dos termos e conclusão
exarados no ACÓRDÃO TC 770/2017 – Segunda Câmara, quanto aos itens 3.1.2 do RT 294/2015 e 3.1.2 da ITC
5853/2015.
III – CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Após análise do conteúdo dos autos TC 6934/2017, considerando-se as argumentações e a documentação apresentadas, concluiu-se que a reforma do ACÓRDÃO TC
770/2017 – Segunda Câmara, exarado no Processo de
Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de

Rio Bananal (TC 3209/2014), relativo ao exercício de
2013, é cabível, salvo melhor entendimento, tendo em
vista a regularização dos seguintes itens:
II.1. Ausência de Pagamento de Contribuição Previdenciária - Regime Geral de Previdência Social – Unidade Gestora (Item 3.1.1 do RT 294/2015 e 3.1.1 da ITC
5853/2015)
II.2 Ausência de Recolhimento de Contribuição Previdenciária – Regime Geral de Previdência Social - Servidor
(item 3.1.2 do RT 294/2015 e 3.1.2 da ITC 5853/2015)
Entretanto, em decorrência da intempestividade do recolhimento das contribuições previdenciárias devidas, a
qual se configura em inobservância ao regramento constitucional, opina-se pela reforma do Acórdão no sentido
de julgar as contas do senhor Edimilson Santos Eliziário
REGULARES COM RESSALVA, nos termos do art. 84 da Lei
Complementar 621/2012.
Por oportuno, sugere-se que seja determinando ao atual gestor que tome medidas administrativas para a responsabilização pelo dano causado ao Erário, haja vista o pagamento de R$ 6.563,10 (seis mil, quinhentos e
sessenta e três reais e dez centavos, correspondentes a
2.755,2897 VRTE de encargos financeiros por descumprimento do prazo de quitação do débito junto à Autarquia
Federal (item II.I).
Tendo em vista todo o exposto e considerando-se, ainda, que transcende à competência desta unidade técnica a análise da fundamentação que conduziu à deliberação plenária objurgada, sugere-se o encaminhamento dos autos à SecexRecursos, para cumprimento da determinação apresentada às Fls. 29, com prosseguimento nos termos do artigo 406 do Regimento Interno desta
www.tce.es.gov.br

Corte de Contas.
Instrução Técnica de Recurso 00256/2017-7
[...]
IV. CONCLUSÃO
Isto posto, quanto aos requisitos de admissibilidade,
opina-se pelo CONHECIMENTO do recurso de reconsideração, nos termos da Instrução Técnica de Recurso
237/2017-4, de fls. 32/34 dos presentes autos
Quanto ao mérito, no que diz respeito às razões apresentadas quanto aos aspectos técnico-contábeis, opina-se pelo PROVIMENTO PARCIAL, nos termos da Manifestação Técnica 1420/2017-6, de fls. 36/45, exarada pela
Secretaria de Controle Externo de Contas.
Ademais, quanto a irregularidade tangente à ausência de
pagamento de contribuição previdência do RGPS – unidade gestora, conforme análise técnica, restou comprovado a regularização quanto ao recolhimento das contribuições previdenciárias, ainda que em atraso.
Saliento que constitui um dever de todo gestor público
recolher as contribuições previdenciárias dentro do prazo previsto em Lei. O intempestivo recolhimento ou a realização de parcelamento gera o pagamento de encargos financeiros.
Todavia, há de ser levado em consideração a boa-fé do
gestor, que regularizou a situação já no início do exercício de 2014, não caracterizando, assim, uma conduta eivada da intenção de lesar o erário, o que me leva a convicção de que a prestação de contas sob análise deva ser
julgada regular com ressalvas, sendo esta a medida mais
razoável.
Neste passo, entendo pertinente realçar as inovações
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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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
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.

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

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

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.

AGRAVANTE: HAMILTON JEFFERSON CORREIA DE ALENCAR BARROS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

ADVOGADO: EDUARDO HEITOR PORTO E OUTRO(S) RS045729

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

EMENTA

INTERES.: JOÃO ANTÔNIO BELIZÁRIO LEME E OUTROS

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTS. 458, I E II, 459 E 515,

EMENTA

[...] O “erro grosseiro”, por sua vez, terá lugar quando
o agente público incorrer em negligência, imprudência
ou imperícia irrecusáveis no exercício de seu mister (por

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

www.tce.es.gov.br

ADVOGADO: SALO DE CARVALHO E OUTRO(S) - RS034749
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
INTERES.: ELMA MARIA ANDRADA LOPES

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA A OFISegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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CIAIS DE JUSTIÇA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ELEMENTO SUBJETIVO. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS SANÇÕES. PROPORCIONALIDADE DAS PENAS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE.
1. As instâncias ordinárias foram claras em especificar a
existência de todos os elementos necessários à condenação pela prática de ato de improbidade administrativa,
inclusive no que diz respeito ao elemento anímico vetor
da conduta perpetrada pelos agentes condenados.
2. A jurisprudência do STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a atuação do
agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/1992, ou pelo
menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10 (EREsp
479.812/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25.8.2010, DJe 27.9.2010), circunstância que restou devidamente comprovada nos autos.
(julgado em 27/2/2018)
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 409.591 PB (2013/0342513-0)
RELATORA: MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO: LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADOS: WALTER DE AGRA JUNIOR E OUTRO(S) PB008682 ARTHUR MONTEIRO LINS FIALHO - PB013264
AGRAVADO: ALMIR CLÁUDIO DE FARIAS
AGRAVADO: SÍLVIA KÁTIA JERÔNIMO
AGRAVADO: MARIA DAS GRAÇAS TORRES DE MEDEIROS
AGRAVADO: ANTÔNIO MARTINIANO DOS SANTOS
ADVOGADO: JOÃO PINTO BARBOSA NETO - PB008916
AGRAVADO: VERTEX CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA

AMBIENTAL LTDA
AGRAVADO: FABRICIO RAMALHO CAVALCANTI
ADVOGADO: CLÁUDIO BASÍLIO DE LIMA E OUTRO(S) PB009313
AGRAVADO: ARCO-ÍRIS CONSTRUTORA LTDA
AGRAVADO: JOSÉ ROBERTO MARCELINO PEREIRA
ADVOGADO: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS SE000000M
INTERES.: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTS. 9º, 10 E 11 DA LEI 8.429/92. IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. ACÓRDÃO
QUE, EM FACE DOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS, CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
ATO ÍMPROBO E DO ELEMENTO SUBJETIVO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Agravo Regimental aviado contra decisão monocrática
que, por sua vez, julgara recurso interposto contra 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 Assunwww.tce.es.gov.br

ção/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 certificado - DJe: 16/11/2017 Página 1 de 2 Superior Tribunal de
Justiça DJe de 28/09/2011). Em igual sentido: STJ, REsp
1.420.979/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/10/2014; REsp 1.273.583/SP,
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
DJe de 02/09/2014; AgRg no AREsp 456.655/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de
31/03/2014. (julgado em 7/11/2017)
Na mesma linha do entendimento do STJ a respeito da
culpa grave, vale também registrar o que preleciona Fábio Medina Osório sobre o elemento subjetivo do ato
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
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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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
pátrios.
Assim, nos feitos submetidos a esta Corte, se identificada uma situação de dolo comprovado ou erro grosseiro ou, ainda, culpa grave, – requisitos exigidos pela LINDB que sinalizam a alta reprovabilidade e censurabilidade do ato praticado – autorizada estará a manutenção de
sanções, uma vez que nestes casos, ausentes os elementos excludentes da culpabilidade e da ilicitude da conduta analisada, como a boa-fé expressada pela interpretação equivocada, embora plausível, dos fatos tidos por irregular.
Nesta linha de intelecção da LINDB, tendo reconhecida
no caso concreto a boa-fé, bem como não caracterizado um erro grosseiro ou culpa grave na conduta do gestor, entendo por manter a irregularidade, todavia, considerando-a passível de ressalva, bem como por afastar
a aplicação da multa imputada no Acórdão 00770/2017.
Entretanto, diante do pagamento de R$ 6.563,10, correspondentes a 2.755,2897 VRTE de encargos financeiros por descumprimento do prazo de quitação do débito junto à Autarquia Federal, determino ao atual gestor
que adote medidas administravas para responsabilização pelo dano causado ao Erário, comprovando na próxima prestação de contas.
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.

rio nº 848.826/DF e com base na Resolução nº 01/2018
da ATRICON.

Pois bem.

III.1 CONHECER do presente Recurso de Reconsideração;

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.

III.2 DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Reconsideração para afastar a seguinte irregularidade:

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 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 integralmente o entendimento técnico e divergindo do Ministério Público de
Contas e do relator, 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 Extraordináwww.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 do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em:

III.2.1 Ausência de Recolhimento de Contribuição Previdenciária – Regime Geral de Previdência Social – Servidor
(Item 2.2 da Manifestação Técnica 1420/2017-6).
III.3 MANTER a seguinte irregularidade, sem condão de
macular as contas, conforme já fundamentado neste voto:
III.3.1 Ausência de Pagamento de Contribuição Previdenciária – Regime Geral de Previdência Social – Unidade
Gestora (Item 2.1 da Manifestação Técnica 1420/2017-6).
III.4 AFASTAR a aplicação da multa imputada no Acórdão
00770/2017.
III.5 REFORMAR o Acórdão e julgar REGULARES COM
RESSALVAS as contas do senhor Edimilson Santos Eliziário no exercício de 2013, nos termos do artigo 84, inciso
II, 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 Edmilson Santos Elizário – Prefeito Municipal de
Rio Bananal, por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na decisão do Recurso Extraordinário nº
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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848.826/DF.
III.6 DETERMINAR ao atual gestor ou a quem vier sucedê-lo, que adote medidas administrativas para a responsabilização pelo dano causado ao Erário, haja vista o pagamento de R$ 6.563,10, correspondentes a 2.755,2897
VRTE de encargos financeiros por descumprimento do
prazo de quitação do débito junto à Autarquia Federal,
comprovando na próxima prestação de contas a adoção
de medidas.
III.7 Enviar, após o trânsito em julgado, a comunicação
do julgamento, por força da tese fixada pelo Supremo
Tribunal Federal na decisão do Recurso Extraordinário
nº 848.826/DF, sob a forma de parecer prévio, recomendando a aprovação com ressalvas das contas pela Câmara Municipal, para fins do disposto no item III.5.
III.8 Arquivar os autos após os trâmites legais.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro
O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO CARMO:
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Edimilson Santos Eliziário, ex-Prefeito Municipal de Rio Bananal, em face do ACÓRDÃO TC-770/2017
– SEGUNDA CÂMARA, proferido nos autos do Processo
TC-3209/2014, levado em julgamento onde proferi voto
acolhendo a manifestação ministerial entendendo que
o atraso no recolhimento, feito através de parcelamentos, tem repercussão em despesas indevidas e desnecessárias com multa, juros e correção monetária, o que
representa prejuízo ao erário, sendo esta irregularidade de natureza grave, que causa prejuízo financeiro ao
INSS e ao ente ao qual o servidor beneficiário vincula-

-se, mantendo a irregularidade, conhecendo do recurso
e negando provimento.
O Conselheiro Rodrigo Chamoun proferiu voto-vista, divergindo do entendimento por mim esposado conhecendo do recurso dando provimento por entender, em
síntese, que a irregularidade de ausência de pagamento
de contribuição da previdência do RGPS, não se sustenta em razão do pagamento em atraso, levando em consideração a boa-fé do gestor que regularizou a situação
no início do ano seguinte, levando-o à convicção de que
seria mais razoável que as contas deva ser julgada com
ressalvas, ressaltando o artigo 28 da Lei 13.665/2018 e
com fundamento na decisão do STF RE 848.826 e a Resolução 01/2018 da ATRICON, fez constar em seu voto
que este julgamento não produzirá efeitos para fins de
ineligibilidade.
Analisando o voto proferido pelo eminente Conselheiro,
mantenho o voto por mim exarado pelas razões ali esposadas, porém como bem ressaltou o Conselheiro Rodrigo
Chamou, deve ser levado em consideração a decisão do
STF RE 848.826 e a Resolução 01/2018 da ATRICON, fundamentando nos seguintes termos:
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.
www.tce.es.gov.br

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
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)
Nesse contexto, retifico o voto por mim proferido, tão
somente quanto ao envio, após o trânsito em julgado,
sob a forma de parecer prévio recomendando a rejeição
das contas pela Câmara Municipal.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
,,,
ACÓRDÃO TC-1752/2018 – 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:
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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1.1 CONHECER do presente Recurso de Reconsideração;
1.2 DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Reconsideração para afastar a seguinte irregularidade:
1.2.1 Ausência de Recolhimento de Contribuição Previdenciária – Regime Geral de Previdência Social – Servidor (Item 2.2 da Manifestação Técnica 1420/2017-6).
1.3 MANTER a seguinte irregularidade, sem condão de
macular as contas, conforme já fundamentado neste voto:
1.3.1 Ausência de Pagamento de Contribuição Previdenciária – Regime Geral de Previdência Social – Unidade
Gestora (Item 2.1 da Manifestação Técnica 1420/20176).
1.4 AFASTAR a aplicação da multa imputada no Acórdão
00770/2017.
1.5 REFORMAR o Acórdão e julgar REGULARES COM
RESSALVAS as contas do senhor Edimilson Santos Eliziário no exercício de 2013, nos termos do artigo 84, inciso
II, 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 Edmilson Santos Elizário – Prefeito Municipal de
Rio Bananal, por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na decisão do Recurso Extraordinário nº
848.826/DF.
1.6 DETERMINAR ao atual gestor ou a quem vier sucedê-lo, que adote medidas administrativas para a responsabilização pelo dano causado ao Erário, haja vista o pagamento de R$ 6.563,10, correspondentes a 2.755,2897

VRTE de encargos financeiros por descumprimento do
prazo de quitação do débito junto à Autarquia Federal,
comprovando na próxima prestação de contas a adoção
de medidas.
1.7 Enviar, após o trânsito em julgado, a comunicação
do julgamento, por força da tese fixada pelo Supremo
Tribunal Federal na decisão do Recurso Extraordinário
nº 848.826/DF, sob a forma de parecer prévio, recomendando a aprovação com ressalvas das contas pela Câmara Municipal, para fins do disposto no item III.5.

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: 19/02/2019
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-geral das sessões em substituição

1.8 Arquivar os autos após os trâmites legais.
2. Por maioria, nos termos do voto-vista do conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, vencido o relator,
conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo, que votou por conhecer, negar provimento, determinação.
3. Data da Sessão: 04/12/2018 - 43ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel
Nader Borges.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC-1753/2018 – PLENÁRIO
Processo: 03440/2018-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:2017
UG: PMES - Polícia Militar do Espírito Santo
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: NYLTON RODRIGUES RIBEIRO FILHO, LAERCIO OLIVEIRA, MARCOS ANTONIO SOUZA DO NASCIMENTO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – EXERCÍCIO DE 2017 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. RELATOR CONSELHEIRO RODRIGO COELHO
DO CARMO:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual da Polícia Militar do Espírito Santo – PMES, exercício
2017, sob a responsabilidade dos senhores MARCO ANTÔNIO DE SOUZA NASCIMENTO (01 a 12/01/2017); LAÉRCIO OLIVEIRA (13/01 a 05/02/2017) e NYLTON RODRISegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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GUES RIBEIRO FILHO (06/02 a 31/12/2017).
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva 4524/20181 (peça 66), reconhecendo os argumentos fáticos e jurídicos descritos no Relatório Técnico 309/2018-3 (peça
65), anuiu ao entendimento exarado naquela peça técnica, que assim se pronunciou conclusivamente:
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual ora avaliada refletiu a gestão dos Senhores Marco Antônio do Nascimento, Laércio Oliveira e Nylton Rodrigues Ribeiro Filho no exercício
de funções de ordenadores de despesas da Polícia Militar 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.
Nos termos regimentais, o feito foi encaminhado ao Ministério Público de Contas para manifestação, que por
meio do Parecer 5491/2018-1 (peça 71), da lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, corroborou
com a proposta contida na Instrução Técnica Conclusiva 4524/2018-1, no sentido de julgar as presentes contas regulares.

atuação dos gestores responsáveis pela PMES, senhores Marco Antônio de Souza Nascimento; Laércio Oliveira e Nylton Rodrigues Ribeiro Filho, no exercício de suas
funções administrativas, observa-se que foram encaminhadas a este Tribunal por meio do Sistema CidadES, em
28/03/2018, observando, portanto, o prazo regimental,
nos termos do artigo 139 do RITCEES;
Considerando que as peças contábeis que integram a
prestação de contas anual – Balanço Patrimonial, Balanço
Orçamentário, Balanço Financeiro e Demonstração das
Variações Patrimoniais), apresentadas na forma da Instrução Normativa TC 28/2013, foram analisadas conforme demonstrado no Relatório Técnico 309/2018-3, não
sendo constatadas quaisquer inconsistências;
Considerando que não se verificou a existência de recomendações ou determinações classificadas como monitoráveis ao exercício em análise;
Considerando, ainda, que sob o aspecto técnico-contábil,
a área técnica opinou pelo julgamento regular da prestação de contas em análise, opinamento esse corroborado
pelo Ministério Público de Contas;
Sendo assim, tendo em vista o entendimento exarado no
Relatório Técnico 309/2018-3, ratificado pela Instrução
Técnica Conclusiva 4524/2018-1, e integralmente subscrito pelo Parquet de Contas, encampo os fundamentos
e conclusões explicitadas pelo corpo técnico, tornando-os parte integrante do presente voto.
III – CONCLUSÃO

II – FUNDAMENTAÇÃO

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

Considerando que as presentes contas, que refletem a

RODRIGO COELHO DO CARMO

Após, vieram-me os autos para análise.

www.tce.es.gov.br

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
Polícia Militar do Espírito Santo – PMES, exercício 2017,
sob a responsabilidade dos senhores MARCO ANTÔNIO DE SOUZA NASCIMENTO; LAÉRCIO OLIVEIRA e NYLTON RODRIGUES RIBEIRO FILHO, ora em discussão, nos
termos do artigo 84, inciso I, da Lei Complementar nº
621/2012, dando-lhes a devida QUITAÇÃO, conforme artigo 85 do mesmo diploma legal.
1.2 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 04/12/2018 - 43ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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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
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-geral das sessões em substituição

ACÓRDÃO TC-1754/2018 – PLENÁRIO
Processo: 04515/2018-7
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: SEDH - Secretaria de Estado de Direitos Humanos
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: SUELI MARIA ROSSI, JULIO CESAR POMPEU, ALESSANDRO LUCIANI BONZANO COMPER
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – 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 Secretaria de Estado de Direitos Humanos, referente ao exercício financeiro de 2017, sob a responsabilidade de Julio Cesar Pompeu (01/01/2017 a 31/12/2017),
Sueli Maria Rossi (01/01/2017 a 09/01/2017) e Alessan-

dro Luciani Bonzano Comper (17/06/2017 a 23/06/2017,
17/07/2017 a 31/07/2017 e 18/12/2017 a 31/12/2017),
na função de Ordenadores de Despesas.
Tendo a Prestação de Contas sido apresentada em
02/04/2018 por meio do sistema Cidades-Web, portanto em desacordo ao disposto no artigo 139 do RI TCEES,
aprovado pela resolução 261/2013. Opinou a área técnica no RT 00197/2018-1 por atraso ser apenas de 1 dia
útil, não ocorreu prejuízo na análise da presente prestação de contas, bem como pinou pela regularidade com
determinação.
Tendo a Instrução Técnica Conclusiva 03172/2018-7, opinado para que se julgue regular a PCA ora apreciada, tendo corroborado o Ministério Público Especial de Contas,
pronunciando-se por meio do Parecer 05079/2018-1, da
lavra do Procurador Luciano Vieira, de forma a legitimar
o entendimento do corpo técnico dessa Corte de Contas.
Após, vieram-me os autos para análise.
FUNDAMENTAÇÃO:
Considerando que as presente Prestação de Contas foi
encaminhada a este Tribunal por meio do Sistema CidadES, em 02/04/2018, portanto, não observou o prazo regimental, nos termos do artigo 139, parágrafo único, do
RITCEES – Resolução 261/2013. Entretanto, por se tratar
de apenas um dia útil de atraso e estando de acordo com
o RT 00197/2018-1 foi acatada a sugestão de não citar.
O prazo para julgamento das contas objeto de apreciação
nos presentes autos encerra-se em 31/12/2019 em cumprimento ao disposto no artigo 71, inciso III, da Constituição Estadual e do art. 168 do RITCEES.
Considerando a regularidade e integridade dos anexos,
documentos e demonstrações financeiras e demais pewww.tce.es.gov.br

ças que integram a referida Prestação de Contas Anual,
atendendo às disposições contidas no art. 168 do RITCEES, e do art. 71, III, da Constituição Estadual; bem como
constata-se, ainda, que os arquivos encaminhados foram
assinados eletronicamente pelo responsável técnico contabilista e pelo responsável do controle interno quando
for o caso;
Considerando o RT 00197/2018-1 emitido pelo Núcleo
de Controle Externo de Contabilidade e Economia dessa
Corte de Contas para que as contas fossem consideradas
regulares, com determinação em razão do item 3.2.1 do
Relatório Técnico 197/2018 que fez registro do confronto
entre o registros constantes dos extratos bancários e contábeis no encerramento verificando que as demonstrações não refletiam adequadamente a posição a somatória dos saldos constantes no extrato bancário e item 3.3.1
onde analisando a composição da Unidade Executora de
Controle Interno observou a inobservância do princípio
da Segregação de Função, não se vislumbrando subsistência de quaisquer ocorrências que pudessem comprometer a sua regularidade, entendimento esse endossado pelo digno representante do Ministério Público de
Contas, o douto Procurador-Geral Dr. Luciano Vieira, por
meio do Parecer 05079/2018-1;
Assim, encampo os fundamentos e conclusões explicitadas pelo corpo técnico – Relatório Técnico 197/2018-1, e
Instrução Técnica Conclusiva 03172/2018-7, tornando-os
parte integrante do presente voto.
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.
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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RODRIGO COELHO DO CARMO

de Gestão relativo à prestação de contas anual de 2018.

Conselheiro Relator

1.3 REMETER os autos ao Ministério Público de Contas,
após a confecção deste Acórdão nos termos do art. 62,
parágrafo único da LC 621/2012;

1. 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 de Estado de Direitos Humanos, referente
ao exercício financeiro de 2017, sob a responsabilidade de Julio Cesar Pompeu (01/01/2017 a 31/12/2017),
Sueli Maria Rossi (01/01/2017 a 09/01/2017) e Alessandro Luciani Bonzano Comper (17/06/2017 a 23/06/2017,
17/07/2017 a31/07/2017 e 18/12/2017 a 31/12/2017),
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 RECOMENDAR, por entender que a intempestividade
de um dia apontada no item 2.1 e as inconsistências discorridas nos itens 3.2.1 e 3.3.1, que não tiveram o condão de macular as presentes contas, não ensejam determinação, que:
nos próximos exercícios, observe o prazo estabelecido
para entrega prestação de contas (art. 82 da Lei Complementar 621/2012 c/c art. 139 do RITCEES);
adote procedimentos internos objetivando a conciliação
rotineira das contas relativas às Disponibilidades Financeiras e Patrimoniais, de forma que a Contabilidade espelhe a sua real situação patrimonial;
promova a substituição, na Unidade Executora de Controle Interno, dos servidores responsáveis por outros setores / funções, relatando as providências no Relatório

DAR ciência aos interessados;

LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-geral das sessões em substituição

ACÓRDÃO TC-1755/2018 – PLENÁRIO

1.5 ARQUIVAR após trânsito em julgado.

Processo: 04096/2018-7

2. Unânime.

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

3. Data da Sessão: 04/12/2018 - 43ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Exercício: 2017

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
www.tce.es.gov.br

UG: Fundo Ambiental - Fundo Ambiental do Município
de Vitória
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: LUIZ EMANUEL ZOUAIN DA ROCHA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – FUNDO AMBIENTAL
DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – EXERCÍCIO 2017 – PCA REGULAR – QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual do FUNDO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade do senhor LUIZ
EMANUEL ZOUAIN DA ROCHA.
Nos termos do Relatório Técnico n.º 00503/2018-1 e da
Instrução Técnica Conclusiva n.º 04775/2018-9, 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, nas futuras prestações de contas, sejam informadas as contribuições previdenciárias no código apropriado, conforme o tipo de consignação (anexo 3, item 21 da
IN 43/2017), no sentido de evitar inconsistências entre
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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folha de pagamento (arquivo FORGP) e registros contábeis (arquivo DEMDFLT).
O Ministério Público de Contas, no Parecer n.º
05955/2018-9, de lavra do Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva, acompanhou a manifestação técnica,
opinando pela regularidade das contas, com expedição
da recomendação proposta.
É o Relatório. Passo a fundamentar.

previdenciárias no código apropriado, conforme o tipo de
consignação (anexo 3, item 21 da IN 43/2017), no sentido
de evitar inconsistências entre folha de pagamento (arquivo FORGP) e registros contábeis (arquivo DEMDFLT);
1.3 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 04/12/2018 - 43ª Sessão Ordinária do
Plenário.

ACÓRDÃO TC-1756/2018 – PLENÁRIO
Processo: 04079/2018-3
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: FMC - Fundo Municipal de Cultura de Vitória
Relator: Márcia Jaccoud Freitas

Considerando que não foram apontadas inconsistências
nas demonstrações contábeis, conforme evidenciado pela área técnica, entendo que as presentes Contas devem
ser julgadas regulares, sem prejuízo da recomendação
sugerida pelo corpo técnico.

4. Especificação do quórum:

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.

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

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS:

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

Trata-se da Prestação de Contas Anual do FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE VITÓRIA, referente ao exercício
de 2017, sob a responsabilidade do senhor FRANCISCO
AMÁLIO GRIJÓ.

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 FUNDO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, referente
ao exercício de 2017, sob a responsabilidade do senhor
LUIZ EMANUEL ZOUAIN DA ROCHA, dando-lhe quitação;
1.2 RECOMENDAR ao atual gestor, para que, nas futuras
prestações de contas, sejam informadas as contribuições

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

www.tce.es.gov.br

Responsável: FRANCISCO AMALIO GRIJO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – FUNDO MUNICIPAL DE
CULTURA DE VITÓRIA – EXERCÍCIO 2017 – PCA REGULAR
– QUITAÇÃO – ARQUIVAR

Nos termos do Relatório Técnico n.º 00325/2018-2 e da
Instrução Técnica Conclusiva n.º 04688/2018-3, 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
05826/2018-1, de lavra do Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva, acompanhou a manifestação técnica,
opinando pela regularidade das contas.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Considerando que não foram apontadas inconsistências
nas demonstrações contábeis, conforme evidenciado pela área técnica, entendo que as presentes Contas devem
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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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, 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 MUNICIPAL DE CULTURA DE VITÓRIA, referente ao
exercício de 2017, sob a responsabilidade do senhor
FRANCISCO AMÁLIO GRIJÓ, dando-lhe quitação;
1.2 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 04/12/2018 - 43ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun,
Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO

MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-geral das sessões em substituição

ao exercício de 2017, sob a responsabilidade do senhor
FRONZIO CALHEIRA MOTA.

ACÓRDÃO TC-1757/2018 – PLENÁRIO

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.

Processo: 04081/2018-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: FUNSEG - Fundo Municipal de Segurança Urbana de
Vitória
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: FRONZIO CALHEIRA MOTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – FUNDO MUNICIPAL DE
SEGURANÇA URBANA DE VITÓRIA – EXERCÍCIO 2017 –
PCA REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTIUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual do FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA DE VITÓRIA, referente
www.tce.es.gov.br

Nos termos do Relatório Técnico n.º 00353/2018-4 e da
Instrução Técnica Conclusiva n.º 04693/2018-4, 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
05825/2018-5, de lavra do Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva, acompanhou a manifestação técnica,
opinando pela regularidade das contas.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Considerando que não foram apontadas inconsistências
nas demonstrações contábeis, conforme evidenciado pela área técnica, entendo que as presentes Contas devem
ser julgadas regulares.

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 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA DE VITÓRIA,
referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade do
senhor FRONZIO CALHEIRA MOTA, dando-lhe quitação;
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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1.2 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

Processo: 04115/2018-6

2. Unânime.

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

3. Data da Sessão: 04/12/2018 - 43ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Exercício:2017

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

ACÓRDÃO TC-1758/2018 – PLENÁRIO

UG: SEPLAN - Secretaria Municipal de Planejamento de
Linhares
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: BRUNO MARGOTTO MARIANELLI
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE LINHARES – EXERCÍCIO 2017
– PCA REGULAR – RECOMENDAÇÕES – QUITAÇÃO – ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual da SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE LINHARES, referente
ao exercício de 2017, sob a responsabilidade do senhor
BRUNO MARGOTTO MARIANELLI.
Nos termos do Relatório Técnico n.º 00482/2018-3 e da
Instrução Técnica Conclusiva n.º 04497/2018-7, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
– NCE opinou pela regularidade da Prestação Anual, com
expedição de recomendações ao atual gestor, para que,
na próxima prestação de contas, proceda aos ajustes necessários no que diz respeito à (i) contabilização (registro) a maior das contribuições previdenciárias (Patronal)
do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS); e (ii) à
contabilização (registro) a maior das contribuições previdenciárias (Servidor) - Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
O Ministério Público de Contas, no Parecer n.º
05472/2018-9, de lavra do Procurador Heron Carlos Gowww.tce.es.gov.br

mes de Oliveira, acompanhou a manifestação técnica,
opinando pela regularidade das contas, com expedição
das recomendações.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Considerando que não foram apontadas inconsistências
nas demonstrações contábeis, conforme evidenciado pela área técnica, entendo que as presentes Contas devem
ser julgadas regulares, sem prejuízo das recomendações
propostas pelo corpo técnico.
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e
85 da Lei Complementar n.º 621/2012, acompanhando a
área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
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 PLANEJAMENTO DE LINHARES, referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade do senhor BRUNO MARGOTTO MARIANELLI, dando-lhe quitação;
1.2 RECOMENDAR atual gestor que, na próxima prestação de contas, proceda aos ajustes necessários no que
diz respeito:
(i) à contabilização (registro) a maior das contribuições
previdenciárias (Patronal) do Regime Próprio de PreviSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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É o Relatório. Passo a fundamentar.

dência Social (RPPS);
(ii) à contabilização (registro) a maior das contribuições
previdenciárias (Servidor) - Regime Geral de Previdência
Social (RGPS).

Processo: 06356/2018-4

1.3 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

2. Unânime.

Exercício: 2017

3. Data da Sessão: 04/12/2018 - 43ª Sessão Ordinária do
Plenário.

UG: Fundo Idoso - Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos de Vitória

4. Especificação do quórum:

Relator: Márcia Jaccoud Freitas

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

Responsável: ANABEL ARAUJO GOMES PEREIRA, NARA
BORGO CYPRIANO MACHADO, JULIANA BARBOSA FURTADO DE ALMEIDA MATTOS, IOHANA KROEHLING

4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-geral das sessões em substituição

ACÓRDÃO TC-1759/2018 – PLENÁRIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – FUNDO MUNICIPAL
DOS DIREITOS DOS IDOSOS DE VITÓRIA – EXERCÍCIO
2017 – PCA REGULAR –QUITAÇÃO – ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual do FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS DE VITÓRIA, referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade das senhoras ANABEL ARAUJO GOMES PEREIRA, NARA BORGO CYPRIANO MACHADO, JULIANA BARBOSA FURTADO
DE ALMEIDA MATTOS e IOHANA KROEHLING.
Nos termos do Relatório Técnico n.º 00531/2018-3 e da
Instrução Técnica Conclusiva n.º 04529/2018-3, 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
05492/2018-6, de lavra do Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva, acompanhou a manifestação técnica,
opinando pela regularidade das contas.
www.tce.es.gov.br

Considerando que não foram apontadas inconsistências
nas demonstrações contábeis, conforme evidenciado pela área técnica, entendo que as presentes Contas devem
ser julgadas regulares.
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e
85 da Lei Complementar n.º 621/2012, acompanhando a
área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS DE VITÓRIA, referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade das senhoras ANABEL ARAUJO GOMES PEREIRA, NARA BORGO CYPRIANO MACHADO, JULIANA BARBOSA
FURTADO DE ALMEIDA MATTOS e IOHANA KROEHLING,
dando-lhes quitação;
1.2 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 04/12/2018 - 43ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun,
Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-geral das sessões em substituição

ACÓRDÃO TC-1760/2018 – PLENÁRIO
Processo: 04111/2018-8
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: SECOM - Secretaria Municipal de Comunicação de Linhares
Relator: Marcia Jaccoud Freitas
Responsável: ANA MARIA PARAISO DALVI

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DE LINHARES – EXERCÍCIO 2017
– PCA REGULAR – RECOMENDAÇÕES – QUITAÇÃO – ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual da SECRETARIA
MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DE LINHARES, referente
ao exercício de 2017, sob a responsabilidade da senhora
ANA MARIA PARAISO DALVI.
Nos termos do Relatório Técnico n.º 00483/2018-8 e da
Instrução Técnica Conclusiva n.º 04498/2018-8, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
– NCE opinou pela regularidade da Prestação Anual, com
expedição de recomendações ao atual gestor, para que,
na próxima prestação de contas, proceda aos ajustes necessários no que diz respeito à (i) contabilização (registro) a maior das contribuições previdenciárias (Patronal)
do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS); (ii) ao
pagamento (em relação ao Resumo da Folha de Pagamento) a maior das contribuições previdenciárias (Patronal) do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS); (iii)
à contabilização (registro) a maior das contribuições previdenciárias (Servidor) - Regime Geral de Previdência Social (RGPS); e (iv) ao pagamento (em relação ao Resumo
da Folha de Pagamento) a maior das contribuições previdenciárias (Servidor) do Regime Próprio de Previdência
Social (RPPS).
O Ministério Público de Contas, no Parecer n.º
05483/2018-7, de lavra do Procurador Luciano Vieira,
acompanhou a manifestação técnica, opinando pela regularidade das contas, com expedição das recomendações.
www.tce.es.gov.br

É o Relatório. Passo a fundamentar.
Considerando que não foram apontadas inconsistências
nas demonstrações contábeis, conforme evidenciado pela área técnica, entendo que as presentes Contas devem
ser julgadas regulares, sem prejuízo das recomendações
propostas pelo corpo técnico.
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e
85 da Lei Complementar n.º 621/2012, acompanhando a
área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
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 COMUNICAÇÃO DE LINHARES,
referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade da
senhora ANA MARIA PARAISO DALVI, dando-lhe quitação;
1.2 RECOMENDAR atual gestor que, na próxima prestação de contas, proceda aos ajustes necessários no que
diz respeito:
(i) à contabilização (registro) a maior das contribuições
previdenciárias (Patronal) do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS);
(ii) ao pagamento (em relação ao Resumo da Folha de
Pagamento) a maior das contribuições previdenciárias
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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(Patronal) do Regime Próprio de Previdência Social
(RPPS);

FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

(iii) à contabilização (registro) a maior das contribuições previdenciárias (Servidor) - Regime Geral de Previdência Social (RGPS);

CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO

(iv) ao pagamento (em relação ao Resumo da Folha
de Pagamento) a maior das contribuições previdenciárias (Servidor) do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

Procurador-geral do Ministério

Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Público Especial de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-geral das sessões em substituição

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

ACÓRDÃO TC-1761/2018 – PLENÁRIO

3. Data da Sessão: 04/12/2018 - 43ª Sessão Ordinária
do Plenário.

Processo: 04114/2018-1

4. Especificação do quórum:

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordena-

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

dor

4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas (relatora).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO

Exercício: 2017
UG: SEMAM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Linhares
Relator: Márcia Jaccoud Freitas

senhora ANA MARIA PARAISO DALVI.
Nos termos do Relatório Técnico n.º 00483/2018-8 e
da Instrução Técnica Conclusiva n.º 04498/2018-8, o
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE opinou pela regularidade da Prestação
Anual, com expedição de recomendações ao atual gestor, para que, na próxima prestação de contas, proceda
aos ajustes necessários no que diz respeito à (i) contabilização (registro) a maior das contribuições previdenciárias (Patronal) do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS); (ii) ao pagamento (em relação ao Resumo da Folha de Pagamento) a maior das contribuições previdenciárias (Patronal) do Regime Próprio de
Previdência Social (RPPS); (iii) à contabilização (registro) a maior das contribuições previdenciárias (Servidor) - Regime Geral de Previdência Social (RGPS); e
(iv) ao pagamento (em relação ao Resumo da Folha
de Pagamento) a maior das contribuições previdenciárias (Servidor) do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

2017 – PCA REGULAR – RECOMENDAÇÕES – QUITA-

O Ministério Público de Contas, no Parecer n.º
05483/2018-7, de lavra do Procurador Luciano Vieira, acompanhou a manifestação técnica, opinando pela regularidade das contas, com expedição das recomendações.

ÇÃO – ARQUIVAR

É o Relatório. Passo a fundamentar.

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁR-

Considerando que não foram apontadas inconsistências nas demonstrações contábeis, conforme evidenciado pela área técnica, entendo que as presentes
Contas devem ser julgadas regulares, sem prejuízo das
recomendações propostas pelo corpo técnico.

Responsável: LUCAS SCARAMUSSA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DE LINHARES – EXERCÍCIO

CIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual da SECRETARIA
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE LINHARES, referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade da
www.tce.es.gov.br
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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.

(iv) ao pagamento (em relação ao Resumo da Folha
de Pagamento) a maior das contribuições previdenciárias (Servidor) do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

MÁRCIA JACCOUD FREITAS

2. Unânime.

Conselheira Substituta

3. Data da Sessão: 04/12/2018 - 43ª 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 da
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DE LINHARES, referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade da senhora ANA MARIA PARAISO DALVI,
dando-lhe quitação;
1.2 RECOMENDAR atual gestor que, na próxima prestação de contas, proceda aos ajustes necessários no
que diz respeito:
(i) à contabilização (registro) a maior das contribuições
previdenciárias (Patronal) do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS);
(ii) ao pagamento (em relação ao Resumo da Folha de
Pagamento) a maior das contribuições previdenciárias (Patronal) do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS);
(iii) à contabilização (registro) a maior das contribuições previdenciárias (Servidor) - Regime Geral de Previdência Social (RGPS);

Público Especial de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-geral das sessões em substituição

1.3 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
ACÓRDÃO TC-1762/2018 – PLENÁRIO

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

Processo: 06357/2018-9
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: Fundo Turismo - Fundo Municipal de Turismo de
Vitória
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: LEONARDO CAETANO KROHLING, RENZO
NAGEM NOGUEIRA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – FUNDO MUNICIPAL
DE TURISMO DE VITÓRIA – EXERCÍCIO 2017 – PCA REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual do FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE VITÓRIA, referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade dos senhores LEONARDO CAETANO KROHLING e RENZO NAGEM NOGUEIRA.
Nos termos do Relatório Técnico n.º 00353/2018-1 e
da Instrução Técnica Conclusiva n.º 04565/2018-1, o
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE opinou pela regularidade da Prestação
Anual.
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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O Ministério Público de Contas, no Parecer n.º
05637/2018-2, de lavra do Procurador Heron Carlos
Gomes de Oliveira, acompanhou a manifestação técnica, opinando pela regularidade das contas.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Considerando que não foram apontadas inconsistências nas demonstrações contábeis, conforme evidenciado pela área técnica, entendo que as presentes
Contas devem ser julgadas regulares.
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I,
e 85 da Lei Complementar n.º 621/2012, acompanhando a área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de
deliberação que submeto à apreciação.
Em 27 de novembro de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pela relatora, em:
1.1 Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE VITÓRIA, referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade dos
senhores LEONARDO CAETANO KROHLING e RENZO
NAGEM NOGUEIRA, dando-lhes quitação;
1.2 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 04/12/2018 - 43ª Sessão Ordinária

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

ACÓRDÃO TC-1764/2018 – PLENÁRIO
Processo: 04972/2016-1
www.tce.es.gov.br

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: FTP - Fundo do Trabalho Penitenciário
Relator: Marco Antônio da Silva
Responsável: EUGENIO COUTINHO RICAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO – EXERCÍCIO 2015 – REGULAR –
QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÕES – ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual do FUNDO DO
TRABALHO PENITENCIÁRIO, referente ao exercício
de 2015, sob a responsabilidade do senhor EUGÊNIO
COUTINHO RICAS.
Nos termos do Relatório Técnico n.º 00249/2017-7,
da Instrução Técnica Inicial n.º 00367/2017-8 e da Decisão Monocrática n.º 00919/2017-5, o gestor para
apresentar suas razões acerca dos indícios de irregularidade constantes dos itens 3.2.1.1 e 3.3.1 da análise
contábil, quais sejam:
3.2.1.1. Divergência por não comprovação do saldo
contábil com documento hábil;
3.3.1. Ausência de parecer conclusivo.
Regulamente citado, o responsável apresentou suas justificativas (Resposta de Comunicação n.º
00028/2017-1).
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, por meio da Instrução Técnica Conclusiva n.º 01937/2018-3, manifestou-se pelo afastamento
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da irregularidade identificada no item 3.2.1.1 do Relatório Técnico – divergência por não comprovação do
saldo contábil com documento hábil –, por entender
que a divergência restou devidamente corrigida e explicada.

comprovação do saldo contábil com documento hábil
–, corroboro com o opinamento técnico e ministerial
e entendo pelo seu afastamento, uma vez que a divergência originariamente identificada foi devidamente
corrigida e justificada.

Quanto à irregularidade identificada no item 3.3.1 do
Relatório Técnico – ausência de parecer conclusivo –,
opinou o corpo técnico pela sua manutenção, com expedição de determinações ao atual gestor para que
(i) adote as medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno
nos moldes previstos no artigo 3º, IX, da Lei Complementar n.º 856/2017, compatível com sua estrutura
organizacional e com o volume de atividades a serem
controladas e (ii) 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.

No entanto, divirjo acerca da manutenção da irregularidade identificada no item 3.3.1 do Relatório Técnico
– ausência de parecer conclusivo.

Entretanto, por considerar ser a irregularidade de menor potencial lesivo, sugeriu, ao final, o julgamento pela regularidade com ressalvas, com a expedição das
determinações supracitadas.
No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público de Contas, conforme Parecer n.º 04221/2018-9, de
lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira,
opinando pelo julgamento pela regularidade com ressalvas da prestação de contas, com a expedição de determinações.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Inicialmente, acerca da irregularidade identificada no
item 3.2.1.1 do Relatório Técnico – divergência por não

A manifestação no sentido de afastar a irregularidade e julgar a prestação de contas regular justifica-se
em razão de o exercício de 2015 ter sido o primeiro no
qual se exigiu que a PCA fosse acompanhada de parecer conclusivo do controle interno.
Além disso, o Estado do Espírito Santo, nos termos da
Lei Complementar n.º 856/2017, regulamentado pelo
Decreto n.º 4131-R/2017, estabeleceu que os órgãos
e entidades da administração do Estado deveriam instituir as unidades de controle interno no prazo de 60
(sessenta) dias (art. 1º do Decreto n.º 4131-R/2017),
contados a partir da publicação do mesmo, com a finalidade de atender à necessidade legal de elaboração
do relatório e parecer conclusivo para subsidiar a prestação de contas.
Como não há, nestes autos, indicativo ou comprovação
de que tal norma já tenha sido implementada no âmbito do Fundo do Trabalho Penitenciário, entendo por
razoável a expedição de recomendação, no sentido de
que o atual gestor:
Adote as medidas administrativas necessárias à implantação da unidade executora de controle interno,
nos moldes previstos no art. 3º, IX, da Lei Complemenwww.tce.es.gov.br

tar n.º 856/2017, compatível com a sua estrutura organizacional e com o volume de atividades a serem controladas, no prazo estipulado no artigo 1º do Decreto
n.º 4131-R/2017;
Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer
conclusivo acerca das contas anuais da unidade gestora, em atendimento ao disposto no artigo 82 da Lei
Complementar n.º 621/2012.
Destaco, ainda, que, em processos similares, como o
Processo TC 7093/2017, que tratava da Prestação de
Contas Anual do Fundo Especial de Reequipamento
do Corpo de Bombeiros Militar, o próprio corpo técnico opinou pelo afastamento da irregularidade, com
a expedição de recomendação ao gestor, no sentido
de que o mesmo encaminhasse, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas
anuais (PCA), na forma estabelecida no artigo 82 da
Lei Complementar 621/2012 e Instrução Normativa TC
34/2015, ou outro que lhe substituir.
Transcrevo trecho do Relatório Técnico n.º
01020/2017-5, produzido nos mencionados autos:
“3.3. ANÁLISE RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE
INTERNO
3.3.1 Encaminhamento de relatório e parecer do controle interno de forma inconclusiva e sem os elementos mínimos estabelecidos.
Fundamentação Legal: art. 82, §2°, da Lei Complementar n° 621/2016, art. 105, §4°, do Regimento Interno, aprovado pela Resolução n° 261/2012, Anexo II,
Tabela 7 da Instrução Normativa TC nº 34/2015, alterada pela Instrução Normativa TC 40/2016, art. 2°, inciso
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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I e II, da Portaria SECONT 9/2016.
Ao analisar o Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno, exigido no Anexo 03 da Instrução Normativa nº 28/2013, encaminhado pelo gestor na presente Prestação de Contas, verificou-se que o relatório
encaminhado é inconcluso acerca das contas da unidade gestora, em desconformidade com o que consta da
Lei Complementar 621/2012 c/c Nexo II, Tabela 7, da
Instrução Normativa TC 34/2015.

parcialmente da área técnica e do Ministério Público
de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta

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

1. ACÓRDÃO

do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Frei-

O responsável pela UG prestadora de contas tomou ciência do relatório, conforme pronunciamento expresso (Arquivo PROEXE) e o encaminhou mesmo que inconclusivo e sem atender aos requisitos mínimos estabelecidos no Anexo II, Tabela 7, da Instrução Normativa TC 34/2015, alterada pela Instrução Normativa
40/2016, e Portaria SECONT n° 9/2016.

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 DO TRABALHO PENITENCIÁRIO, referente ao
exercício de 2015, sob a responsabilidade do senhor
EUGÊNIO COUTINHO RICAS, dando-lhe quitação;

Presidente

Sugere-se RECOMENDAR ao atual gestor, ou a quem
lhe suceder, que encaminhe, nas futuras prestações
de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA), na forma estabelecida no artigo 82 da Lei
Complementar 621/2012 e Instrução Normativa TC
34/2015, ou outro que lhe substituir”.

1.2.1 adote as medidas administrativas necessárias à
implantação da unidade executora de controle interno, nos moldes previstos no art. 3º, IX, da Lei Complementar n.º 856/2017, compatível com a sua estrutura
organizacional e com o volume de atividades a serem
controladas, no prazo estipulado no artigo 1º do Decreto n.º 4131-R/2017;

Com efeito, é valoroso destacar que o colegiado da
Corte, na ocasião do julgamento, nos termos do voto do Conselheiro Relator, Domingos Augusto Taufner,
entendeu por ratificar o opinamento técnico proposto
na ocasião, concluindo pela regularidade da prestação
de contas, com a emissão de recomendação – Acórdão
n.º 00030/2018-5.
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso
I, e 85 da Lei Complementar n.º 621/2012, divergindo

1.2 RECOMENDAR ao atual gestor que:

1.2.2 encaminhe, nas futuras prestações de contas,
parecer conclusivo acerca das contas anuais da unidade gestora, em atendimento ao disposto no artigo 82
da Lei Complementar n.º 621/2012.
1.3 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 04/12/2018 - 43ª Sessão Ordinária
do Plenário.
www.tce.es.gov.br

tas (relatora).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
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
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
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Atos da 1ª Câmara

1 a CÂMARA

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

Silva de Freitas (responsável pelo envio).
Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara

A área técnica realizou a análise da Prestação de Con-

ACÓRDÃOS

tas e anexos por meio do Relatório Técnico 939/2017, no

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- 1436/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
Marco Antônio da Silva

Ministério Público Especial de Contas

Processo: 04901/2017-8
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: CMPC - Câmara Municipal de Pedro Canário
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: IDELBRANDO SILVA DE FREITAS, ROGERIO
MOURA DE OLIVEIRA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016 –
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO – REGULAR
COM RESSALVA AS CONTAS DO SR. ROGÉRIO MOURA
DE OLIVEIRA – DETERMINAÇÃO
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO:

SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas

de dos senhores Rogério Moura de Oliveira e Ildebrando

qual constatou indícios de irregularidades apontados na
Instrução Técnica Inicial 1384/2017, com propositura de
citação dos responsáveis, em razão dos seguintes indícios
de irregularidades, o que foi acolhido na Decisão Monocrática 1766/29017, no prazo de 30 (trinta) dias:
Descrição do achado
Descumprimento do prazo de envio da
PCA, passível de aplicação de multa nos
termos do art. 135 da LC 621/2012 (item
2.1)
Divergência entre a Demonstração das
Variações Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao Resultado Patrimonial (item 3.1.3)
Divergência entre os totais dos saldos
devedores e dos saldos credores (item
3.1.4)
Não conformidade entre demonstrativos
contábeis e folha de pagamentos quanto ao valor da contribuição previdenciária patronal (item 4.5.1.1)
Despesas contraídas nos dois últimos
quadrimestres sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento (item
5.1.2.1)
Descumprimento do limite máximo de
despesas com folha de pagamento definido na Constituição da República (item
5.1.1)

Responsável
Idelbrando Silva
de Freitas
Rogério Moura de
Oliveira
Rogério Moura de
Oliveira
Rogério Moura de
Oliveira
Rogério Moura de
Oliveira
Rogério Moura de
Oliveira

1 RELATÓRIO

Regularmente citados, os responsáveis anexaram aos au-

Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual (Ordenador) da Câmara Municipal de Pedro Canário, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilida-

tos suas justificativas e documentos (Defesa/Justificativa

www.tce.es.gov.br

237/2018 e Defesa/Justificativa 238/2018).
A documentação encaminhada foi analisada pela Secex
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Contas, a qual concluiu na Instrução Técnica Conclusiva
1205/2018 pela regularidade com ressalvas das contas
do Sr. Rogério Moura de Oliveira e pela aplicação de multa ao Sr. Idelbrando Silva de Freitas, pelo descumprimento do prazo de envio da Prestação de Contas Anual.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira (Parecer 100/2018 – 7), pugnando pelo retorno dos autos à área técnica para análise das irregularidades técnicas-contábeis descritas nos itens 4.3.1 e
4.3.2 do RT 0939/2017-2, objeto de citação do gestor responsável, e que não foram incluídas na análise realizada
pela unidade técnica especializada.
Assim, a área técnica dispôs na Manifestação Técnica
311/2018:
“[...]
Acompanhando o entendimento do RT, a então SECEXCONTAS elaborou a Instrução Técnica Inicial (ITI)
1.384/2017 – documento eletrônico n.º 50 – sugerindo a
citação do gestor apenas dos seis itens gravados no item
08 do relatório técnico.
No mesmo sentido, o eminente Conselheiro Relator decidiu monocraticamente pela citação do gestor somente
no que tange ao proposto na ITI 1.384/2017.
Devidamente citado, o gestor produziu defesa eletrônica somente quanto aos itens constantes da decisão monocrática.
Realizados todos os trâmites necessários à instrução processual, voltaram os autos ao Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia – NCE, para elaboração de
instrução conclusiva. Nesse sentido, o documento eletrônico n.º 66 apresenta o resultado desta análise, comple-

tando as fases processuais impulsionadas pela área técnica.

nância no art. 135, incisos VIII e IX, da LC n. 621/12, que
estabelece:

2. CONCLUSÃO

Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de
até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente
em outra moeda que venha a ser adotada como moeda
nacional, aos responsáveis por:

Considerando a Manifestação do Ministério Público de
Contas – documento eletrônico n.º 70 – entendemos
que todos os pontos objeto de citação foram devidamente abordados no corpo da Instrução Técnica Conclusiva
1.205/2018, não havendo, nesse sentido, nenhum ponto remanescente para citação, defesa e análise meritória.

(...)
VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e/ou informações que compõem a prestação de contas;

Vitória/ES, 24 de abril de 2018.

(...)

[...]”

IX - inobservância de prazos legais ou regulamentares
para remessa ao Tribunal de Contas de balancetes, balanços, informações, demonstrativos contábeis ou de
quaisquer outros relatórios, documentos ou arquivos
solicitados, inclusive em meio eletrônico, salvo o disposto em lei específica;

Seguiu-se o Parecer Ministerial 1832/2018:
“[...]
A INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA – ITC 1205/2018-4
ratificou a ocorrência da seguinte irregularidade apontada no RELATÓRIO TÉCNICO – RT 0939/2017-2:
Item 4.5.1.1 – Não conformidade entre demonstrativos
contábeis e folha de pagamentos quanto ao valor da contribuição patronal.
Base Legal: art. 101da Lei Federal n. 4.320/64.
Em razão disso, propugnou a Unidade Técnica pela regularidade com ressalvas das contas, nos termos do art. 84,
inciso II, da LC n. 621/12.
Pois bem.
A priori, insta destacar que o gestor responsável pelo envio das contas em exame[1] não cumpriu o prazo previsto no art. 139 do RITCEES[2].
Destarte, verificado o descumprimento do prazo para
apresentação das prestações de contas, imperiosa a aplicação de multa ao responsável, o que encontra ressowww.tce.es.gov.br

Quanto ao mérito, salienta-se que é bastante por si mesmo a fundamentação constante da ITC 1205/2018-4 para a manutenção do apontamento de irregularidade acima descrito, acerca do qual, tecem-se apenas argumentos adicionais neste parecer, conforme segue.
Depreende-se da irregularidade constante no item
4.5.1.1 do RT 0939/2017-2 (não conformidade entre os
demonstrativos contábeis e folha de pagamento quanto
ao valor da contribuição patronal) divergência de 40,64%
entre os valores elencados no resumo da folha de pagamentos e os concretamente empenhados, liquidados e
pagos relativos às contribuições patronais, sem contudo,
verificar ausência de recolhimento das contribuições.
É cediço que a escrituração contábil deve ser efetuada de
modo que proporcione a qualquer interessado, em espeSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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cial, os órgãos de controle, conhecer da real situação financeira e patrimonial das entidades e órgãos públicos,
exigência inerente ao dever de prestar contas a que está
jungido aquele que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou
administre dinheiros, bens e valores públicos, consoante
art. 70 da Constituição Federal.

julgamento.

Embora, de regra, divergências desta natureza consubstanciam grave infração à norma legal ou regulamentar de
natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional
ou patrimonial, uma vez que prejudicam a correta compreensão da posição orçamentária, financeira e patrimonial do Ente/órgão, no caso vertente, compreendeu a
unidade técnica que a irregularidade, de per si, não macula a prestação de contas em sua integralidade.

Em seguida vieram os autos a este Gabinete para elaboração de voto.

Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas:
1 - seja a prestação de contas da Câmara Municipal de
Pedro Canário julgada REGULAR COM RESSALVA, com
fulcro no art. 84, inciso II, da LC n. 621/12, dando quitação ao responsável;
2 – nos termos do art. 87, inciso VI, da LC n. 621/2012, sejam expedidas as determinações propostas pelo Núcleo
de Controle Externo de Contabilidade e Economia às fls.
20 da ITC;
3 – seja aplicada multa pecuniária a Idelbrando Silva de
Freitas, na forma do art. 135, incisos VIII e IX, da LC n.
621/2012, haja vista que o envio dos dados da prestação de contas intempestivamente não saneia a infração
praticada.
Por fim, com fulcro no inciso III[3] do art. 41 da Lei n.
8.625/93, bem como no parágrafo único[4] do art. 53 da
Lei Complementar nº 621/12, reserva-se, ainda, este Parquet ao direito de manifestar-se oralmente em sessão de

Vitória, 4 de maio de 2018.

priu o prazo previsto no Regimento Interno para o encaminhamento das mesmas.

LUCIANO VIEIRA

JUSTIFICATIVAS:

Procurador-Geral

Devidamente citado, o gestor alegou que:

Ministério Público de Contas”

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

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, exceto
quanto à aplicação de multa ao senhor Idelbrando Silva de Freitas, para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva
1205/2018 e Manifestação Técnica 311/2018, e no Parecer 1832/2018 do Ministério Público de Contas, abaixo transcritos:
- Instrução Técnica Conclusiva 1205/2018
“[...]
2 INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE
2.1 Descumprimento do prazo de encaminhamento da
PCA (item 2.1 do RT 939/2017).
Fundamentação legal: artigo 135 da Resolução TCEES
261/2012.
De acordo com o RT 939/2017 verificou-se que o gestor
responsável pelo encaminhamento das contas descumwww.tce.es.gov.br

ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Compulsando os documentos e justificativas apresentadas pelo gestor, entendemos que o mesmo não logrou
êxito em seu intento. Explica-se.
De acordo com o RT 939/2017, verificou-se que o gestor
descumpriu o prazo regimental para o encaminhamento da prestação de contas anual. Para efeitos do exercício
financeiro de 2016, o prazo máximo findou-se em 31 de
março de 2017. A prestação de contas do Chefe do Poder
Legislativo do município de Pedro Canário foi homologada somente em 18 de abril de 2017.
Em sua defesa, o gestor alegou, basicamente, que três
fatores concorreram para o não cumprimento do prazo
estabelecido no Regimento Interno deste TCEES: problemas na certificação digital, interpretação indevida da notificação recebida e alterações da portaria em março de
2017.
Pois bem.
Inicialmente, temos que o gestor responsável pelo encaminhamento das contas se equivocou ao citar as modificações ocorridas através da Portaria TCEES 28/2018. Esta
Portaria, de 12 de março de 2018, alterou a forma de envio do arquivo EXTBAN, retroagindo seus efeitos às prestações de contas anuais do exercício financeiro de 2017.
Ocorre que as contas encaminhadas pelo Senhor IdelSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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brando Silva de Freitas são relativas ao exercício financeiro de 2016 e, portanto, não alcançadas pelas mudanças
proporcionadas pela Portaria 28/2018.
Quanto ao certificado digital, depreende-se que o gestor requereu a primeira certificação em 13 de março de
2017, sendo que o mesmo assumira como Presidente da
Câmara em data muito anterior. Essa data (13/03) era
muito próxima ao prazo capital para envio da prestação
de contas (31/03) e, por isso, entendemos que o gestor
não foi diligente o bastante para evitar os imprevistos.
No que tange ao erro de interpretação quanto à notificação recebida, não nos parece razoável tal alegação. A notificação somente foi expedida por haver expirado o prazo para envio da prestação de contas.
O prazo concedido no Termo de Notificação Eletrônico
era tão-somente para que não houvesse a aplicação de
multa pelo descumprimento da obrigação de fazer (prestar contas atrasadas) e não simplesmente concedendo
prazo diverso daquele previsto no Regimento Interno.
Assim, entendemos que as alegações de defesa não merecem prosperar, fato este que nos conduz a opinar pela
aplicação de multa ao Senhor Idelbrando Silva de Freitas, pelo descumprimento do prazo de envio da prestação
de contas anual, conforme no item 2.1 do RT 939/2017.
2.2 Divergência entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado patrimonial. (item 3.1.3 do RT 939/2017).
Fundamentação legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei
Federal 4.320/1964.
De acordo com o RT 939/2017, verificou-se uma divergência (R$ 663.178,93) no resultado patrimonial apurado, quando comparados o Balanço Patrimonial e o De-

monstrativo das Variações Patrimoniais.

mente ao Setor de Finanças do Poder Legislativo.

JUSTIFICATIVAS

Muito embora os documentos colacionados esclareçam
o achado, é imprescindível compreender que, embora
na Condição de Gestor do exercício em discussão, registra o jurisdicionado não possuir conhecimento específico e aprofundados das normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, entendendo ser de competência e responsabilidade exclusiva do setor técnico contábil conhecê-la.

Devidamente citado, o gestor alegou que:
A alegada irregularidade apontada pela equipe técnica
não merece prosperar, pelo seguinte:
O Patrimônio líquido de um exercício é o resultado da soma do resultado patrimonial do exercício anterior com a
variação ocorrida no exercício em exame. Bem, neste caso, conforme se comprova, o saldo do patrimônio líquido
de 2014 foi de R$ 650.361,93 que somados a variação do
ano de 2015, no valor de R$ 12.817,00, totalizam o montante de R$ R$ 663.178,93, sendo este o valor total do Patrimônio Líquido do exercício de 2015.
Nesta linha de esclarecimento, tem-se que o resultado do
patrimônio líquido do exercício de 2016 é o resultado do
Patrimônio Líquido de 2015, mas o montante encontrado na variação do ano de 2016, que foi a quantia de R$
19.730,00, apurando assim o número R$682.908,93, sendo este o valor informado ao TCEES.
Conforme demostrado nos documentos anexados, conclui-se que os valores lançados e informados são reais e
fidedignos, entretanto percebe-se que não houve a demonstração contábil equivalente por parte do setor financeiro a demonstração contábil nos moldes exigidos
no MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR
PÚBLICO, no que diz respeito às variações do Patrimônio
Líquido do ano de 2016.
Ora Nobre julgador é cediço que o TCE tem entre suas
competências a fiscalização contábil, financeira e orçamentária, entretanto o achado aponta divergência nas
variações patrimoniais motivado pela não demonstração
ou não lançamento de informações que cabia exclusivawww.tce.es.gov.br

Muito embora exista a condição de não ser analfabeto
para ser elegível, não há na lei a obrigatoriedade de que
o Gestor tenha qualquer conhecimento técnico nas áreas de atuação da função pública, motivo que deveria ser
considerado na responsabilização as ações irregulares,
pelo simples motivo de que o ocupante da função gestora não possui conhecimento técnico/cientifico para fazer
juízo quanto à assertividade/legalidade de atos de cunho
técnico.
Igualmente, quanto a possível variação de culpa atrelada
ao justificante desde já informa este jurisdicionado que o
Secretário de Finanças no exercício em discussão é efetivo e ocupante do cargo de Técnico Contábil a mais de
20 anos.
Como visto, não há qualquer irregularidade na apresentação dos dados encaminhados, mas tão somente na forma em que foi enviado, motivo pelo qual a suposta irregularidade deve ser desconsiderada em relação ao justificante, tendo em vista o caráter técnico do achado.
Requer-se, pois, que seja sanada a irregularidade apontada.
O gestor trouxe documentação de suporte específica para este indicativo de irregularidade.
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Compulsando os documentos e justificativas apresentadas pelo gestor, entendemos que o mesmo logrou êxito
em seu intento. Explica-se.
De acordo com o RT 939/2017, verificou-se uma divergência (R$ 663.178,93) no resultado patrimonial apurado, quando comparados o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo das Variações Patrimoniais.
Em sua defesa, o gestor alegou que o Balanço Patrimonial foi gerado sem evidenciar o resultado patrimonial do
exercício. Ao contrário, o ora documento apontava na linha “Resultados do Exercício” o valor atualizado do patrimônio líquido.

cício, o saldo final do Patrimônio Líquido está correto e se
coaduna com os resultados evidenciados nas DVP’s.
Quanto à responsabilização de um terceiro nestes autos,
nos manifestaremos nos próximos indicativos de irregularidade apontados na peça exordial.
Face o todo exposto, vimos aceitar as alegações de defesa, fato este que nos conduz a opinar pelo afastamento
do indicativo de irregularidade apontado no item 3.1.3
do RT 939/2017.
2.3 Divergência entre os totais dos saldos devedores e
dos saldos credores (item 3.1.4 do RT 939/2017).
Fundamentação legal: artigos 85, 86 e 88 da Lei Federal
4.320/1964.

Aduziu, ainda, que se somados os resultados patrimoniais de cada exercício com o patrimônio líquido de exercícios anteriores se chegaria ao valor evidenciado no Balanço Patrimonial de 2016.

De acordo com o RT 939/2017, verificou-se uma divergência (R$ 663.178,93) entre os totais dos saldos devedores e credores do exercício financeiro.

Por fim, o gestor alegou desconhecimento técnico para
que o procedimento adotado atendesse às normas contábeis vigentes, sugerindo, assim, que fosse responsabilizado o ocupante do cargo de Secretário de Finanças.

Devidamente citado, o gestor alegou que:

Pois bem.
A defesa e os documentos apresentados pelo gestor convergem no sentido de que o saldo final da conta contábil
“Patrimônio Líquido” é de R$ 682.908,93 (seiscentos e oitenta e dois mil novecentos e oito reais e noventa e três
centavos). Quanto ao resultado do exercício, as Demonstrações das Variações Patrimoniais indicam que os valores apontados pelo gestor estão corretos.
Assim, entendemos que apesar do fato de o Balanço Patrimonial não evidenciar o resultado patrimonial do exer-

JUSTIFICATIVAS
As ponderações contidas no tópico anterior suprem as
justificativas deste achado, haja vista tratarem sobre o
mesmo tema, qual seja, divergência nos saldos das contas relativas ao Balanço e Resultado Patrimonial.
Assim, consideradas e acolhidas às justificativas dadas
anteriormente, a presente irregularidade também é sanada.
O gestor não trouxe documentação de suporte específica
para este indicativo de irregularidade. Contudo, considerando a conexão deste indicativo de irregularidade com
o anterior (item 2.2 desta ITC), aproveitaremos, quando
couber, os documentos acostados naquele item.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
www.tce.es.gov.br

Compulsando os documentos e justificativas apresentadas pelo gestor, entendemos que o mesmo logrou êxito
em seu intento. Explica-se.
De acordo com o RT 939/2017, verificou-se uma divergência (R$ 663.178,93) entre os totais dos saldos devedores e credores do exercício financeiro.
Em sua defesa, o gestor alegou que a explicação da irregularidade do item anterior sanaria a inconsistência.
Pois bem.
De acordo com as explicações do item anterior, o total
dos saldos devedores e dos saldos credores do exercício
financeiro de 2016 passaria a ser a seguinte:
Saldos Devedores (a) = I + II
Ativo (BALPAT) – I
Variações Patrimoniais Aumentativas (DEMVAP) - II
Saldos Credores (b) = III – IV
+V
Passivo (BALPAT) – III
Resultado Exercício (BALPAT)
– IV
Variações Patrimoniais Diminutivas (DEMVAP) – V
Divergência (c) = (a) - (b)

3.017.391,83
720.393,39
2.296.998,44
3.017.391,83
720.393,39
19.730,00
2.277.268,44
0,00

Assim, assiste razão ao gestor quanto ao saneamento da
questão.
Face o todo exposto, vimos aceitar as alegações de defesa, fato este que nos conduz a opinar pelo afastamento
do indicativo de irregularidade apontado no item 3.1.4
do RT 939/2017.
2.4 Não conformidade entre os demonstrativos contábeis e folha de pagamento quanto ao valor da contribuição patronal (item 4.5.1.1 do RT 939/2017).
Fundamentação legal: artigos 101 da Lei Federal
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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4.320/1964.
Constatou-se que o montante empenhado a título de
contribuição patronal do regime próprio de previdência
diverge em 40,64% (quarenta vírgula sessenta e quatro
pontos percentuais) do valor registrado na folha de pagamentos
JUSTIFICATIVAS
Devidamente citado, o gestor alegou que:
Uma vez mais descreve o achado uma não conformidade de lançamento, questão puramente técnica, que está
além da compreensão do Gestor, sendo restrita àqueles
que possuem conhecimento das orientações contidas no
Manual de Contabilidade Pública.
Não obstante a isso, cabe ao justificante tentar esclarecer
o que é humanamente impossível para aquele que não
detém, e nem estudou para tal, conhecimento técnico.
Restando tão somente repassar aquilo que lhe foi entregue por aquele que era o secretário de Finanças a época
dos fatos e continua sendo até o presente dia.
Prossigamos. Conforme se comprova pela Consolidação
Geral em anexo, no que diz respeito à natureza das despesas segundo as categorias econômicas, o valor empenhado, liquidado e pago são os mesmos. Logo, o achado
que aponta diferença de 40,64% em relação à folha de
pagamento pode ter sido resultado de distorção na leitura dos balancetes ou até mesmo no envio do próprio balancete, mas corrigido no envio do PCA.
Assim, em confronto ao documento anexado, deve a presente irregularidade se sanada. Outrossim, por tratar de
matéria constante nas orientações de Contabilidade Pública, deve por questão de justiça o TCEES convocar o técnico responsável para maiores esclarecimentos.

O gestor trouxe documentação de suporte específica para este indicativo de irregularidade.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Compulsando os documentos e justificativas apresentadas pelo gestor, entendemos que o mesmo não logrou
êxito em seu intento. Explica-se.
De acordo com o RT 939/2017, verificou-se que os valores lançados na folha de pagamento relativos às obrigações patronais (RPPS) divergiam daqueles efetivamente empenhados, liquidados e pagos no exercício. A divergência apontada foi de 40,64% (quarenta vírgula sessenta e quatro pontos percentuais).
Em sua defesa, o gestor alegou que os valores empenhados, liquidados e pagos são os mesmos já identificados
na peça inicial (R$ 130.859,82) e que a diferença em relação à folha de pagamento pode ter sido ocasionada por
distorção na leitura dos balancetes ou até mesmo no envio destes.
Aduziu, ainda, não ter conhecimento técnico suficiente
para debater o indicativo de irregularidade e sugeriu o
chamamento aos autos do Secretário de Finanças à época.
Pois bem.
Inicialmente, temos que não houve justificativa técnica/documental plausível. Os documentos encaminhados pelo defendente nesta fase processual apenas ratificaram os valores empenhados, liquidados e pagos das
obrigações patronais com o regime próprio de previdência. Quanto à diferença entres os pagamentos e os valores lançados no resumo da folha de pagamento não houve justificativa.
www.tce.es.gov.br

Tanto neste como em outros momentos da defesa, o gestor responsável pelas contas do Poder Legislativo do município de Pedro Canário, exercício financeiro de 2016, arvorou a tese de desconhecimento técnico sobre as irregularidades apontadas na peça inicial. E, nessa esteira,
sugeriu que fosse integrado aos autos o profissional que
elaborou os documentos que compõe a PCA, no caso o
Secretário de Finanças.
Sobre esta tese, temos que há muito tempo o Tribunal
de Contas já pacificou que o responsável pelas contas é
o gestor eleito (Prefeito, Vereador-Presidente) para o caso das contas de governo ou gestão. A única exceção diz
respeito aos municípios onde vige a desconcentração administrativa, aplicada, entretanto, somente ao Poder Executivo.
Assim, não merece prosperar a tese do gestor, posto que
somente este é o responsável pelas contas analisadas.
Face o todo exposto e, considerando a ausência de justificativa para a divergência entre a folha de pagamento e
o valor pago a título de obrigações patronais, vimos não
aceitar as alegações de defesa, fato este que nos conduz
a opinar pela manutenção do indicativo de irregularidade apontado no item 4.5.1.1 do RT 939/2017.
Em que pese à manifestação gravada no artigo anterior,
entendemos que a irregularidade mantida não é suficiente para macular as contas do gestor, uma vez que não há
evidências do não pagamento de contribuições previdenciárias. Ou seja, não vislumbramos elementos que pudessem suscitar o enriquecimento ilícito próprio ou de terceiros, má-fé ou ainda dano irreversível ao erário. Nesse
sentido, vimos sugerir que sejam mitigados os efeitos da
irregularidade mantida.
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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Despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres sem
disponibilidade financeira suficiente para pagamento.
(item 5.1.2.1 do RT 939/2017).

odo 2013/2014. Assim, definitivamente a despesa aqui
apontada não pertence ao exercício de 2016 e sim de
2013/2014.

Fundamentação legal: artigo 42 da Lei Complementar
101/2000.

Quanto ao valor de R$ 14.089,98, pago a título de indenização a servidora efetiva, Cirleusa Figueiredo Ramos,
conforme documento em anexo é originado do primeiro decênio da servidora haja vista atender as exigências
contidas na Lei Municipal 08/2008. Salienta-se que a servidora foi investida no ano de 1990, presume-se que novamente foi efetivado lançamento utilizando conta de
despesa indevida.

De acordo com o RT 939/2017, verificou-se a disponibilidade financeira ao final do exercício de 2016, no montante de R$ 86,00 (oitenta e seis reais) em confronto com
o pagamento em 2017, de despesas classificadas como do exercício anterior (31.90.92) no montante de R$
30.755,98 (trinta mil setecentos e cinquenta e cinco reais
e noventa e oito centavos).
Desse confronto constatou-se que a câmara não teria ao
final de 2016, disponibilidade financeira suficiente para
arcar com as despesas que foram pagas no exercício subsequente, pertinentes a 2016, evidenciando assim, possível descumprimento à determinação contida no artigo 42
da Lei de Responsabilidade Fiscal.
JUSTIFICATIVAS
Devidamente citado, o gestor alegou que:
O referido achado indica que foram pagos em 2017 o
equivalente a R$ 30.755,98 supostamente oriundos do
exercício de 2016, o que não é verdade.
Explica-se. Uma vez mais se denota desacerto no lançamento contábil, pois os valores pagos em 2017 e indevidamente registrados como despesas do exercício anterior são verbas indenizatórias originadas antes do exercício de 2016. Vejamos:
Quanto ao valor de R$ 16.666,00, pago a título de indenização ao servidor efetivo, Herlan Oliveira Dias de Freitas é fruto do direito a férias regulares relativas ao perí-

Por todo exposto deve a presente irregularidade ser sanada por tratar-se tão somente de desacerto de lançamento contábil.
O gestor trouxe documentação de suporte específica para este indicativo de irregularidade.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Compulsando os documentos e justificativas apresentadas pelo gestor, entendemos que o mesmo logrou êxito
em seu intento. Explica-se.
De acordo com o RT 939/2017, verificou-se que após o
encerramento do exercício financeiro houve o pagamento total de R$ 30.755,98 (trinta mil setecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos) referentes a
despesas de exercícios anteriores. Entretanto, a disponibilidade financeira do exercício de 2016 era de apenas R$
86,00 (oitenta e seis reais).
Em sua defesa, o gestor alegou que apesar de as despesas terem sido pagas em 2017 como sendo despesas de
exercícios anteriores, o fato gerador destes pagamentos
não ocorreu no período vedado pelo artigo 42 da LRF.
www.tce.es.gov.br

Pois bem.
Analisando as justificativas e documentos encaminhados,
percebe-se que os pagamentos realizados foram oriundos de direitos trabalhistas adquiridos em datas anteriores ao exercício de 2016. Tanto o pagamento da indenização por licença-prêmio, quanto à indenização por férias
são relativos a exercícios diversos do que o ano financeiro de 2016.
Portanto, quando da contratação de todas as despesas
do exercício de 2016, estas pendências (dívidas) deveriam ser consideradas no sentido de se garantir lastro financeiro para que os pagamentos pudessem ser realizados, dando-se cumprimento ao art. 42 da Lei Complementar 101/2000 e parágrafo único:
Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no
art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato,
contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a
serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.
Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de
caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.
Entretanto, nota-se do demonstrativo da dívida fundada
que o único passivo reconhecido pelo Poder Legislativo
foi o parcelamento de débito previdenciário, não constando como credores os servidores retro citados, o que
denota a possibilidade de o Poder Legislativo não ter reconhecido a dívida por mero desconhecimento da mesma. A documentação encaminhada corrobora nesse sentido, veja-se:
Observou-se (processo 6589/2017) que a Sra. Cirleusa
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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Figueredo Ramos requereu licença prêmio em julho de
2017, referente a dois períodos não gozados, tendo sido
indenizada por meio da Portaria 49 de 10/08/2017, no
valor de 14.089,98.
Consta também documentação pertinente ao processo
6330/2017, cuja Portaria 39/2017 decidiu por revogar
a concessão de gozo de férias relativas a 2013/2014 ao
servidor Herlan Oliveira Dias Freitas, por motivo de necessidade de serviço e, desta forma, indenizou-o em R$
16.666,00.
Assim, considerando o todo exposto, quanto aos aspectos relacionados ao art. 42 da LRF, objeto de citação neste apontamento, vimos acolher as alegações de defesa,
no sentido de que se considere a irregularidade passível
de ressalva, determinando-se ao gestor que adote como
prática a apuração, registro e evidenciação dos passivos
do Poder Legislativo, tendo em vista as Normas Brasileiras de Contabilidade em vigor.
2.6 Descumprimento do limite de despesas com folha
de pagamento definido na Constituição da República.
(item 5.1.1 do RT 939/2017).
Fundamentação legal: artigo 29-A, § 1º, CRFB/1988.
De acordo com o RT 939/2017, constatou-se que o montante gasto com folha de pagamento durante o exercício
de 2016 ultrapassou o limite definido pela CF em seu art.
29-A, § 1º, excedendo-o em R$ 7.561,17 (sete mil quinhentos e sessenta e um reais e dezessete centavos).
JUSTIFICATIVAS
Devidamente citado, o gestor alegou que:
Como recorrente nas outras indicações de irregularidade,
o presente achado também é resultado de inserção de in-

formações contábeis de forma incorretos.
Pois bem. Conforme se comprova a Câmara Municipal de
Pedro Canário recebeu no exercício de 2016 a título de repasse (duodécimo) a quantia de R$ 2.123.256,53, tendo
como limite de gastos com pessoal, observando o limite
de 70% contido na CF/88, a quantia de R$ 1.486.279,57.
No entanto, o demonstrativo de despesa com pessoal enviado no PCA/2016, que junto a presente justificativa, aponta que o gasto total com pessoal foi de R$
1.476.674,74, ou seja, cerca de R$ 20.000,00 a menos
que o valor máximo permitido.
Depreende-se do confronto entre a informação gerada
pelo TCEES e os documentos enviados e juntados a presente justificativa que mais uma vez houve em algum momento lançamento ou envio de informações sem consonância com as orientações do manual de contabilidade
pública que rege a prestação de Contas.
Assim, muito embora repetitivo, não havendo o saneamento da irregularidade pela ponderação da presente
justificativa é necessário incluir o Secretário de Finanças
a época para esclarecer tecnicamente os fatos, haja vista considerar a limitação técnica do signatário para tal.
O gestor trouxe documentação de suporte específica para este indicativo de irregularidade.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Compulsando os documentos e justificativas apresentadas pelo gestor, entendemos que o mesmo logrou êxito
em seu intento. Explica-se.
De acordo com o RT 939/2017, constatou-se que o montante gasto com folha de pagamento durante o exercício
de 2016 ultrapassou o limite definido pela CF em seu art.
www.tce.es.gov.br

29-A, § 1º, excedendo-o em R$ 7.561,17 (sete mil quinhentos e sessenta e um reais e dezessete centavos).
Em sua defesa, o gestor alegou que os cálculos do TCEES divergiam dos pagamentos ocorridos no período. Nesse sentido, trouxe documentos para comprovar que o total da despesa legislativa com a folha de pagamento foi
de R$1.476.674,74 (um milhão quatrocentos e setenta e
seis mil seiscentos e setenta e quatro reais e setenta e
quatro centavos).
Pois bem.
O gestor acostou documentação para comprovar o alegado. De fato, o total das despesas com a folha de pagamento, excluídas as obrigações patronais, atingiu o montante de R$1.476.674,74 (um milhão quatrocentos e setenta e seis mil seiscentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) no exercício de 2016.
Assim, o novo cálculo passa a ser o seguinte:
Descrição
Total de Duodécimos (Repasses) Recebidos no Exercício
Total da Despesa Legislativa
com Folha de Pagamento
% Gasto com folha de pagamentos
% Limite Gasto com folha de
pagamentos

Valor
2.123.256,53
1.476.674,74
69,54%
70%

Portanto, não houve descumprimento do mandamento
constitucional.
Assim e, considerando o todo exposto, vimos aceitar as
alegações de defesa, fato este que nos conduz a opinar
pelo afastamento do indicativo de irregularidade apontado no item 5.1.1 do RT 939/2017.
QUADRO RESUMIDO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E
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LEGAIS

Gastos Totais – Poder Legislativo Em R$ 1,00

Despesas com pessoal – Poder Legislativo Em R$ 1,00

Descrição
Receitas Tributárias e Transf.
de Impostos – Exercício Anterior
Limite Máximo Permitido de
Gastos do Poder - exceto Inativos (7%)
Gasto Total do Poder Legislativo, exceto Inativos
% Gasto total do Poder
% Limite Gasto total do Poder

Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Despesas totais com pessoal
% das despesas totais com
pessoal em relação à RCL
% Limite das despesas totais
com pessoal em relação à RCL

Valor
54.793.917,17
1.807.559,48
3,30%
6%

Fonte: Processo TC 4.901/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.
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
% Limite

Valor
39.888.261,27
609.626,18
1,53%
5%

Fonte: Processo TC 4.901/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.
Gasto Individual com Subsídio – Poder Legislativo Em R$
1,00
Descrição
Subsídio do Deputado Estadual - Base Referencial Individual
Gasto Individual com Subsídios dos Vereadores
% de correlação com o subsidio do deputado estadual
% Limite de correlação com
o subsidio do deputado estadual

Valor
25.322,25
4.643,00
18,33%
30%

Fonte: Processo TC 4.901/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.

Valor
30.336.875,42
2.123.581,28
2.116.833,82
6,97%
7%

Fonte: Processo TC 4.901/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.
4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual do Chefe do
Poder Legislativo do município de Pedro Canário, exercício financeiro de 2016, formalizada de acordo com a IN
TCEES 34/2015, e instruída nos termos da Resolução TC
297/2016 e alterações posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, vimos opinar no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR COM RESSALVA a prestação de contas anual do Senhor Rogério
Moura de Oliveira, ordenador de despesas no exercício
financeiro de 2016, na forma do art. 84 da Lei Complementar 621/2012.
Propomos que se determine ao Poder Legislativo que
adote como prática a apuração, registro e evidenciação
da integralidade de seus passivos, tendo em vista as Normas Brasileiras de Contabilidade em vigor.
Sugere-se, ainda, a aplicação de multa ao atual ordenador de despesas, Senhor Idelbrando Silva de Freitas, pelo descumprimento do prazo de envio da prestação de
www.tce.es.gov.br

contas anual, conforme no item 2.1 do RT 939/2017 e
2.1 desta ITC.
Por fim, insta registrar que o Senhor Rogério Moura de
Oliveira requereu direito à sustentação oral quando do
julgamento de suas contas.
Vitória/ES, 04 de abril de 2018.
[...]”
Segundo o RT 939/2017, verificou-se que o gestor descumpriu o prazo regimental para o encaminhamento da
prestação de contas anual. Para efeitos do exercício financeiro de 2016, o prazo máximo findou-se em 31 de
março de 2017. A prestação de contas do Chefe do Poder Legislativo do município de Pedro Canário foi homologada somente em 18 de abril de 2017. Apesar do descumprimento do prazo, entendo que, no caso concreto,
as alegações do responsável para o envio das contas anuais são suficientes para afastar a aplicação da multa sugerida. Não vislumbrei desídia, tampouco falta de interesse
em cumprimento da obrigação legal. Os três pontos alegados pelo gestor, ou seja, “ Problemas na certificação digital”, “Interpretação indevida da notificação” e “Alteração da portaria em março de 2017”, embora sanáveis e
bem enfrentados pelo relatório técnico, entendo que podem ter, de fato, gerado pequenos transtornos para o devido cumprimento do prazo. Ademais, os poucos dias de
atrasado não comprometeram os prazos de tramitação e
análise das respectivas contas anuais.
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.
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

2. Unânime.

Relator

3. Data da Sessão: 17/10/2018 – 35ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

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:

4. Especificação do quórum:

1.1. MANTER a seguinte irregularidade apontada no
item 2.4 da Instrução Técnica Conclusiva 1205/2018, de
responsabilidade do senhor Rogério Moura de Oliveira:

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHERIO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

1.1.1. Não conformidade entre os demonstrativos contábeis e folha de pagamento quanto ao valor da contribuição patronal (item 4.5.1.1 do RT 939/2017 e item 2.4
da Instrução Técnica Conclusiva 1205/2018).
Fundamentação legal: artigos 101 da Lei Federal
4.320/1964.
1.2. JULGAR REGULARES COM RESSALVAS as contas do
senhor Rogério Moura de Oliveira – Presidente da Câmara Municipal de Pedro Canário no exercício de 2016, pela
prática de ato ilegal presentificado no item 1.1 acima discriminado, dando QUITAÇÃO ao responsável, com amparo no artigo 84, inciso II, e 86 da Lei Complementar Estadual 621/2012;
1.3. Considerar REGULAR o encaminhamento das contas, sob a responsabilidade do senhor Ildebrando Silva
de Freitas;
1.4. DETERMINAR ao Poder Legislativo de Pedro Canário na pessoa do atual gestor, senhor Ildebrando Silva de
Freitas que adote como prática a apuração, registro e evidenciação da integralidade de seus passivos, tendo em
vista as Normas Brasileiras de Contabilidade em vigor.

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.

ACÓRDÃO TC- 1368/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2017 –
REGULAR – QUITAÇÃO – CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual, da Agência e Desenvolvimento das Micro e Pequenas
Empresa e do Empreendedorismo - ADERES, referente ao
exercício de 2017, sob a responsabilidade do Sr. Edilson
João Rodes e da Sra. Sandra Viana Rios, Ordenadores de
Despesas
A área técnica, através do Relatório Técnico 00204/20188 e da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 03377/2018-5,
sugeriu o julgamento pela regularidade das contas em
apreço.
O Ministério Público Especial de Contas, mediante Parecer 04031/2018-7, da lavra do Procurador, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, em consonância com o posicionamento da área técnica, manifestou-se no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este magistrado de Contas para emissão de relatório e voto para
efeito de deliberação do Colegiado, nos termos do art. 29
do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.

Processo: 04537/2018-3

É o sucinto relatório.

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

VOTO

Exercício: 2017

Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual, da
Agência e Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresa e do Empreendedorismo - ADERES, referente ao
exercício de 2017, necessário é sua análise para posterior julgamento, em razão da documentação que lhe deu
suporte.

UG: ADERES - Agência de Desenvolvimento Das Micro e
Pequenas Empresas e do Empreendedorismo
Relator: Marco Antônio da Silva
Responsável: EDILSON JOAO RODES, SANDRA VIANA
RIOS
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Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pela regularidade das contas em apreço.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC
03377/2018-5, verbis:
[...]
Considerando a completude apresentada na análise de
mérito contida no Relatório Técnico 00204/2018-8 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 Sr. Edilson João Rodes e da Sra. Sandra Viana Rios
no exercício de funções como ordenadores de despesas
da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas e
do Empreendedorismo – ADERES, no exercício de 2017.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa TC 43/2017.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas do Sr. Edilson João Rodes e da Sra. Sandra Viana Rios, na forma do artigo 84
da Lei Complementar Estadual 621/2012. – g.n.
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas

acompanhou a área técnica, na íntegra, quanto aos termos de sua manifestação.
Ocorre que a Lei Complementar Estadual 621/2012 estabelece o seguinte, litteris:
Art. 84. As contas serão julgadas:
I - Regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis e a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a efetividade e a razoabilidade dos atos de gestão do responsável;
[...]
Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal
dará quitação ao responsável. - g.n.
Assim sendo, verifico da documentação, constante dos
autos, que a análise procedida pela área técnica se mostra adequada, razão pela qual acompanho seu posicionamento.
Desse modo, adoto como razões de decidir o posicionamento técnico e do representante do Parquet de Contas
que se manifestaram pela regularidade da presente prestação de contas.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, em consonância com o posicionamento
da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, proponho VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
www.tce.es.gov.br

Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1 JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual, da
Agência e Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresa e do Empreendedorismo - ADERES, referente ao
exercício de 2017, sob a responsabilidade do Sr. Edilson
João Rodes e da Sra. Sandra Viana Rios, Ordenadores de
Despesas, dando-lhes a devida quitação;
1.2 ARQUIVAR os presentes autos após a ciência dos interessados e o respectivo trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 03/10/2018 – 33ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência).
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva (relator) e Márcia Jaccoud Freitas (em substituição).
CONSELHERIO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRO CONVOCADO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1584/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04985/2016-7
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2012
UG: PMAC - Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: WILSON BERGER COSTA
Procuradores: ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB:
16046-ES)
FISCALIZAÇÃO – CUMPRIMENTO DE DECISÃO PLENÁRIA
– EXTINÇÃO – ARQUIVAMENTO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO:
RELATÓRIO
Este processo foi constituído em cumprimento à decisão contida no Parecer Prévio 23/2016 do Plenário desta Corte de Contas, nos autos do processo TC 3056/2013,
que rejeitou as contas e determinou a formação de autos apartados para a responsabilização do Ex-Prefeito de
Afonso Cláudio no exercício de 2012, Senhor WILSON
BERGER COSTA, pelo descumprimento do artigo 42 da
Lei de Responsabilidade Fiscal, qual seja, insuficiência de
disponibilidades financeiras para arcar com as obrigações
de despesas contraídas em final de mandato.
A Instrução Técnica Inicial ITI 61/2017, em razão de tal fa-

to, aponta para a aplicação da multa de competência deste Tribunal, prevista no art. 5º, inciso III, parágrafos 1º e
2º da Lei 10.028/2000 e propõe a citação do Senhor Wilson Berger da Costa.
Devidamente citado (Termo de Citação 376/2017-7), o
responsável apresentou esclarecimentos com pedido de
sustentação oral (Defesa/Justificativa 787/2017-6).
A Manifestação Técnica 1223/2017, considerando a pendência de julgamento de Recurso de Reconsideração interposto pelo interessado (TC 6064/2016) e seu efeito
suspensivo, opinou por que se aguardasse a decisão definitiva da matéria para proceder-se à instrução conclusiva.
Por meio do Despacho 50766, este Relator informou o
julgamento do Recurso de Reconsideração na 19ª Sessão Ordinária do Plenário em 19/06/2018 e encaminha
os autos à Secex para análise e instrução.
Em seguida o NCE – Núcleo de Contabilidade e Economia
elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC 3986/2018,
opinando pela extinção deste processo tendo em vista
que o Plenário havia proferido o Parecer Prévio 39/2018
dando provimento ao recurso do interessado.
O Ministério Público de Contas acompanha o opinamento técnico, por meio do Parecer Ministerial 4934/2018.
Assim vieram os autos a este Gabinete para prolação de
voto.
É o relatório
FUNDAMENTAÇÃO
Nos autos do processo TC 6064/2016 foi julgado o recurso de reconsideração do Senhor Wilson Berger da Costa em face do Parecer Prévio 23/2016 – 2ª Câmara, tendo sido então proferido o Parecer Prévio 39/2018, dando
www.tce.es.gov.br

provimento parcial ao recurso por maioria, nos termos
do voto vogal do Conselheiro Sergio Borges, vencido este
Conselheiro Relator.
Formou-se então o Parecer Prévio 39/2018, com a seguinte redação:
1. PARECER PREVIO TC-39/2018
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas, em:
1.1. CONHECER do presente recurso,
1.2. Dar PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso de
reconsideração, com consequente reformulação do Parecer Prévio – 2ª Câmara 023/2016, no sentido de:
1.2.1 Excluir a irregularidade “obrigações de despesas
contraídas nos dois últimos quadrimestres do mandato
a serem pagas no exercício seguinte sem disponibilidade de caixa”;
1.2.2 Recomendar ao Legislativo Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVA das contas do Sr. Wilson Berger Costa, Prefeito do Município de Afonso Cláudio, no exercício
de 2012, com fundamento no art. 80, II, da LC 621/2012;
1.2.3 Deixar de determinar a formação de 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;
1.2.4 Deixar de remeter ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo cópia da Instrução Técnica ConclusiSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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va ITC 1763/2015, do Parecer Ministerial, deste Voto e da
Decisão proferida, para as finalidades previstas no artigo
163, §8º, do Regimento Interno do TCEES;
1.3. Dar ciência ao recorrente.
Assim, tendo em vista a exclusão da irregularidade que
deu origem a este processo, assim como a decisão de
“deixar de determinar a formação de autos apartados”, resta unicamente extinção do presente processo,
nos termos do artigo 310, inciso II, da Resolução TCEES
261/2013 – Regimento Interno.
Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, tendo em conta a fundamentação até aqui expendida, acompanho o entendimento do
NCE, contido na Instrução Técnica Conclusiva 3986/2018
e o parecer do Ministério Público de Contas e VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a seguinte deliberação que submeto à sua consideração.

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
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACÓRDÃO os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos na 1ª Câmara, ante as razões expostas pelo Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
quanto à formação de autos apartados, originada de determinação contida no Parecer Prévio 23/2016 em face
do Senhor Wilson Berger da Costa, pela extinção e arquivamento do presente processo, nos termos do artigo
330, V do RITCEES.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/11/2018 – 38ª Sessão Ordinária da

ACÓRDÃO TC- 1585/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 07491/2016-4
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: PMPC - Prefeitura Municipal de Pedro Canário
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: ANTONIO WILSON FIOROT
Procurador: JOSÉ MARIA RAMOS GAGNO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO – EXERCÍCIO DE 2015 – JULGAMENTO PELA IRREGULARIDADE DAS CONTAS COM
www.tce.es.gov.br

AUSÊNCIA DE EFEITOS PARA FINS DE INELEGIBILIDADE
– MULTA – DETERMINAR INSTAURAÇÃO DE TOMADA
DE CONTAS ESPECIAL – 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
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
da Prefeitura Municipal de Pedro Canário, referente ao
exercício de 2015, sob a responsabilidade do senhor Antônio Wilson Fiorot - Prefeito Municipal.
A análise inicial de conformidade acusou que alguns itens
não haviam sido encaminhados e outros apresentavam
inconsistências, razão pela qual foi emitido Termo de Notificação Eletrônico (fls. 03/05) fixando prazo para a remessa dos arquivos nele relacionados.
Devidamente notificado, o Ordenador de Despesas não
encaminhou a documentação solicitada. Foi exarada Decisão em Protocolo 437/2016 (fls. 11), pela notificação do
senhor Antônio Wilson Fiorot para que atendesse ao Termo de Notificação Eletrônico sob pena de aplicação de
multa, o que foi procedido mediante o Termo de Notificação 50249/2016 (fls. 10).
Não tendo atendido à determinação desta Corte, a Secex Contas elaborou a Instrução Técnica Inicial 929/2016
(fls. 15/19), sugerindo a citação do responsável para que
apresentasse justificativas para o descumprimento ao
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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Termo de Notificação 50249/2016, bem como nova noti-

Item 3.4.1

ficação para que o Sr. Antônio Wilson Fiorot encaminhasse os documentos nela relacionados, o foi feito na forma
da Decisão Monocrática 1481/2016.
Em atendimento ao Termo de Citação 50051/2016-5 e ao
Termo de Notificação 50543/2016-4, referente à Decisão
Monocrática 01481/2016-4, o gestor encaminhou a documentação a este Tribunal de Contas via Sistema Cidades-Web, conforme Despacho 17296/2017-5 (fls.31).
Com a documentação regularizada a área técnica realizou a análise da Prestação de Contas e anexos por meio
do Relatório Técnico 263/2017 (fls. 40-65), no qual constatou indícios de irregularidades apontados na Instrução
Técnica Inicial 378/2017 (fls. 66-67), com propositura de
citação do responsável Sr. Antônio Wilson Fiorot, em razão dos seguintes indícios de irregularidades, o que foi
acolhido na Decisão Monocrática 771/2017:
I t e n s / S u b i - Achados:
tens:
Item 3.2.1.1 Divergência por ausência de comprovação
de saldos bancários indica distorção no saldo financeiro
Item 3.2.1.2 Divergência por ausência de registros de saldos bancários no Termo de Verificação das
Disponibilidades indica distorção no saldo financeiro
Item 3.2.2.1 Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens patrimoniais móveis
e imóveis, e os saldos registrados no Balanço Patrimonial
Item 3.2.3
Acúmulo de saldo nas contas de “Consignações” do Passivo Circulante indica situação de
depositário infiel
Item 3.3.1
Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer sobre a prestação de contas anual

Item 3.4.2
Item 3.4.3
Item 3.5.1

Incompatibilidade na contribuição previdenciária patronal (RPPS) indica distorção nos resultados orçamentário e financeiro
Incompatibilidade na contribuição previdenciária patronal (RGPS) indica distorção nos resultados orçamentário e financeiro
Ausência de recolhimento de contribuições
previdenciárias retidas dos segurados do
RGPS
Ausência de adoção de providências para cobrança da dívida ativa

Regularmente citado, o responsável anexou aos autos suas justificativas e documentos (fls.76-81).
A documentação encaminhada foi analisada pela área
técnica, a qual concluiu na Instrução Técnica Conclusiva 4503/2017 (fls. 86-103) pela irregularidade das contas em razão da manutenção das irregularidades apontadas na Instrução Técnica Inicial 378/2017.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira (Parecer 664/2018), o qual acresce determinações ao atual Prefeito Municipal.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito se encontra devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva 4503/2017, e do Parecer do
Ministério Público de Contas 664/2018, abaixo transcritos:
www.tce.es.gov.br

- Instrução Técnica Conclusiva 4503/2017:
“[...]
2. INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE APONTADOS NO
RT 263/2017
Antes de adentrarmos nos indicativos de irregularidade
e nas justificativas apresentadas, cumpre-nos informar
que o gestor trouxe defesa única e genérica para todos os
itens apontados no RT 263/2017. Nesse sentido e, considerando ainda a ausência de documentação de suporte,
a análise do mérito da defesa será efetuada em conjunto,
ao final do item 2.9 desta Instrução Técnica Conclusiva.
2.1 Divergência por ausência de comprovação de saldos bancários indica distorção no saldo financeiro. (Item
3.2.1.1 do RT 263/2017)
Fundamentação legal: artigo 83 e 101da Lei Federal
4.320/1964.
Nos termos do RT 263/2017 observou-se o seguinte
apontamento:
Visualizando-se os extratos bancários emitidos pelas instituições financeiras, constantes dos arquivos digitalizados EXTBAN, verifica-se a ausência do documento relativo às contas discriminadas a seguir.
Tabela 02: Contas sem comprovação de saldo bancário
Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 7.491/2016 - Prestação de Contas
Anual 2015 (TVDISP e EXTBAN).
Do confronto entre os registros contábeis com os extratos e conciliações demonstrados no Termo de Verificação
das Disponibilidades, essas ausências de comprovação de
alguns saldos bancários causam divergência no total disponível apurado no exercício, pois impossibilitam corroSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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borar a totalidade registrada pela contabilidade do Ente.
Ressalta-se que, os saldos de disponibilidades indicados
como valor “zero” também devem ser comprovados com
documento hábil, quer seja extrato bancário com saldo
em 31/12/2015 e/ou documento de encerramento de
conta antes do término do exercício.
2.2 Divergência por ausência de registros de saldos bancários no Termo de Verificação das Disponibilidades indica distorção no saldo financeiro (item 3.2.1.2 do RT
263/2017)
Fundamentação legal: artigo 83 e 101da Lei Federal
4.320/1964.
Nos termos do RT 263/2017 observou-se o seguinte
apontamento:
Da análise dos extratos bancários emitidos pelas instituições financeiras, constantes dos arquivos digitalizados
EXTBAN, verifica-se que as contas discriminadas a seguir
não foram evidenciadas no Termo de Verificação das Disponibilidades (TVDISP).
Tabela 03: Contas não registradas no TVDISP Em R$ 1,00
Banco

Agência

Conta

Fonte S a l d o
de Re- Contábil
– Arquivo
curso
TVDISP
N Ã O 14.629.695 N Ã O
CONSTA
CONSTA
152
17.809.484 N Ã O
CONSTA

Saldo do Diferença
Extrato

anual dos bens patrimoniais móveis e imóveis, e os saldos registrados no balanço patrimonial (item 3.2.2.1 do
RT 263/2017)

Tabela 05: Consignações - Saldo e movimentação Em R$
1,00

Fundamentação legal: artigo 94 e 96 da Lei Federal
4.320/1964.

** Somados os cancelamentos.

Nos termos do RT 263/2017 observou-se o seguinte
apontamento:
Tabela 04: Saldos patrimoniais Em R$ 1,00
Descrição

Balanço
Patrimonial
Bens em al- 275.355,76
moxarifado
Bens móveis 9.106.839,38
Bens imóveis 31.352.499,04
Bens intangí- veis

Inventário

Diferença

275.355,76

-

6.534.354,88 2.572.484,50
38.790.777,13 7.438.278,09
-

Fonte: Processo TC 7.491/2016 - Prestação de Contas
Anual 2015.
Conforme tabela 04 verifica-se divergência entre os saldos de bens móveis e imóveis registrados na contabilidade com aqueles constantes nos respectivos inventários
de, respectivamente, R$ 2.572.484,50 e R$ 7.438.278,09.
2.4 Acúmulo de saldo nas contas de “Consignações” do
Passivo Circulante indica situação de depositário infiel
(item 3.2.3 do RT 263/2017)

* Somadas as encampações.
Fonte: Processo TC 7.491/2016 - Prestação de Contas
Anual/2015.
Ressalta-se que o saldo de consignações no encerramento do exercício em análise (R$2.351.363,50) corresponde
a 49,73% do total de valores inscritos durante o exercício
(R$4.728.477,86).
Nota-se, ainda, que algumas contas não foram movimentadas no exercício.
Considerando que as contas de “Consignações” se referem a valores retidos de servidores para repasse às entidades consignatárias, depreende-se que a Prefeitura Municipal de Pedro Canário encontra-se em situação de depositário infiel de valores pertencentes a terceiros, inclusive, à Fazenda Pública Federal.
2.5 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer sobre a prestação de contas
anual (item 3.3.1 do RT 263/2017)

Fundamentação legal: artigos 85, 86, 87, 89 e 92 da Lei
Federal 4.320/1964.

Fundamentação legal: artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012 (DOE 19/03/2012 – alterada pela LC
658/2012) c/c art. 54 e 59 da Lei Complementar nº 101
de 04 de maio de 2000.

Fonte: Processo TC 7.491/2016 - Prestação de Contas
Anual 2015 (TVDISP e EXTBAN).

Nos termos do RT 263/2017 observou-se o seguinte
apontamento:

Nos termos do RT 263/2017 observou-se o seguinte
apontamento:

Tais ausências causam divergência no total disponível
apurado no exercício, pois impossibilitam corroborar a
totalidade registrada pela contabilidade do Ente.

Da análise do Demonstrativo da Dívida Flutuante (DEMDFL) e do Balancete de Verificação (BALVER), verifica-se
a seguinte movimentação nas contas de “Consignações”,
do Passivo Circulante:

Ao analisar o Relatório e Parecer Conclusivo do Controle
Interno, encaminhado pelo gestor na presente Prestação
de Contas, verificou-se a existência do Relatório de Controle Interno – RELUCI, emitido pelo órgão de Controle In-

Banestes
Banestes

29.295,77 29.295,77
0,00

0,00

2.3 Divergência entre os valores apurados no inventário

www.tce.es.gov.br
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terno, com a seguinte conclusão:
Pelo descrito no Item 03, Das nas Análises Efetuadas, esta Controladoria se abstém de omitir opinião sobre as demonstrações contábeis encaminhadas a esta Controladoria, por falta de profissional habilitado na área contábil,
que poderiam levar a erro na emissão de nossa opinião
na análise realizada, e quanto aos demais demonstrativos, não houve tempo hábil para análise detalhada como deveria.
Vale ressaltar que a prestação de contas chegou a esta
Controladoria para análise, no dia 23.03.2016 as 12h:34min, ainda faltando demonstrativos de bens móveis,
imóveis e inventario anual, sendo dia 24.03.2016 foi ponto facultativo no Município, e 25.03.2016 feriado nacional, prejudicando assim uma análise detalhada na Prestação de Contas.
2.6 Incompatibilidade na contribuição previdenciária patronal (RPPS) indica distorção nos resultados orçamentário e financeiro. (item 3.4.1 do RT 263/2017)
Fundamentação legal: artigos 85, 87, 102 e 103 da Lei Federal 4.320/1964.
Nos termos do RT 263/2017 observou-se o seguinte
apontamento:
Da análise dos documentos encaminhados pelo jurisdicionado observa-se que o valor referente à contribuição
patronal, informada no resumo anual da folha de pagamento dos servidores vinculados ao regime geral de previdência (FOLRPP), diverge dos valores registrados no balancete da execução orçamentária (BALEXO).
A liquidação de uma contribuição previdenciária baseia-se nos valores apurados em folha de pagamento. Dito isto, observa-se, quanto à contribuição patronal, que o ba-

lancete da execução orçamentária registra uma liquidação em valor superior ao demonstrado no resumo da folha de pagamento, o que indica uma possível distorção
no Balanço Orçamentário.
A divergência indica uma possível distorção na contabilidade com reflexos em seus demonstrativos contábeis,
consequentemente nos resultados orçamentário e financeiro apurados.
De acordo com a Tabela 06, enquanto o resumo da folha de
pagamento aponta para o montante de R$1.533.037,43
de obrigações devidas, a contabilidade aponta para pagamentos no total de R$2.372.324,36, indicando pagamentos a maior em R$839.286,93.
2.7 Incompatibilidade na contribuição previdenciária patronal (RGPS) indica distorção nos resultados orçamentário e financeiro. (item 3.4.2 do RT 263/2017)
Fundamentação legal: artigos 85, 87, 102 e 103 da Lei Federal 4.320/1964.
Nos termos do RT 263/2017 observou-se o seguinte
apontamento:
Da análise dos documentos encaminhados pelo jurisdicionado observa-se que o valor referente à contribuição
patronal, informada no resumo anual da folha de pagamento dos servidores vinculados ao regime geral de previdência (FOLRGP), diverge dos valores registrados no balancete da execução orçamentária (BALEXO).
A liquidação de uma contribuição previdenciária baseia-se nos valores apurados em folha de pagamento. Dito isto, observa-se, quanto à contribuição patronal, que o balancete da execução orçamentária registra uma liquidação em valor superior ao demonstrado no resumo da folha de pagamento, o que indica uma possível distorção
www.tce.es.gov.br

no Balanço Orçamentário.
A divergência indica uma possível distorção na contabilidade com reflexos em seus demonstrativos contábeis,
consequentemente nos resultados orçamentário e financeiro apurados.
De acordo com a Tabela 06, enquanto o resumo da folha de
pagamento aponta para o montante de R$1.243.166,13
de obrigações devidas, a contabilidade aponta para pagamentos no total de R$1.434.075,52, indicando pagamentos a maior em R$190.909,39.
2.8 Ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias retidas dos segurados do RGPS. (item 3.4.3 do RT
263/2017)
Fundamentação legal: artigo 15, inciso I e art. 30, inciso I,
alínea “a” e “b” da Lei Federal 8.212/91; artigos 40 e 195,
inciso I, da Constituição Federal.
Nos termos do RT 263/2017 observou-se o seguinte
apontamento:
Com relação, única e exclusivamente, ao exercício de
2015, os percentuais de pagamento das contribuições
retidas do servidor, encontrados na análise realizada no
item 3.4 (tabela 06), são suficientes para se considerar
que as referidas contribuições foram recolhidas.
Não obstante, deve-se levar em conta o saldo existente na conta contábil 218810102000 INSS no valor de
R$1.600.443,08, conforme demonstrado a seguir:
Tabela 07: Saldo conta contábil 218810102000 INSS Em
R$ 1,00
Conta contábil

Saldo

anterior
218810102001 1.526.156,96

Retenções

Baixas

Saldo final

em 2015
523.099,78

em 2015
552.753,01

1.496.503,73

INSS
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218810102002 52.858,08

-

-

52.858,08

INSS restituição
218810102003 38.521,12

141.942,92

129.382,77

51.081,27

665.042,70

682.135,78

1.600.443,08

INSS serviços de
terceiros
Total

1.617.536,16

Este saldo, de R$1.600.443,08, indica ausência de recolhimento das contribuições retidas de servidores e terceiros, correspondendo, aproximadamente, a obrigação
acumulada de quase três exercícios.
Considerando que a conta 218810102000 – INSS se refere a valores retidos de servidores para repasse ao Regime Geral de Previdência Social, fazem-se necessários esclarecimentos sobre as circunstâncias que levaram à manutenção desses valores no Passivo da Unidade Gestora.
2.9 Ausência de adoção de providências para cobrança
da dívida ativa. (item 3.5.1 do RT 263/2017)
Fundamentação legal: artigos 1°, § 1°, 12, 13 e 14
da Lei Complementar 101/2000; art. 85 da Lei Federal 4.320/1964; Ato Recomendatório Conjunto TCEES/
MPES/2013.
Nos termos do RT 263/2017 observou-se o seguinte
apontamento:
Da análise do Demonstrativo da dívida ativa tributária e
não tributária - DEMDAT, constata-se um saldo inicial de
R$7.383.799,87. Fora registrado, recebimentos de Dívida Ativa Tributária no montante de R$127.548,68, correspondentes a 1,78% do total a receber e, ainda, o cancelamento no total de R$66.292,84. No mesmo exercício houve inscrições de créditos, no montante de
R$1.768.032,16.
Verifica-se, também, que a Dívida Ativa Não-Tributária
cresceu de R$202.961,91 para R$550.557,51, sendo que

os recebimentos registrados no exercício representam
apenas 0,57% do saldo inicial.
O relatório de gestão e os demais documentos integrantes da prestação de contas não fazem referência às medidas que vem sendo adotadas pela Prefeitura para cobrança administrativa e/ou judicial dos respectivos créditos. O baixo desempenho no valor recebido de dívida ativa no exercício financeiro sugere um comportamento negligente da administração pública.
JUSTIFICATIVAS
Em sua defesa, o gestor apresentou a seguinte justificativa, válida para todos os itens apontados na peça inicial:
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR SEBASTIÃO CARLOS
HANNA DE MACEDO, DIGNÍSSIMO CONSELHEIRO RELATOR DO PROCESSO TC - 07491/2016-4 - DO EGRÉGIO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO:
ANTÔNIO WILSON FlOROT, brasileiro, casado, médico,
RG 298.243-ES e CPF/MF 364.647.167-00, residente na
Rua Montanha, 81 – em Pedro Canário - Estado do Espírito Santo, no exercício do Cargo de Prefeito Municipal do
Município de Pedro Canário, por seu advogado constituído no instrumento de mandato anexo, CITADO para todos os termos do que consta da Decisão Monocrática DECM 771/2017 do Relatório Técnico 263/2017 e da Instrução Técnica Inicial 378/2017, que trata da Prestação de
Contas Anual de Ordenador pelo Jurisdicionado Prefeitura Municipal de Pedro Canário, com espeque no que está
contido nos incisos LIV e LV do artigo 5° da Constituição
Federal e na forma do que dispõe o artigo 219 e Parágrafo Único do Código de Processo Civil divergindo da pretensão inicial para que esse Juízo acolha suas alegações
uma vez que encontra-se fundamentadas no Direito cowww.tce.es.gov.br

mo passará a demonstrar a seguir:
Os citados artigos 5° e incisos LIV e L V da Magna Carta
Brasileira estabelecem que:
Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens
sem o devido processo legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes;
Por sua vez, o Código de Processo Civil de Direito Formal
preceitua em seu artigo 219 e Parágrafo Único assim:
Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido
por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias
úteis.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais.
As decisões das Cortes de Contas no país são tratadas pelas disposições baixadas através da Resolução TC n6 261
de 04 de junho de 2013 que aprova o seu Regimento Interno e que em seu artigo 9º, XXXIV estabelece dentre
as competências da Corte em sessão plenária atribuição
de “julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens ou valores públicos, bem
como daqueles que deram causa à perda, extravio ou
a outra irregularidade de que tenha resultado prejuízo
ao erário”.
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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O Códex de ritos cíveis em seu artigo 212 e seguintes aplicáveis a marcha do processo neste Tribunal, dispondo sobre o tempo assim o faz:

I - os procedimentos de jurisdição voluntária e os necessários à conservação de direitos, quando puderem ser
prejudicado pelo adiamento;

Art. 212. Os atos processuais serão realizados em dias
úteis, das 6 (seis) às 20 (vinte) horas.

II - a ação de alimentos e os processos de nomeação ou
remoção de tutor e curador;

§ 1º serão concluídos após as 20 (vinte) horas os atos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a diligência
ou causar grave dano.

III - os processos que a lei determinar.

§ 2º independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou
dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo; observado o disposto no art . 5°, inciso XI, da Constituição
Federal.
§ 2º Quando o ato tiver de ser praticado por meio de petição em autos não eletrônicos, essa deverá ser protocolada no horário de funcionamento do fórum ou tribunal,
conforme o disposto na lei de organização judiciária local.
Art. 213. A prática eletrônica de ato processual pode
ocorrer em qualquer horário até as 24 (vinte e quatro)
horas do último dia do prazo
Parágrafo único. O horário vigente no juízo perante o qual
o ato deve ser praticado será considerado para fins de
atendimento do prazo.
Art. 214. Durante as férias forenses e nos feriados, não se
praticarão atos processuais, excetuando-se:
I - os atos previstos no art. 212, § 2°;
II - a tutela de urgência.
Art. 215. Processam-se durante as férias forenses, onde
as houver, e não se suspendem pela superveniência delas:

Art. 216. Além dos declarados em lei, são feriados, para efeito forense, os sábados, os domingos e os dias em
que não haja expediente forense.
Pelo ora Defendente houve recebimento de sua citação para a Decisão Monocrática DECM-771/2017 no
dia 15/08/2017, corno se vê pelo termo de citação n°
00848/2017-9, então a contagem do prazo pata resposta
à citação pelo citado é aplicável o que está esculpido no
artigo 219 e Parágrafo Único do CPC, preceito aplicável
também aos processos em trâmite nas Cortes de Contas
do país em que são aplicáveis regras de Direito Formal.
Superada esta fase, passa o Defendente a defender-se
quanto ao mérito: Lendo-se a cópia da Decisão Monocrática 00771/2017-5 tem-se que por despacho às fls. 69
o Eminente Conselheiro determina a citação do senhor
ANTÓNIO WILSON FIOROT para pretensas irregularidades em itens e subitens relacionados na Instrução Técnica Inicial n° 00378/2017-6.
Segundo contém a ordem de citação feita ao ora Defendente, este na qualidade de gestor da Prefeitura Municipal de Pedro Canário, “com base nas demonstrações contábeis e nos relatórios de gestão e da unidade de controle
interno que integram a prestação de contas anual sobre
análise, constatou-se ausência de adoção de previdências para cobrança administrativa e/ou judicial dos créditos inscritos na dívida ativa por parte da Administração”,
www.tce.es.gov.br

cuja reponsabilidade pela não instauração do procedimento de cobrança da dívida ativa relativa ao exercício financeiro de 2015 é atribuída ao Prefeito ANTÓNIO WILSON FIOROT. Como se vê, o Relatório Ponto de Controle
- PCA - Cidades – WEB como consta na Prestação de Contas Anual - Gestão de ANTÔNIO WILSON FIOROT – 2015,
com vencimento no dia 31/12/2017, “em face da pouca
efetividade no recebimento da dívida ativa e ao disposto no Ato Recomendatório Conjunto/TCEES/MPES/2013,
cabe ao Ordenador responsável esclarecer quais foram
as medidas adotadas com o intuito de aumentar a arrecadação da receita a título de dívida ativa.”
Eis que a Prestação de Contas do Exercício 2015 está consignado que “a Prestação de Contas anual ora avaliada, refletiu a gestão do senhor ANTÓNIO WILSON FIOROT no exercício de funções de Ordenador de despesas da Prefeitura Municipal de Pedro Canário no ario de
2015”, “respeitado o escopo delimitado pela Resolução
TC 297/2016, a análise designada deste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável nos termos da Instrução Normativa TC 34/2015.”
Sobre o aspecto técnico contábil, opina-se pelo chamamento dos responsáveis para a apresentação de justificativas quanto aos achados detectados conforme proposta
de encaminhamento sugerida a seguir.
O ora Justificante tem a apresentar a esse Egrégio Tribunal de Contas que a primeira vez que assumiu o mandato
no correr do exercício de 2011, teve seu tempo dividido
pelo exercício do cargo de gestor pelos senhores MATEUS
DE VASCONCELOS, ATAÍDES CANAL e MARCOS ROGÉRIO
FONSECA DOS SANTOS. Ao lugar eleição para LegislatuSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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ra 2012/2016 somente assumiu mandato de Prefeito em
02/09/2013 porquanto no mandato para o qual foi eleito
os 8 (oito) meses do primeiro ano foram exercidos pelo
senhor GILDENÊ PEREIRA DOS SANTOS, eleito vereador e
Presidente da Câmara Municipal que por esta condição
assumiu o cargo político de Prefeito Municipal no qual
permaneceu por 8 (oito) meses.
Eis que a desatenção para os rigores da Lei Federal n.º
101/2000 e para o que está contido no artigo 169 da
Constituição Federal não houve propriamente, decorreu
de suposição quando se lhe imputou a falta de cuidado
no tratar do ora Justificante, enquanto lidava com a coisa
pública, mas foi consequência das imposições feitas pelas
circunstâncias a que foi submetido, sofrendo três afastamentos do cargo político e padecendo os males decorrentes do descuido de outros gestores no tratar com o
interesse público. Quando no cargo de Prefeito o Defendente observava sempre os limites legais para a admissão
das despesas com o pessoal, procurando colocar-se dentro do limite prudencial e foi assim que nos anos do mandato compreendido entre os anos 2012/2016, cujo cargo
de Prefeito Municipal nesta Legislatura somente assumiu
no dia 02/09/2013, impedido que foi de fazê-lo em 1° de
janeiro do mesmo ano porquanto encontrava-se vedado
por decisão judicial.
Claro está senhores Conselheiros que o primeiro período em que foi Prefeito relativo a legislatura 2009/2012,
impossibilitado que foram os senhores MATEUS DE VASCONCELOS e ATAÍDES CANAL estes foram cogestores com
o signatário que também se reelegeu para a Legislatura
2013/2016, mas teve seu mandato dividido ainda com
os senhores MARCOS ROGÉRIOS FONSECA DOS SANTOS,
GILDENÊ ALVES PEREIRA, Presidente da Câmara que ad-

ministrou a Prefeitura durante 8 (oito) meses, de 1º de janeiro a 02/09/2013.
Há in casu que aplicar-se o Princípio Penal da Inexigibilidade de Conduta Diversa, isto é, não se pode exigir-lhe
outro comportamento mesmo quando constatou que dividiram na condição de gestores os senhores: MATEUS
DE VASCONCELOS, ATAÍDES CANAL, MARCOS ROGÉRIOS
FONSECA DOS SANTOS, no que diz respeito à legislatura
2008/2011. Quatro estiveram no exercício da Prefeitura
de Pedro Canário.
É de sabença geral que não tem um órgão que é dirigido
por muitos em período determinado como efetivar suas
escriturações e lançamentos de forma primorosa, não se
pode exigir-lhe precisão na condução de seus negócios.
O primeiro mandato do Exponente exerceu com MATEUS
DE VASCONCELOS, ATAÍDES CANAL e MARCOS ROGÉRIO
FONSECA DOS SANTOS enquanto o segundo mandato teve a frente da Prefeitura, durante 8 (oito) meses e 1 (um)
dia o vereador GILDENÊ PEREIRA DOS SANTOS.
Assim senhor Conselheiro Relator, prestadas o Defendente não pode ser responsabilizado por inobservância Princípios Normatizadores das contas a que não deu causa.
Também apesar de divergências apontadas nas contas
com indicativos de irregularidade não há a ocorrência de
prejuízo para a economia da Prefeitura, as irregularidades indicadas deverão ser repassadas a Câmara Municipal a quem compete julgá-las. Não se confunde a irregularidade com ilícitos penais.
Ao assumir a Prefeitura, o ora Defendente encontrou o s
cargos comissionados providos pelos seus antecessores
MATEUS DE VASCONCELOS e ATAIDES CANAL, valeu-se
do pessoal já em exercício sem despesa inserida nos orwww.tce.es.gov.br

çamentos em fase de desenvolvimento que se destinassem a contratação de pessoal técnico para o fazimento
dos processos administrativos destinados com que estabelecem a Constituição Federal, a Lei h0 4.320/64 e a Lei
Complementar n° 101/2000.
Por outro lado, os vencimentos dos cargos de secretário eram remunerados na razão de R$ 3.500,00 (três
mil e quinhentos reais) por mês, enquanto um contador da Prefeitura tinha seus vencimentos fixados em R$
1.000,00 (um mil reais), que impedia contratar-se pessoal
de melhor qualidade, ficando o gestor ao revés da sorte.
Mas, pelo que se vê nas peças que instruem o termo de
citação, apesar das irregularidades apontadas, não existe
imputação de crime de qualquer natureza. Não há que se
falar em peculato nem qualquer outro ilícito contra o interesse público.
Isto posto, espera que seja por essa Douta Relatoria acolhida a defesa para inocentar-se o ora Suplicante sem que
lhe seja imposta qualquer sanção.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
De plano, cumpre-nos informar que o defendente não
acostou documentação de suporte para as justificativas
apresentadas.
O gestor inicia sua defesa invocando questões fundamentais do estado democrático de direito como, por exemplo, a ampla defesa e o contraditório nos ritos processualísticos. Mais adiante, adentra na questão do prazo para
que haja a chamada citação válida e, assim, se complete
a integração do polo passivo ao processo.
Sobre os fatos narrados na inicial, o gestor se defendeu
especificamente apenas quanto ao item 2.9 desta ITC,
qual seja, “ausência de adoção de providências para a coSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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brança da dívida ativa”, alegando, em síntese, que não
podia ser responsabilizado pelo indicativo de irregularidade, uma vez que o justificante sofreu três afastamentos do mandato, tendo tal fato contribuído para a não
observância da correta escrituração das contas. Afirmou,
por fim, que não teria como ser julgado pelos princípios
normatizadores a que não deu causa.
Quanto aos demais itens do RT 263/2017, limitou-se o
gestor a afirmar que não houve prejuízo para a economia
da prefeitura, bem como que a competência para julgamento de tais irregularidades pertence ao Poder Legislativo municipal.
Pois bem.
Incialmente, necessário se faz reprisar que a análise realizada no âmbito desta unidade técnica é exclusivamente
contábil, em face da natureza do ora caderno processual. Dito isto, faremos brevemente considerações sobre a
competência do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo para julgar a presente lide.
Nos termos do Regimento Interno do Tribunal de Contas
do Estado do Espirito Santo – Resolução TCEES 261/2013
– temos as seguintes competências:
Art. 1º Ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, órgão de controle externo do Estado e dos Municípios, nos termos da Constituição Federal e da Constituição Estadual e na forma estabelecida na sua Lei Orgânica, compete:
...
IV - 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 ins-

tituídas ou mantidas, bem como as contas daqueles que
derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de
que resulte dano ao erário; (grifo nosso)
Por seu turno, a Instrução Normativa 28/2013, regulamentou a remessa ao Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, por meio da internet, dos dados da prestação de contas anual das entidades municipais da administração direta e indireta regidas pela Lei Federal nº.
4.320/1964. Nesse sentido, a referida IN diferenciou contas de gestão das contas de governo, a saber:
Art. 3º - Para os efeitos desta Instrução Normativa, entende-se como:
...
III - Contas de governo: conjunto de demonstrativos, documentos e informações de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional que permita
avaliar a gestão política do chefe do Poder Executivo, expressando os resultados da atuação governamental, submetido ao Tribunal de Contas para apreciação e emissão
de parecer prévio com vistas a auxiliar o julgamento levado a efeito pelo Poder Legislativo;
IV - Contas de gestão: conjunto de demonstrativos, documentos e informações de natureza contábil, financeira,
orçamentária, patrimonial e operacional, que alcança as
tomadas ou prestações de contas dos administradores de
recursos públicos, permitindo ao Tribunal de Contas o
julgamento técnico, manifestado por meio de acórdão,
realizado em caráter definitivo sobre as contas dos ordenadores de despesas, examinando, dentre outros aspectos, a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas na gestão
dos recursos; (grifo nosso)
www.tce.es.gov.br

Nítido está que os processos de contas no âmbito deste TCEES são divididos em dois grupos: os relativos aos
ordenadores de despesas (lato sensu) e os relativos aos
chefes dos Poderes Executivos (stricto sensu). No caso
em concreto temos que o presente caderno processual
trata das contas de gestão do Chefe do Poder Executivo
do município de Pedro Canário.
Assim, haverá casos em que os prefeitos não serão pessoalmente responsáveis pelas ações apontadas pelo Tribunal de Contas, tendo em vista que alguns atos administrativos serão praticados pelos respectivos ordenadores
de despesa, definidos em legislação municipal específica,
comumente chamada de lei de desconcentração administrativa. Entretanto, no caso em concreto, tem-se que
o Chefe do Poder Executivo de Pedro Canário está legalmente alcançado pelo julgamento deste Tribunal.
Superada esta fase, tem-se que o gestor não trouxe qualquer documento ou justificativa plausível, contabilmente
falando, que pudesse afastar as irregularidades apontadas no Relatório Técnico.
Assim, não vislumbramos razão ao defendente, fato este que nos conduz a opinar pela manutenção dos indicativos de irregularidade apontados nos itens 3.2.1.1,
3.2.1.2, 3.2.2.1, 3.2.3, 3.3.1, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 e 3.5.1 do
RT 263/2017.
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa a
contas de gestão da Prefeitura Municipal de Pedro Canário, exercício de 2015, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/2013 e alterações posteriores, sob a responsabilidade do Sr. Antônio Wilson Fiorot.
E, quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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legislação pertinente, opina-se no sentido de que este
Egrégio Tribunal de Contas julgue IRREGULARES as contas do Sr. Antônio Wilson Fiorot, Prefeito Municipal, no
exercício de funções de ordenador de despesas na Prefeitura Municipal de Pedro Canário, no exercício de 2015,
na forma do artigo 84, inciso III, da Lei Complementar Estadual 621/2012, em face da manutenção dos seguintes
indicativos de irregularidade:
Divergência por ausência de comprovação de saldos bancários indica distorção no saldo financeiro (item 3.2.1.1
do RT 263/2017 e 2.1 desta ITC);
Divergência por ausência de registros de saldos bancários
no Termo de Verificação das Disponibilidades indica distorção no saldo financeiro (item 3.2.1.2 do RT 263/2017
e 2.2 desta ITC);
Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens patrimoniais móveis e imóveis, e os saldos
registrados no Balanço Patrimonial (item 3.2.2.1 do RT
263/2017 e 2.3 desta ITC);
Acúmulo de saldo nas contas de “Consignações” do Passivo Circulante indica situação de depositário infiel (item
3.2.3 do RT 263/2017 e 2.4 desta ITC);
Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a
emissão do parecer sobre a prestação de contas anual
(item 3.3.1 do RT 263/2017 e 2.5 desta ITC);
Incompatibilidade na contribuição previdenciária patronal (RPPS) indica distorção nos resultados orçamentário
e financeiro (item 3.4.1 do RT 263/2017 e 2.6 desta ITC);
Incompatibilidade na contribuição previdenciária patronal (RGPS) indica distorção nos resultados orçamentário
e financeiro. (item 3.4.2 do RT 263/2017 e 2.7 desta ITC);

Ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias retidas dos segurados do RGPS (item 3.4.3 do RT
263/2017 e 2.8 desta ITC);
Ausência de adoção de providências para cobrança da dívida ativa (item 3.5.1 do RT 263/2017 e 2.9 desta ITC);
Vitória, 04 de outubro de 2017.
[...]”
- Parecer do Ministério Público de Contas 664/2018
“[...]
Salienta-se que é bastante por si mesmo a fundamentação constante da ITC 4503/2017-1 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. Este órgão do Parquet Especial tem reiteradamente manifestado entendimento de que as irregularidades
elencadas nos itens 3.4.1, 3.4.2 e 3.4.3 do RT 0263/20177 consubstanciam graves violações à norma.
Cabe destacar que a Prefeitura de Pedro Canário, no exercício de 2015, deixou de recolher as contribuições retidas
dos servidores, totalizando a inadimplência do montante
de R$ 1.600.443,08 ao RGPS, submetendo o Ente a prejuízo potencial em razão da incidência de juros e correção monetária.
Deixar de recolher as contribuições patronais e aquelas
retidas de servidores, tempestivamente, ao INSS ou ao
órgão próprio de previdência, atenta diretamente contra
o equilíbrio do sistema de seguridade social, cujas contribuições destinam-se ao custeio da seguridade social –
que se reserva, constitucionalmente, a “assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência, e à assistência sowww.tce.es.gov.br

cial” (art. 194, da CF).
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral firmou-se
no sentido de que as irregularidades em questão configuram fato grave, de caráter insanável. Vê-se:
Registro de candidatura. Indeferimento. Eleições 2012.
Vereador. Rejeição de contas pelo TCE/ES. Ex-presidente da Câmara Municipal. Ausência de recolhimento de
contribuição previdenciária e extrapolação dos limites
de gastos pelo Poder Legislativo. Art. 29-A. Irregularidades insanáveis que configuram ato doloso de improbidade. Incidência da inelegibilidade do art. 1°, I, g, da LC n°
64/90. [...] 1. Nos termos da orientação fixada neste Tribunal, o não recolhimento de verbas previdenciárias e a
extrapolação dos limites de gastos pelo Poder Legislativo Municipal previstos na Constituição Federal são irregularidades insanáveis que configuram atos dolosos de
improbidade administrativa. 2. O saneamento do processo promovido pelo TCE com base na sua legislação específica, diante da quitação do débito, não tem o condão
de assentar a boa-fé e a ausência de dolo por parte do
recorrente, porquanto o dolo a se perquirir para a incidência da inelegibilidade por rejeição de contas se refere
às condutas irregulares praticadas. (Ac. de 19.8.2014 no
REspe nº 4366, rel. Min. Luciana Lóssio.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. ELEIÇÕES
2012. PREFEITO. REJEIÇÃO DE CONTAS PELO TCE/PB. EX-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL. FATO SUPERVENIENTE SUSCITADO APÓS A INAUGURAÇÃO DA INSTÂNCIA ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. IRREGULARIDADE INSANÁVEL QUE CONFIGURA
ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INCISegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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DÊNCIA DA INELEGIBILIDADE DO ART. 1°, I, G, DA LC N°
64/90. OMISSÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
O acolhimento dos embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, pressupõe a existência, no
acórdão embargado, de um dos vícios previstos no art.
275 do Código Eleitoral. 2. O inconformismo que tem como real objetivo novo julgamento da causa não pode
prosperar, porquanto ausentes os vícios previstos no art.
275 do Código Eleitoral. 3. Embargos rejeitados. (RESPE
3430, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio,, DJE
22/04/2014).
Registro de candidatura. Indeferimento. Eleições 2012.
Prefeito. Rejeição de contas pelo TCE/PB. Ex-presidente
da Câmara Municipal. Fato superveniente suscitado após
a inauguração da instância especial. Inadmissibilidade.
Ausência de recolhimento de contribuição previdenciária patronal. Irregularidade insanável que configura ato
doloso de improbidade administrativa. Incidência da
inelegibilidade do art. 1°, I, g, da LC n° 64/90. [...] 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, as alterações fáticas
e jurídicas supervenientes ao registro, nos termos do §10
do art. 11 da Lei nº 9.504/97, não podem ser consideradas após inaugurada a instância especial. 2. Nos termos
da orientação fixada neste Tribunal, o não recolhimento
de verbas previdenciárias ou a ausência de seu repasse
à Previdência Social, seja a contribuição dos servidores,
seja a patronal, são irregularidades insanáveis que configuram atos dolosos de improbidade administrativa,
aptas a atrair a incidência da inelegibilidade da alínea g
do inciso I do artigo 1º da LC nº 64/90. (Ac. de 10.9.2013
no REspe nº 3430, rel. Min. Luciana Lóssio.)
Eleições 2012. Registro de candidatura. Indeferimento. Rejeição de contas. Inelegibilidade. Art. 1º, I, g, da

Lei Complementar nº 64/90. Incidência. 1. O descumprimento da Lei nº 8.666/93 e o não recolhimento de contribuições previdenciárias constituem irregularidades
insanáveis que configuram ato doloso de improbidade
administrativa, para efeito da verificação da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/90. 2. Para a caracterização da inelegibilidade prevista na alínea g do inciso I do art. 1º da Lei das Inelegibilidades, não se exige o dolo específico, bastando para tal o dolo genérico
ou eventual, que se caracteriza quando o administrador
assume os riscos de não atender aos comandos constitucionais e legais, que vinculam e pautam os gastos públicos. 3. Para rever as alegações de que constariam dos
autos os comprovantes do parcelamento da dívida junto
ao INSS; de que a Corte de Contas teria acatado a documentação referente à prorrogação do contrato de serviço; de que existia respectiva previsão contratual e de que
tal providência ocorreu dada a necessária continuidade
do serviço público em benefício da coletividade, sem nenhum favorecimento, seria necessário o reexame dos fatos e das provas considerados pelo acórdão regional, o
que não é possível de ser realizado em sede de recurso de natureza extraordinária, consoante reiteradamente decidido com apoio nas Súmulas nos 7 do STJ e 279 do
STF. (Ac. de 23.05.2013 no AgR-REspe nº 12726, rel. Min.
Henrique Neves.)
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
www.tce.es.gov.br

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).
2. A ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias – parte patronal - também atrai a inelegibilidade prevista no mencionado dispositivo. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido. (RESPE 7486, Rel. Min.
Fátima Nancy Andrighi,, DJ 29/11/2012)
Na mesma esteira têm se pronunciado os Tribunais de
Contas, destacando-se, v.g., o Parecer Prévio Contrário à
Aprovação das contas do ex-prefeito do município de Juti (TC 2571/2008), correspondentes ao exercício de 2007,
pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do
Sul, em virtude da constatação de diversas irregularidades, dentre as quais consta a não comprovação dos valores repassados aos Órgãos de direito, no caso o INSS,
tanto no que se refere às retenções na fonte, como às
obrigações patronais.
Ademais, cabe trazer a baila julgado do Tribunal de Contas de Pernambuco:
PROCESSO T.C. Nº 1160000-7
SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 16/08/2011
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO (EXERCÍCIO DE 2009)
INTERESSADO: Sr. SEVERINO JOSÉ CAVALCANTI FERREIRA
ADVOGADO: Dr. ÂNGELO DIMITRE BEZERRA ALMEIDA DA
SILVA - OAB/PE Nº 16.554
RELATOR: CONSELHEIRO, EM EXERCÍCIO, MARCOS NÓBREGA
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA
ACÓRDÃO T.C. Nº 506/11
VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo T.C.
nº 1160000-7, ACORDAM, à unanimidade, os Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado, nos termos do voto do Relator, que integra o presente Acórdão,
CONSIDERANDO o repasse a menor das contribuições
retidas dos servidores e o não recolhimento da totalidade das obrigações patronais ao RPPS e RGPS, o que caracteriza descumprimento da Lei Municipal nº 773/05 e
da Lei Federal nº 8.212/91;
CONSIDERANDO o indevido ordenamento de despesas
do Fundo Municipal de Saúde pelo Prefeito Municipal,
em desconformidade com o artigo 9º da Lei nº 8.080/90,
caracterizando invasão da competência do Secretário
Municipal de Saúde e gestor do FMS, prevista expressamente no artigo 3º, incisos II e III, da Lei Municipal nº
514/91;
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 70 e 71, incisos II
e VIII, § 3º, combinados com o artigo 75, da Constituição
Federal, e no artigo 59, inciso III, alínea “b”, da Lei Estadual nº 12.600/04 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do
Estado de Pernambuco),
Julgar IRREGULARES as contas do Sr. Severino José Cavalcanti Ferreira, ordenador de despesas do Fundo Municipal de Saúde de João Alfredo, relativas ao exercício financeiro de 2009.
Aplicar ao Sr. Severino José Cavalcanti Ferreira multa no
valor de R$ 4.000,00, prevista no artigo 73, III, da Lei Estadual n° 12.600/04, que deverá ser recolhida, no prazo de
15 (quinze) dias do trânsito em julgado deste Acórdão, ao

Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e Reequipamento Técnico do Tribunal por intermédio de boleto bancário
a ser emitido no sítio da internet deste Tribunal de Contas (www.tce.pe.gov.br).
Determinar, com base no disposto no artigo 69 da Lei Estadual nº 12.600/2004, que o(s) atual(is) gestor(es) do
FMS de João Alfredo, ou quem vier a sucedê-lo(s), adote(m) as medidas a seguir relacionadas, a partir da data
de publicação deste Acórdão, sob pena de aplicação da
multa prevista no inciso XII do artigo 73 do citado Diploma Legal:
Anexar à prestação de contas anual ata que aprovou o
Plano Municipal de Saúde e pareceres do Conselho;
Recolher junto ao RGPS e ao INSS as contribuições previdenciárias devidas dos servidores e as obrigações patronais do ente, juntando os comprovantes;
Planejar as compras ou serviços a fim de adotar as corretas modalidades de licitação;
Anexar à prestação de contas anual certidão da composição dos membros do CMS;
Atentar que cabe ao gestor de direito a comprovação efetiva e legal dos gastos públicos, conforme a legislação
pertinente.
Determinar, ainda, que cópia do Inteiro Teor da Deliberação seja encaminhada ao Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS, para conhecimento e providências
que entender cabíveis, em virtude do descumprimento
da Legislação Previdenciária.
Recife, 29 de setembro de 2011.
Conselheiro João Henrique Carneiro Campos – Presidente da Primeira Câmara
www.tce.es.gov.br

Conselheiro, em exercício, Marcos Nóbrega – Relator
Conselheira Teresa Duere
Fui presente: Dr. Guido Rostand Cordeiro Monteiro – Procurador.
Mol/HN[...] VOTO DO RELATOR
A meu ver, a irregularidade mais grave dos autos diz respeito ao não repasse integral das contribuições previdenciárias ao RPPS e ao INSS. A Prefeitura deixou de repassar ao seu Fundo de Previdência, em 2009, percentual correspondente a 30% dos descontos feitos na folha de
pagamento dos servidores efetivos e na contribuição patronal e 26% dos descontos e contribuições para o INSS.
A sonegação do mencionado percentual de descontos e
contribuições para o INSS causa prejuízo aos contribuintes que sofrem os descontos salariais que, não sendo recolhidos, implica em não poder contar o tempo de contribuição para efeito de aposentadoria e, de referência
aos servidores que descontem para o Fundo Previdenciário, são igualmente prejudicados, porque o Fundo fica sem recursos para pagar proventos de aposentadoria
e pensões de dependentes. Ademais a alegação de que
realizou parcelamento junto ao INSS não ilide a irregularidade, pois o erário municipal será penalizado financeiramente com o pagamento de juros e correção monetária à Receita Federal pela ausência dos repasses devidos, acarretando sacrifícios para toda a população do
município que paga impostos e taxas que deveriam ser
aplicados em obras e serviços públicos.
Em sua defesa nos autos o prefeito apresentou uma relação, sem assinatura de qualquer funcionário do Fundo,
da qual consta que no dia 08 de janeiro de 2010 foi repassado ao Fundo o valor de R$ 8.084,56, correspondenSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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te ao mês de dezembro de 2009 e que, no período entre 23-12-2009 e 13-01-2010, foram repassados mais R$
6.397,72, valores esses omitidos na prestação de contas.
Na mesma relação consta que, de referência ao regime
próprio patronal, foram repassados ao Fundo, entre 08 e
13 de janeiro de 2010, mais R$ 16.769,00.
De acordo com o mencionado documento (fls. 564) foram repassados ao Fundo, relativamente ao descontado na folha de pagamento de 2009, mais R$ 9.347,83
do que o devido, enquanto relativamente à contribuição patronal, só foi repassado a menor a quantia de R$
15.154,59.
O documento em apreço é desprovido de qualquer valor probatório, pois não foi apresentada a documentação
comprobatória de seus registros, permanecendo, pois, o
levantamento feito pela Inspetoria Regional, que é baseado em documentos enviados pelo próprio Fundo na
Prestação de Contas.
[...]
Entre as atribuições do gestor do Fundo está a de adotar
providências administrativas e até judiciais para obrigar
o Poder Executivo a entregar ao órgão as contribuições
previdenciárias descontadas dos servidores do município
e as contribuições patronais relativas ao RPPS. Todavia,
sendo o prefeito o gestor do mencionado Fundo Municipal de Previdência, não poderia agir administrativa ou
judicialmente contra si próprio, o que configurou uma situação de anomalia administrativa. Considero, portanto,
mantida a irregularidade que enseja a aplicação de multa.
Quanto aos documentos ausentes na Prestação de Contas, os defendentes alegam que estariam colacionados

no Anexo I apensado à peça de defesa, o que não ocorreu.
Verbia gratia, o não recolhimento das contas de contribuição previdenciária descontadas dos segurados à instituição devida (arts. 40, 149, § 1° e 195, II, da Constituição Federal; art. 168-A do Decreto-Lei n. 2.848/1940) é
considerada pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (Resolução n. 17/2010 alterada pela Resolução n. 2/2015)
como irregularidade gravíssima.
Ressalta-se que a egrégia Primeira Câmara desse Tribunal
de Contas, no julgamento da Prestação de Contas do Fundo Municipal de Educação de Alegre, referente ao exercício 2012, proferiu o ACÓRDÃO TC-764/2015, imputando
multa ao gestor, por vislumbrar, tal como no caso analisado, grave violação à norma, in verbis:
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nos autos do Processo TC2885/2013, ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia dez de junho de dois mil
e quinze, por maioria, nos termos do voto vencedor da
Conselheira convocada Márcia Jaccoud Freitas:
1. Julgar irregulares as contas do Fundo Municipal de
Educação de Alegre relativas ao exercício de 2012, sob
a responsabilidade de Maria Lúcia Rubini de Oliveira, na
forma do inciso III, alíneas “c” e “d” do artigo 84 da Lei
Complementar 621/2012;
2. Imputar à citada responsável multa individual de R$
3.000 (três mil reais), na forma dos artigos 88 e 135, inciso I, da Lei Complementar 621/2012, em face da manutenção das seguintes irregularidades: a) ausência de repasse do imposto de renda retido na fonte à prefeitura;
www.tce.es.gov.br

b) não recolhimento de obrigações patronais; c) não recolhimento das contribuições do INSS e do IPAS, retidas
dos servidores e de terceiros;
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Fica a responsável, no prazo de trinta dias, contados a
partir da publicação deste Acórdão, obrigada a comprovar perante o Tribunal o recolhimento da multa aplicada, nos termos do art. 454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal.
Vencido em relação aos itens 1 e 2 o Conselheiro em
substituição Marco Antonio da Silva, que votou no sentido de: a) julgar regular com ressalvas a prestação de
contas anual do Fundo Municipal de Educação de Alegre, relativa ao exercício de 2012, de responsabilidade
da senhora Maria Lucia Rubini de Oliveira, então Secretária Municipal de Educação, dando-lhe a devida quitação; b) afastar as seguintes irregularidades: b.1) Ausência de repasse do Imposto de Renda Retido na Fonte à
Prefeitura; b.2) Não recolhimento das Obrigações Patronais; b.3) Não recolhimento das contribuições do INSS e
do IPAS, retidas dos servidores e de terceiros; e c) determinar ao atual Secretário Municipal de Educação de Alegre, no sentido de que providencie, junto ao setor contábil, a baixa imediata de valores recebidos apenas contabilmente, e envide esforços para que sejam recolhidos os
valores devidos, caso haja, de IRRF, Obrigações Patronais
e de contribuições previdenciárias retidas dos servidores
e de terceiros, enxugando-se, assim, o passivo do Fundo
Municipal de Educação.
Ao mesmo tempo, sobressalta a gravidade da conduta, o
fato dela consubstanciar ato de improbidade administraSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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tiva, consoante art. 11, inciso I, da Lei n. 8.429/92.

e administração.

Insta frisar a inescusabilidade da conduta do ordenador
de despesa, pois, para a responsabilização do agente, em
tais hipóteses, “não se exige o dolo específico, bastando
para tal o dolo genérico ou eventual, que se caracteriza
quando o administrador assume os riscos de não atender aos comandos constitucionais e legais, que vinculam
e pautam os gastos públicos”.

Tais normas visam, portanto, prevenir desfalque ou desvio de bens públicos, sendo indispensável sua observância para a demonstração da fiel situação patrimonial do
Ente Público.

Além disso, configura crime “deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e formal legal ou convencional” (art. 168-A
do Código Penal).
2. No tocante à irregularidade tratada no item 3.2.2.1
do RT 0263/2017-7 (divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens patrimoniais móveis e
imóveis, e o saldo registrado na contabilidade), verifica-se ofensa aos artigos 94 e 96 da Lei Federal n. 4.320/64,
uma vez que inconsistências dessa natureza não refletem
a real situação do Fundo.
É cediço que a escrituração contábil deve ser efetuada de
modo que proporcione a qualquer interessado, em especial, os órgãos de controle, conhecer da real situação financeira e patrimonial das entidades e órgãos públicos,
exigência inerente ao dever de prestar contas a que está
jungido aquele que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou
administre dinheiros, bens e valores públicos, consoante
art. 70 da Constituição Federal.
Aduz-se que, 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

Assim divergências desta natureza consubstanciam grave
infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, uma vez que prejudicam a correta compreensão da
posição orçamentária, financeira e patrimonial do Ente/órgão.
3. Quanto à irregularidade elencada no item 3.3.1 do RT
0263/2017-7, verifica-se ausência de parecer da unidade
central do controle interno em total desrespeito as normas regulamentares.
O controle interno pode ser definido como um sistema
organizado para controlar os próprios atos dos órgãos públicos, verificando se as despesas estão alinhadas com os
princípios constitucionais da legalidade, economicidade
e finalidade pública.
Impõe-se destacar que os responsáveis pelo controle interno têm o dever legal e constitucional de determinar ao
órgão a adoção de medidas corretivas, visando sanar as
impropriedades verificadas, sob pena de responsabilidade solidária (art. 44 da LC nº. 621/12).
Revela-se evidente que o controle interno vem trazer
maior lisura e transparência à Administração Pública, garantindo que os impostos arrecadados e os recursos recebidos sejam aplicados, de forma eficiente e eficaz, em
prol da sociedade.
Vale anotar que tal sistema não se revela apenas como
um meio de fiscalizar a atuação dos gestores públicos,
www.tce.es.gov.br

mas, também, como uma maneira de auxiliá-los nas suas consecuções administrativas, garantindo um melhor
aproveitamento dos recursos públicos e também preservando a imagem política do jurisdicionado.
Cabe frisar, que incumbe ao controle interno 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 (art. 42, inciso II, da LC
nº. 621/12).
Assevera-se, ainda, que a implantação de um sistema de
controle interno revela caráter nitidamente preventivo,
uma vez que evitaria a ocorrência de numerosas irregularidades, muitas das quais ensejaram vultosos danos ao
erário.
No caso concreto, conclui-se, acompanhando as conclusões da unidade técnica, pela permanência do apontamento, haja vista a ausência de parecer do controle interno na prefeitura de Pedro Canário.
4. Lado outro, verifica-se que foi detectada ausência de
adoção de providências para cobrança da dívida ativa
no item 3.5.1 do RT – 0263/2017-7.
Denota-se que as medidas adotadas pelo gestor foram
insuficientes para cobrança da dívida ativa, eis que do
valor inicial de R$ 7.180.837,96 de dívida tributária e R$
202.961,91 de dívida não-tributária houve o recebimento de apenas 1,78% (R$ 127.548,68) e 0,57% (1.147,76),
respectivamente.
Com efeito, por imposição da regra constitucional sobre
eficiência administrativa, deve-se evitar o ajuizamento de
execuções fiscais antieconômicas ou fadadas ao insucesso ou à paralisação, devendo-se o gestor valer-se de ouSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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tros meios, comprovadamente mais eficazes, para cobrar
seus créditos.
Vale lembrar que a LRF visa maior efetividade na arrecadação de créditos fazendários, por meio do aprimoramento dos procedimentos de cobrança e recuperação da
dívida ativa, havendo o protesto extrajudicial se mostrado o meio mais eficiente neste desiderato, conforme experiência nas esferas federal, estadual e municipal, podendo-se citar, neste último caso, o exemplo dos municípios de Vitória e Serra.
Com efeito, a execução fiscal não é o único instrumento conferido à Fazenda Pública para cobrar seus créditos;
se fosse restrito a esse meio, seria extremamente difícil
dar cumprimento ao artigo 11, da Lei Complementar n.
101/2000, que determina a instituição, previsão e efetiva
arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação como requisitos essenciais
da responsabilidade na gestão fiscal.
A possibilidade do protesto extrajudicial de certidões de
dívida ativa prestigia a eleição de vias alternativas para a
cobrança dos créditos da Fazenda Pública, mostrando-se
método mais célere e eficaz para o recebimento destes,
em contrapartida à morosa execução fiscal.
Assim, reputa-se grave irregularidade nas contas, bem
como desprezo ao ato recomendatório para adoção de
instrumento de cobrança dos créditos, diante desmazelo da administração municipal em providenciar a cobrança da dívida ativa.
Nesse sentido, as irregularidades verificadas nesta prestação de contas consubstanciam grave infração à norma
legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira,
orçamentária, operacional ou patrimonial, vez que preju-

dicam a correta compreensão da posição orçamentária,
financeira e patrimonial da prefeitura, consoante art.
84, III, “c” e “d”, da LC n. 621/12.

trativa de seus créditos, em especial, o protesto de certidão de dívida ativa, utilizando-se da execução fiscal apenas para os débitos de maior valor.

Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas:

Por fim, com fulcro no inciso III do art. 41 da Lei n.
8.625/93, bem como no parágrafo único do art. 53 da
Lei Complementar nº 621/12, reserva-se, ainda, este Parquet ao direito de manifestar-se oralmente em sessão de
julgamento.

1 - seja a presente prestação de contas julgada IRREGULAR, na forma do art. 84, inciso III, alíneas, “c” e “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

Vitória, 21 de fevereiro de 2018.

2 – com fulcro no art. 87, incisos VI, da LC n. 621/12, sejam expedidas as seguintes determinações:

LUCIANO VIEIRA

que adote as medidas administrativas necessárias para
a caracterização ou elisão de danos ao erário, decorrentes de possível pagamento de multas e juros pelo recolhimento de obrigações previdenciárias em atraso, observados os princípios constitucionais e administrativos, considerando que o pagamento de multas é contrário ao interesse público;

Ministério Público de Contas”

que adote medidas administrativas, nos termos do art. 2º
da IN TCEES 32/2014, para promover a responsabilização
e respectivo ressarcimento ao erário dos valores dispendidos com encargos financeiros por pagamento em atraso de contribuições previdenciárias.
que promova o devido ajuste das diferenças entre os registros físicos e contábeis relativos aos bens patrimoniais
móveis e imóveis; e
sejam tomadas providências, com a finalidade de evitar
o acúmulo de valores nos saldos das contas de “Consignações” e que proceda ao devido repasse a quem de direito.
sejam adotados instrumentos para a cobrança adminiswww.tce.es.gov.br

Procurador-Geral
Compulsando os autos, verifica-se que a Instrução Técnica Conclusiva é consentânea com o posicionamento do
Ministério Público de Contas, motivo pelo qual, passa a
fazer parte integrante deste pelos fundamentos de fato e
de direito ali deduzidos.
Quanto às irregularidades analisadas pela área técnica ressalto que nos termos do princípio fundamental de
contabilidade denominado “princípio da competência”,
“as receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que ocorrerem, sempre
simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento” (artigo 9º
da Resolução CFC nº 750/1993). Entende-se que o “princípio da competência” está relacionado com o reconhecimento das receitas e despesas incorridas em determinado período, e não com seu pagamento.
Mesmo que as contribuições previdenciárias sejam repassadas posteriormente, este fato não elide a irregularidade por não ter sido esta reconhecida tempestivamenSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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te pela contabilidade. Além disso, o atraso no pagamento das contribuições ao Regime Próprio ou Geral da Previdência e/ou recolhimento de contribuições previdenciárias retidas dos segurados do RGPS têm repercussão em
despesas indevidas e desnecessárias com multa, juros e
correção monetária, o que representa prejuízo ao erário.
A propósito, são inúmeros os julgados desse Tribunal de
Contas nesse sentido, ex vi:
ACÓRDÃO TC-939/2016 – PLENÁRIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC3051/2014, ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia quatro de outubro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos do voto do relator,
conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
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 artigo70 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);
2. Aplicar multa individual no valor de R$ 5.000,00(cinco
mil reais) ao senhor Amadeu Boroto, com amparo no ar-

tigo 135, inciso II da Lei Complementar 621/2012;

e “b” e art. 37 da Constituição da República, Lei 4.320/64.

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;

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;

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
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;

5. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
ACÓRDÃO TC-1753/2015 -PRIMEIRA CÂMARA
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:
1. Julgar irregulares as contas do Fundo Municipal de
Saúde de Divino de São Lourenço, sob a responsabilidade
do Sr. Aurecil Gonçalves Muruci, relativas ao exercício de
2013, nos termos do inciso III, do art. 84, incisos “c” e “d”
da Lei Complementar 621/2012, tendo em vista a manutenção da seguinte irregularidade:
Ausência do recolhimento das parcelas devidas ao INSS e
ao FGTS relacionadas a parcelamentos firmados (Item II.I
da ICC 201/2015).
Base legal: Lei Federal 8.212/91, art. 30, inc. I, alíneas “a”
www.tce.es.gov.br

3. Determinar ao atual Controlador-Geral do Município
de Divino de São Lourenço que:

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.
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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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 e
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:

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;

“Ausência do recolhimento das parcelas devidas ao INSS
e ao FGTS relacionadas a parcelamentos firmados (Item II.I da ICC 202/2015).”

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;

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.

4. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.

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;

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.

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

cisão 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 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 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.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO

Pois bem.

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:

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 de-

1.1 MANTER as seguintes irregularidades, apontadas na
Instrução Técnica Conclusiva 4503/2017, de responsabilidade do senhor Antônio Wilson Fiorot:

www.tce.es.gov.br
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Divergência por ausência de comprovação de saldos bancários indica distorção no saldo financeiro (item 3.2.1.1
do RT 263/2017 e 2.1 da ITC 4503/2017);
Divergência por ausência de registros de saldos bancários
no Termo de Verificação das Disponibilidades indica distorção no saldo financeiro (item 3.2.1.2 do RT 263/2017
e 2.2 da ITC 4503/2017);
Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens patrimoniais móveis e imóveis, e os saldos
registrados no Balanço Patrimonial (item 3.2.2.1 do RT
263/2017 e 2.3 da ITC 4503/2017);
Acúmulo de saldo nas contas de “Consignações” do Passivo Circulante indica situação de depositário infiel (item
3.2.3 do RT 263/2017 e 2.4 da ITC 4503/2017);
Ausência de medidas administrativas que viabilizassem
a emissão do parecer sobre a prestação de contas anual (item 3.3.1 do RT 263/2017 e 2.5 da ITC 4503/2017);
Incompatibilidade na contribuição previdenciária patronal (RPPS) indica distorção nos resultados orçamentário e financeiro (item 3.4.1 do RT 263/2017 e 2.6 da ITC
4503/2017);
Incompatibilidade na contribuição previdenciária patronal (RGPS) indica distorção nos resultados orçamentário e financeiro. (item 3.4.2 do RT 263/2017 e 2.7 da ITC
4503/2017);
Ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias retidas dos segurados do RGPS (item 3.4.3 do RT
263/2017 e 2.8 da ITC 4503/2017);
Ausência de adoção de providências para cobrança da
dívida ativa (item 3.5.1 do RT 263/2017 e 2.9 da ITC
4503/2017);

1.2 JULGAR IRREGULARES AS CONTAS do senhor Antônio Wilson Fiorot - Prefeito Municipal de Pedro Canário
no exercício de 2015, pela prática de ato ilegal, presentificado nos itens acima discriminados, com amparo no artigo 84, inciso III, “c” e “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), por
força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na
decisão do Recurso Extraordinário nº 848.826/DF.
1.3. APLICAR MULTA ao senhor Antônio Wilson Fiorot
no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com base nos artigos 87, inciso IV e 135, incisos I e II da Lei Complementar 621/2012, e art. 389, I do RITCEES;
1.4. DETERMINAR ao atual gestor, com fulcro no art. 87,
incisos VI, da LC n. 621/12:
1.4.1 que adote as medidas administrativas necessárias
para a caracterização ou elisão de danos ao erário, decorrentes de possível pagamento de multas e juros pelo recolhimento de obrigações previdenciárias em atraso, observados os princípios constitucionais e administrativos,
considerando que o pagamento de multas é contrário ao
interesse público;

moniais móveis e imóveis;
1.4.4 sejam tomadas providências, com a finalidade de
evitar o acúmulo de valores nos saldos das contas de
“Consignações” e que proceda ao devido repasse a quem
de direito;
1.4.5 sejam adotados instrumentos para a cobrança administrativa de seus créditos, em especial, o protesto de
certidão de dívida ativa, utilizando-se da execução fiscal
apenas para os débitos de maior valor.
1.4.6 que instaure de 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 Instrução
Normativa.

1.4.2 que adote medidas administrativas, nos termos do
art. 2º da IN TCEES 32/2014, para promover a responsabilização e respectivo ressarcimento ao erário dos valores dispendidos com encargos financeiros por pagamento em atraso de contribuições previdenciárias, na forma
descrita no item 4.1 e 4.2 abaixo;

1.4.7 que 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.
52 e ss. do RITCEES, devendo observar os prazos constantes da IN nº 32/2014.

1.4.3 que promova o devido ajuste das diferenças entre
os registros físicos e contábeis relativos aos bens patri-

1.5 ENVIAR, após o trânsito em julgado, a comunicação do julgamento, por força da tese fixada pelo Supre-
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mo 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
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.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/11/2018 – 38ª 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
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

DE MACEDO:
1- RELATÓRIO
Tratam os presentes autos das contas anuais apresentadas pelo Senhor Paulo Fernando Mignone, ordenador de
despesas no exercício de suas funções administrativas de
Prefeito do município de Muniz Freire, exercício de 2016.
Nos termos do Relatório Técnico 905/2017 foram aponta-

ACÓRDÃO TC- 1586/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05162/2017-4
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

dos os seguintes indicativos de irregularidade.
5. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Exercício: 2016

A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, refletiu a atu-

UG: PMMF - Prefeitura Municipal de Muniz Freire

ação do gestor responsável, no exercício das funções ad-

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

ministrativas na Prefeitura Municipal de Muniz Freire.

Responsável: PAULO FERNANDO MIGNONE
Procuradores: AMERICO SOARES MIGNONE (OAB:
12360-ES), FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB: 6381-ES)
Prestação de Contas Anual – Prefeitura Municipal de
Muniz Freire - CONTAS DE GESTÃO – EXERCÍCIO DE 2016
– JULGAMENTO PELA IRREGULARIDADE DAS CONTAS
COM AUSÊNCIA DE EFEITOS PARA FINS DE INELEGIBILIDADE – DETERMINAÇÃO – 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
www.tce.es.gov.br

Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa 34/2015.
Em decorrência, apresentam-se os achados que resultam
na opinião pela citação do responsável, com base no artigo 63, I, da Lei Complementar 621/2012:
Descrição do acha- Responsável
do

Proposta de encaminhamento
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3.2.2 Divergência Paulo
Fernando CITAÇÃO
entre o saldo con- Mignone
tábil dos demonstrativos contábeis
e o valor do inventário de bens em
almoxarifado. Fundamentação legal:
arts. 94 a 96 da Lei
4.320/64
3.4.1.1
Recolhimento da contribuição patronal em
valor menor que o
devido. Fundamentação legal: Arts.
40 e 195, inciso I
da Constituição Federal.

Devidamente citado, e após o gestor apresentar sua defesa, foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva ITC
1046/2018, opinando no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue IRREGULARES a prestação de contas anual do Senhor Paulo Fernando Mignone, ordenador de despesas no exercício financeiro de 2016, conforme se transcreve:
3 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
Prefeitura Municipal de Muniz Freire (Gestão), exercício de 2016, formalizada de acordo com a Resolução TC
297/2016 e alterações posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, vimos opinar no sentido de que este
Egrégio Tribunal de Contas julgue IRREGULARES a presta-

ção de contas anual do Senhor Paulo Fernando Mignone,
ordenador de despesas no exercício financeiro de 2016,
na forma do art. 84 da Lei Complementar 621/2012, em
face da manutenção do seguinte indicativo de irregularidade:
2.2 Recolhimento da contribuição patronal em valor menor que o devido (item 3.4.1.1 do RT 905/2017 e 2.2 desta Instrução);
Por fim, cumpre-nos registrar que o gestor requereu o
direito à sustentação oral quando do julgamento deste
processo.
Vitória/ES, 26 de março de 2018.
JOSÉ ANTONIO GRAMELICH
Auditor de Controle Externo
Matrícula: 202.871
Por sua vez, o Ministério Público de Contas por meio de
parecer da lavra do eminente Procurador, Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva, acompanhou o entendimento
da área técnica desta Corte de Contas, nos seguintes termos:

atraso das parcelas devidas referentes às contribuições
previdenciárias, e o ressarcimento aos cofres públicos,
com fulcro no artigo 83, §1º, da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), sob pena de incorrer em responsabilidade solidária, informando, ainda, outros dados exigidos pela Instrução Normativa TC
nº 32/2014, devendo os autos da Tomada de Contas Especial ser encaminhados a este Tribunal no prazo de 90
(noventa) dias, na forma do art. 14 da referida IN;
1.2. comunique a esta Corte de Contas a Instauração de
Tomada de Contas em tela, no prazo de 15 (quinze) dias,
de acordo com o estabelecido no art. 5º da IN TC 32/2014
e, acaso confirmado o prejuízo, providencie sua devolução ao erário do município, nos termos dos arts. 152 e ss.
do Regimento Interno do Tribunal, devendo observar os
prazos constantes da IN nº 32/2014;
Vitória, 21 de fevereiro de 2019.
LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador de Contas
É o relatório.

(...)

2 FUNDAMENTAÇÃO

Isto posto, o Ministério Público de Contas anui ao posicionamento da área técnica constante da Instrução Técnica Conclusiva 01046/2018-8.

Examinando os autos, verifico que se encontram devidamente instruídos, portanto, aptos a um julgamento de
mérito, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.

Requer, outrossim:
1. determinar ao atual Controlador-Geral do Município
de Muniz Freire 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
www.tce.es.gov.br

Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos
que versam sobre as contas anuais apresentadas pelo Senhor Paulo Fernando Mignone, ordenador de despesas
no exercício de suas funções administrativas de Prefeito
do município de Muniz Freire, exercício de 2016, verificou-se a permanência da seguinte irregularidade devidaSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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mente tipificada na Instrução Técnica Conclusiva - ITC nº 1046/2018, conforme se transcreve:
1.1 Recolhimento da contribuição patronal em valor menor que o devido (item 3.4.1.1 do RT 905/2017).
Base Legal: artigos 40; 195, inciso I, da Constituição Federal 1988.
De acordo com o RT 905/2017, verificou-se a seguinte situação quanto ao recolhimento das contribuições patronais:
Contribuições Previdenciárias – Unidade Gestora Em R$ 1,00
Regime de previdência
RGPS
Totais

Empenhado
(A)
3.553.276,94
3.553.276,94

Liquidado
(B)
3.553.276,94
3.553.276,94

Pago
(C)
609.704,03
609.704,03

Folha de Pgto
(D)
3.544.652,56
3.544.652,56

% Registrado
B/DX100
100,24 %
100,24 %

% Pago
C/DX100
17,20 %
17,20 %

Fonte: Processo TC 5.162/2017 - Prestação de Contas Anual/2016.
Quanto às obrigações patronais pagas, verificou-se que estas representaram 17,20% dos valores devidos, podendo
ser considerados como passíveis de justificativa. Assim, verifica-se que não foram pagos ao RGPS o montante de R$
2.934.948,53 relativos à contribuição patronal do exercício em análise.
O pagamento de passivo com juros, multas e atualização monetária, tendo como causa o não recolhimento tempestivo de contribuições previdenciárias é considerado ilegítimo e contrário à finalidade pública, impondo-se a sua glosa e o
consequente dever de ressarcimento aos cofres do município.
JUSTIFICATIVAS
Devidamente citado, o gestor alegou que:
Inicialmente, no que se refere ao valor liquidado de obrigação patronal, o valor apresentado no balancete por elemento
de despesa de R$ 3.553.276,94 (três milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, duzentos e setenta e seis reais e noventa e quatro centavos) é composto de R$ 3.552.417,54 (três milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e
dezessete reais e cinquenta e quatro centavos) de INSS e R$ 859,40 (oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos) de FGTS (DOC 003), conforme documentação em anexo.
Similarmente ao ocorrido com o valor liquidado, o valor total pago de obrigação patronal foi de R$ 609.704,03 (seiscentos e nove mil, setecentos e quatro reais e três centavos) sendo que R$ 608.913,85 (seiscentos e oito mil, novecentos e
treze reais e oitenta e cinco centavos) se referem ao INSS patronal e R$ 790,18 (setecentos e noventa reais e dezoito centavos) à obrigações patronais do FGTS (DOC 003), conforme demonstrado a seguir:
(FIGURA)
Conforme exposto, o valor de obrigações patronais do INSS recolhidos no próprio exercício de 2016 foi de R$ 608.913,85
(seiscentos e oito mil, novecentos e treze reais e oitenta e cinco centavos), representando 16,96% do valor devido.
Prosseguindo, cumpre apresentar que o recolhimento parcial da contribuição patronal abordado no Item 3.4.1.1 do
www.tce.es.gov.br

Relatório Técnico 905/2017-3, ocorreu por circunstâncias alheias à vontade e controle do gestor, especialmente pela indispensabilidade da medida para cumprimento de obrigações da Administração, como a manutenção
do funcionamento da máquina pública e a prestação dos
serviços essenciais à população, em razão do agravamento contínuo da crise econômica vivida pelo país desde
2013 e de seus reflexos nas finanças municipais.
A utilização temporária e parcial de tais recursos era a
única solução momentânea para continuidade da atuação eficiente do Poder Público no Município de Muniz
Freire, com vistas inclusive ao desenvolvimento de ações
para o restabelecimento da normalidade ou contenção
do aumento da situação de crise. A Administração não
teve escolha, opção, precisava garantir o funcionamento da máquina pública e proteger a população de efeitos
ainda mais devastadores do terrível momento econômico do país.
Apenas para destacar o efeito devastador da crise financeira que assola o país há anos e se intensifica a cada dia,
no caso de Muniz Freire o déficit de arrecadação referente ao exercício de 2013 foi de R$ 2.154.452,00 (dois milhões, cento e cinquenta e quatro mil. quatrocentos e cinquenta e dois reais), e após 02 (dois) anos, ou seja, no
exercício de 2015 o déficit nas contas públicas chegou
a R$11.534.650.12 (onze milhões quinhentos e trinta e
quatro mil seiscentos e cinquenta reais e doze centavos).
Tal situação, ocorrendo em um município de pequeno
porte, dependente exclusivamente da repercussão econômica da agricultura e dos repasses financeiros de outros entes governamentais, é catastrófica, devastadora, exigindo da Administração Municipal que lance mão
dos meios disponíveis e necessários que, embora não coSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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muns em situação de normalidade, mas justificáveis em
situações extremas, e reversíveis, evitem a paralisação
total do Governo e o consequente colapso social com danos irreparáveis.
Não obstante, é importante dizer que nunca houve ordem, determinação, do gestor, para aplicação de recursos previdenciários em ações de manutenção da máquina pública, ainda que em caráter emergencial e temporário. A ação foi operada pela equipe técnica da Secretaria
Municipal de Finanças, a qual é dotada de competência e
autonomia legal para suas atribuições, bem como de habilitação profissional para as ações que desenvolve.
A medida foi praticada de maneira automática pelos servidores municipais competentes, porque a situação de
crise econômica e financeira sobre as finanças do Município era extrema, os recursos previdenciários eram os
únicos de que se dispunha em determinado momento, e
a ação, embora não recomendada em tempo de normalidade, era necessária e reversível (como o foi) para evitar
danos ao Poder Público e à sociedade.
Não houve dolo nem má-fé, muito pelo contrário, agiu-se com o objetivo de resguardar o funcionamento mínimo da Administração Municipal e o atendimento básico da sociedade, e de se evitar para ambos prejuízos irreparáveis.
Por último, como salientado no próprio Relatório Técnico
905/2017-3, o Município de Muniz Freire, não deixou de
adimplir com a integralidade do recolhimento de valores
ao Órgão Previdenciário Federal, conforme lhe é imputado pela legislação. Mesmo ao longo do seu maior período de crise econômica o Município pagou/repassou
ao INSS parte daquilo que lhe devia, e tão logo adqui-

riu condições financeiras firmou parcelamento do débito correspondente à diferença restante, adimplindo totalmente com suas obrigações junto ao INSS, conforme
comprova o Termo de Adesão ao Parcelamento que segue em anexo.
Nesse sentido, a ausência de recolhimento total de contribuições previdenciárias apontadas pela área técnica
desse Tribunal de Contas, foi sanada, estando o Município de Muniz Freire regularmente em dia com os recolhimentos que lhe são exigidos junto ao INSS.
Apresentado o Termo de Parcelamento em anexo, resta superada a suposta irregularidade apontada no Item
3.4.1.1 pela ITI 1345/2017.
O que se pleiteia junto a esse Tribunal de Contas, é que
leve em consideração as circunstâncias que se relacionam com a suposta irregularidade. O Município de Muniz Freire não deixou de recolher momentaneamente e
parcialmente verbas ao órgão de previdência por dolo,
fraude ou qualquer intenção nefasta, assim agiu para que
emergencialmente tivesse condições de realizar ações
administrativas essenciais ao funcionamento do Governo
local e ao atendimento da população.
Apresentados os esclarecimentos solicitados pela ITI
1345/2017, requer-se que o não recolhimento parcial e
temporário de verbas previdenciárias pelo Município de
Muniz Freire, realizado em caráter emergencial e excepcional, embora registrado pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo, não seja utilizado como motivo de rejeição
das contas do defendente relativas ao exercício fiscal de
2016, por todas as razões que já expomos, especialmente
porque já sanado através de parcelamento junto ao INSS,
cuja cópia segue em anexo.
www.tce.es.gov.br

O gestor trouxe documentação de suporte específica para este indicativo de irregularidade.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Compulsando os documentos e justificativas apresentadas pelo gestor, entendemos que o mesmo não logrou
êxito em seu intento. Explica-se.
De acordo com o RT 905/2017, verificou-se que as obrigações patronais pagas no exercício financeiro representaram apenas 17,20% (dezessete vírgula vinte pontos
percentuais) dos valores devidos ao INSS.
Em sua defesa, o gestor alegou que a grave crise financeira ocorrida em 2013 ainda repercute nas finanças municipais de Muniz Freire. Ante a escassez de recursos, houve a necessidade de se eleger quais despesas seriam pagas, à custa de outras tantas que ficariam a descoberto
em virtude de não haver recursos suficientes.
Aduziu, por fim, que mesmo no auge da crise o município nunca deixou de recolher as obrigações devidas, ainda que em valores abaixo do devido. Por fim, informou
que o município realizou termo de parcelamento de dívida e, atualmente, encontra-se em dia com o pagamento
das obrigações patronais.
Pois bem.
Inicialmente, destacamos que toda e qualquer obrigação
financeira assumida pelos entes públicos deve ser adimplida, independentemente do tipo de credor e do montante a pagar.
E, nesse sentido, a alegação do gestor de que foi preciso escolher entre os credores aqueles que seriam pagos
dentro do prazo previsto não nos parece razoável. Se o
fluxo de caixa do município chegou ao ponto de haver
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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concurso de credores, isso significa que no mínimo faltou
planejamento.
Por outro lado, a alegação de que a crise financeira teria contribuído para esta situação também merece ser relativizada. Sendo pública e notória essa fase da economia nacional, mais uma vez recai-se na questão das medidas administrativas adotadas visando o funcionamento da máquina pública dentro deste cenário de retração
econômica.
No que tange a escolha por adiar os pagamentos devidos
à autarquia federal, esta medida não nos pareceu adequada. Esse tipo de obrigação financeira, quando não
adimplida ao tempo certo, gera a ocorrência de multas e
juros penosos ao tesouro municipal. Ademais, não é possível concluir que o gestor acertou ao não efetuar tais pagamentos, considerando não haver elementos suficientes nos autos para que se pudesse abonar a escolha pelo
não pagamento.
Quanto ao parcelamento da dívida, de fato, os documentos acostados aos autos comprovam o alegado pelo gestor. Contudo, para que a municipalidade fizesse parcelamento de dívidas previdenciárias seria necessária autorização legislativa específica nesse sentido. Esse é o comando gravado no artigo 29 da Lei Complementar 101/2000
(LRF). Ademais, o Ministério da Fazenda, através da Portaria 333/2017, também obrigou os devedores a refinanciarem suas dívidas somente com autorização legislativa.
Compulsando os autos e também o sítio eletrônico do
município de Muniz Freire, não identificamos autorização
legislativa que permitisse ao município efetuar o parcelamento dos débitos previdenciários, infringindo, assim, a
determinação contida na LRF.

Há que se registrar, por oportuno, que a assunção desta
dívida acaba influenciando na capacidade de o município
assumir novos endividamentos, considerando os limites
impostos pelas resoluções do Senado Federal. Também
cabe alertar para a necessidade de se cumprir as metas
estabelecidas nas LDO’s para os resultados primário e nominal, haja vista estes estarem intrinsicamente ligados à
obtenção de caixa para saldar as dívidas contraídas.

a risco fiscal diante da possibilidade de comprometimento futuro das finanças públicas.

Em que pese o teor do parágrafo anterior, a irregularidade apontada na peça inicial não se altera e nem se mitiga
em virtude da medida administrativa adotada.

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.

Assim e, considerando o todo exposto, vimos não aceitar
as alegações de defesa, fato este que nos conduz a opinar
pela manutenção do indicativo de irregularidade apontado no item 3.4.1.1 do RT 905/2017.
Pois bem. Ultrapassadas as fases regimentais e ante a farta fundamentação acima, vê-se que não há como negligenciar a referida irregularidade diante da grave infração
à legislação vigente.
Não obstante, verifica-se que o parecer do Ministério Público é consentâneo com o meu posicionamento ao firmar que o sistema previdenciário se fundamenta 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.
Na mesma esteira, 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
www.tce.es.gov.br

Torna-se evidente, pelos fundamentos trazidos pelo corpo técnico, que os fatos se referem a irregularidade de
natureza grave, que causa prejuízo financeiro ao Instituto de Previdência, em razão da não adoção de medidas
econômicas necessárias para correção dos desvios do sistema.

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 instrumentalizará o julgamento pela Câmara Municipal somenSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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te 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, corroborando com o entendimento da área
técnica e com o parecer do Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luiz Henrique Anastácio da Silva, 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.
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 IRREGULARES a prestação de contas anual
do Senhor Paulo Fernando Mignone, ordenador de despesas no exercício financeiro de 2016, na forma do art.
84 da Lei Complementar 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), por força da tese fixada pelo Supremo
Tribunal Federal na decisão do Recurso Extraordinário nº
848.826/DF, em razão da manutenção da manutenção do
seguinte indicativo de irregularidade:
Recolhimento da contribuição patronal em valor menor

que o devido (item 3.4.1.1 do RT 905/2017);
1.2. APLICAR MULTA ao senhor Paulo Fernando Mignone 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;
1.3. determinar ao atual Controlador-Geral do Município
de Muniz Freire que:
1.3.1. 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 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;
1.3.2. 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;
1.4. 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 Muwww.tce.es.gov.br

nicipal, 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).
1.5. 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.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/11/2018 – 38ª 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 SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor Antônio Wilson Fiorot – ex-Prefeito Municipal.

recer do Ministério Público de Contas 3026/2018.
2 Fundamentação

Processo: 05690/2017-1

A área técnica realizou a análise da Prestação de Contas e
anexos por meio do Relatório Técnico 967/2017, no qual
constatou indícios de irregularidades apontados na Instrução Técnica Inicial 1411/2017, com propositura de citação dos responsáveis, em razão dos seguintes indícios
de irregularidades, o que foi acolhido na Decisão Monocrática 1767/2017:

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Tabela

Exercício: 2016

Foram os responsáveis Srs. Antônio Wilson Fiorot e Bruno Teófilo Araújo devidamente citados, na forma dos Termos de Citação 2258/2017 e 2259/2017 respectivamente, e Certidões 379/2018 e 455/2018.

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 1587/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

UG: PMPC - Prefeitura Municipal de Pedro Canário
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: ANTONIO WILSON FIOROT, BRUNO TEOFILO ARAUJO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO – EXERCÍCIO DE 2016 – JULGAMENTO PELA IRREGULARIDADE DAS CONTAS DO SR ANTÔNIO WILSON FIOROT 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
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
da Prefeitura Municipal de Pedro Canário, referente ao

A contrafé do Termo de Citação 2258/2017 foi juntada
aos autos na data de 19/02/2018, e do Termo de Citação
2259/2017 na data de 28/02/2018.
Na data de 19/03/2018 o Sr. Antônio Wilson Fiorot protocolou a Petição Intercorrente 498/2018 solicitando prorrogação de prazo para apresentação de justificativas. Neguei a prorrogação requerida na forma da Decisão Monocrática 878/2018 e encaminhei para análise técnica.
A documentação foi analisada pela Secex Contas, a qual
concluiu na Instrução Técnica Conclusiva 2545/2018, onde conclui pelo julgamento pela irregularidade das contas apresentadas de responsabilidade do Sr. Antônio Wilson Fiorot, e cominação de multa ao Sr. Bruno Teófilo
Araújo, pelo descumprimento do prazo para encaminhamento da PCA.
Tal entendimento foi corroborado pelo Ministério Público
de Contas, em nova manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, no Pawww.tce.es.gov.br

É o relatório.
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 em parte 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 2545/2018, abaixo transcrito:
- Instrução Técnica Conclusiva 2545/2018
“[...]
2 INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE APONTADOS NO
RELATÓRIO TÉCNICO 051/2017
2.1 Descumprimento do prazo de envio da prestação
de contas. Fundamentação legal: art. 139, Resolução TC
261/2013 (passível de sanção por multa).
3.2.2 Divergência entre o saldo dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens. Fundamentação legal: arts. 94 a 96 da Lei 4.320/64.3.3.1 Ausência de
medidas administrativas que viabilizassem a emissão do
parecer do controle interno sobre a Prestação de Contas Anual. Fundamentação legal: art. 135, § 4º e 138, §
3º do RITCEES, art 5º da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES
34/2015.
3.4.1 Resumo anual da folha de pagamento dos servidores vinculados ao RGPS ao RPPS apresenta informações
incompletas. Fundamentação legal: Instrução Normativa
34/2015.
3.4.2 Ausência de recolhimento de contribuições previSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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denciárias retidas dos segurados do RGPS. Fundamentação legal: Arts. 40, 149, § 1º e 195, inciso II da Constituição Federal.
3.4.3 Ausência de movimentação e acúmulo de saldo
de contas de ativo realizável e passivo flutuante. Fundamentação legal: Arts. 85, 87, 88, 89, 93, 101 e 105 da Lei
4.320/64.
3.4.4 Ausência de repasse do imposto de renda retido na
fonte à Prefeitura Fundamentação legal: Art. 158, inciso I,
da Constituição Federal/1988; e artigos 85, 89, 91, 92, 93,
101, 103 e 105 da Lei 4.320/64.
3.6.1 Divergência entre os saldos das contas contábeis da
dívida ativa do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo
da Dívida Ativa. Fundamentação legal: arts. 39 e 89 da
Lei 4320/64.
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.
Cabe ressaltar que o comando do § 7º do art. 157 do RITCEES estabelece que o responsável que não atender à citação será considerado revel pelo Tribunal, para todos os
efeitos, dando-se prosseguimento ao processo.
Assim e, considerando a ausência de justificativas e documentos comprovando a regularização, opinamos pela
manutenção dos indicativos de irregularidade apontados
nos itens 2.1, 3.2.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.6.1
e 3.6.2.1 do Relatório Técnico 967/2017.
Insta registrar, por oportuno, que a irregularidade apontada no item 2.1 do RT 967/2017 é de responsabilidade
do Senhor Bruno Teófilo Araújo.
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Prefeitura Municipal de Pedro Canário, exercício de 2016,
formalizada de acordo com a Resolução TC 261/2013 e
alterações posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio
Tribunal de Contas julgue IRREGULARES, as contas do Senhor ANTÔNIO WILSON FIOROT, Prefeito Municipal durante o exercício de 2016, conforme dispõe o art. 84, III,
da Lei Complementar 621/2012, em face da manutenção
de todos os indicativos de irregularidade apontados no
RT 967/2017, reproduzidos no item 2 desta ITC.
Sugere-se, ainda, a aplicação de multa pecuniária ao Senhor BRUNO TEÓFILO ARAÚJO, pelo descumprimento
do prazo para encaminhamento da PCA, conforme pontuado no item 2.1 do RT 967/2017 e item 2 desta Instrução Técnica Conclusiva.
Vitória/ES, 29 de junho de 2018.
[...]”
Da conclusão apresentada na Instrução Técnica Conclusiva 2545/2018 divirjo tão somente da “manutenção de
todos os indicativos de irregularidade apontados no RT
967/2017, reproduzidos no item 2” da Instrução Conclusiva, para o Sr. Antônio Wilson Fiorot, visto que a irregularidade descrita no item 2.1 foi atribuída tão somente ao
Sr. Bruno Teófilo Araújo, conforme a Instrução Técnica Inicial 1411/2017.
Verifico, ainda, o cumprimento da garantia processual do
direito ao contraditório e à ampla defesa no tocante aos
senhores Antônio Wilson Fiorot e Bruno Teófilo Araújo,
os quais não compareceram aos autos no prazo legal, demonstrando inércia processual e, por conseguinte, reswww.tce.es.gov.br

tando configurada a revelia.
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 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 o entendimento técnico e do
Ministério Público de Contas com a ressalva acima, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte delibeSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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ração que submeto a 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.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. 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, em:

res vinculados ao RGPS ao RPPS apresenta informações
incompletas (item 3.4.1 do Relatório Técnico 967/2017).

tos em dívida ativa (item 3.6.2.1 do Relatório Técnico
967/2017).

Fundamentação legal: Instrução Normativa 34/2015.

Fundamentação legal: arts. 1º, § 1º, 12 e 13 da Lei Complementar 101/2000.

Responsável: Antonio Wilson Fiorot
1.5 Ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias retidas dos segurados do RGPS (item 3.4.2 do
Relatório Técnico 967/2017).
Fundamentação legal: Arts. 40, 149, § 1º e 195, inciso II
da Constituição Federal.
Responsável: Antonio Wilson Fiorot

1.1. MANTER as seguintes irregularidades, apontadas
nos itens 2 da Instrução Técnica Conclusiva 2545/2018:

1.6 Ausência de movimentação e acúmulo de saldo de
contas de ativo realizável e passivo flutuante (item 3.4.3
do Relatório Técnico 967/2017).

1.1 Descumprimento do prazo de envio da prestação de
contas (item 2.1 do Relatório Técnico 967/2017).

Fundamentação legal: Arts. 85, 87, 88, 89, 93, 101 e 105
da Lei 4.320/64.

Fundamentação legal: art. 139, Resolução TC 261/2013

Responsável: Antonio Wilson Fiorot

Responsável: Bruno Teófilo Araújo

1.7 Ausência de repasse do imposto de renda retido
na fonte à Prefeitura (item 3.4.4 do Relatório Técnico
967/2017).

1.2 Divergência entre o saldo dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens (item 3.2.2 do Relatório Técnico 967/2017).
Fundamentação legal: arts. 94 a 96 da Lei 4.320/64.
Responsável: Antonio Wilson Fiorot
1.3 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a
Prestação de Contas Anual (item 3.3.1 do Relatório Técnico 967/2017).
Fundamentação legal: art. 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art 5º da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015.

Fundamentação legal: Art. 158, inciso I, da Constituição
Federal/1988; e artigos 85, 89, 91, 92, 93, 101, 103 e 105
da Lei 4.320/64.
Responsável: Antonio Wilson Fiorot
1.8 Divergência entre os saldos das contas contábeis
da dívida ativa do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo da Dívida Ativa (item 3.6.1 do Relatório Técnico
967/2017).
Fundamentação legal: arts. 39 e 89 da Lei 4320/64.

Responsável: Antonio Wilson Fiorot

Responsável: Antonio Wilson Fiorot

1.4 Resumo anual da folha de pagamento dos servido-

1.9 Baixo desempenho na cobrança de créditos inscriwww.tce.es.gov.br

Responsável: Antonio Wilson Fiorot
1.2. DECLARAR A REVELIA dos senhores Antônio Wilson
Fiorot e Bruno Teófilo Araújo, com fulcro no art. 65, da
Lei Complementar 621/2012 c/c. o art. 361 do RITCEES;
1.3. JULGAR IRREGULARES as contas do senhor Antônio
Wilson Fiorot - Prefeito Municipal de Pedro Canário no
exercício de 2016, pela prática de ato ilegal, referido nos
itens 1.2 a 1.9 acima discriminados, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c” e “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),
por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na
decisão do Recurso Extraordinário nº 848.826/DF, e aplicação de MULTA 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;
1.4 APLICAR MULTA ao senhor Bruno Teófilo Araújo no
valor de R$2.000,00 (dois mil reais), pela prática de ato
ilegal, referido no item 1.1 acima discriminado, com base no artigo 135, I da Lei Complementar 621/2012 e art.
389, VIII do RITCEES.
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 do senhor Antônio Wilson
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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Fiorot 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);

Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

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
competentes a documentação necessária para a realização da cobrança, caso não comprovado o recolhimento
das multas imputadas no prazo previsto no art. 454, I do
Regimento Interno.

Processo: 06534/2017-5

2. Unânime.

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

3. Data da Sessão: 07/11/2018 – 38ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

Exercício: 2015

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 SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição

ACÓRDÃO TC- 1588/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

UG: PRODNORTE - Associação Dos Municípios Para O Desenvolvimento Regional Sustentável do Extremo Norte
Capixaba
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: ANTONIO CARLOS MACHADO, SERGIO MURILO MOREIRA COELHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – ASSOCIAÇÃO DOS
MUNICÍPIOS PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUSTENTÁVEL DO EXTREMO NORTE CAPIXABA – EXERCÍCIO DE 2015 – CONTAS REGULARES COM RESSALVA
– MULTA AO SR. SERGIO MURILO MOREIRA COELHO –
QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Consórcio Público da Associação dos Municípios para o Desenvolvimento Regional Sustentável do Extremo
Norte Capixaba, referente ao exercício de 2015, sob a reswww.tce.es.gov.br

ponsabilidade do senhor Antônio Carlos Machado.
Foi elaborado o Relatório de Omissão 006/2017 onde
verificou a ausência de prestação de contas relativas ao
exercício de 2015, propondo a notificação do Sr. Antônio
Carlos Machado para que o prazo de 10 (dez) dias improrrogáveis, encaminhasse a Prestação de Contas anual
do exercício de 2015 na forma prevista na Instrução Normativa TC nº 28/2013, sob pena de aplicação da multa
prevista no art. 135, IX, da Lei Orgânica do TCEES c/c art.
389, IX, do RITCEES (Decisão em Protocolo 00013/2017).
O Presidente do PRODNORTE em 2016 Sr. Sergio Murilo
Moreira Coelho encaminhou material pertinente na Petição Intercorrente 1154/2017, e documentação complementar.
Foi elaborada a Análise Inicial de Conformidade
00364/2017 onde verifica que os arquivos enviados pelo então Presidente Sr. Sergio Murilo Moreira Coelho não
atenderam ao Anexo 10 da IN TC 28/2013, estando faltando diversos arquivos das contas anuais. Seguiu-se o
Relatório Técnico 105/2018 onde sugere a citação dos
senhores Antônio Carlos Machado e Sergio Murilo Moreira Coelho para apresentarem suas justificativas sobre
os fatos ali demonstrados.
Seguiu-se a Instrução Técnica Inicial 356/2018 e Decisão
SEGEX 00371/2018 para citação dos responsáveis nos seguintes termos, com as advertências de estilo:
Responsável
Itens Subintens
Sergio Murilo Mo- 2.1.1.1
reira Coelho

Achados
Encaminhamento
da PCA fora do prazo regimental
Base legal: Art.
140, parágrafo único, da Resolução TC
261/13

Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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Antônio Carlos Ma- 3.3.1.1.1
chado

Não segregação de
função
Base legal: Princípios de Controle Interno estabelecidos
pelo Guia de Orientações para Implantação do Sistema
de Controle Interno
na Administração
Pública, aprovado
pela Resolução TC
227/2011.

Os citados apresentaram a Defesa/Justificativa
983/2018, analisadas na Instrução Técnica Conclusiva
3806/2018, opinando pela regularidade com ressalva das
contas em razão da manutenção das irregularidades motivadoras da citação.
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 4812/2018).

SENTADO AOS TERMOS DE CITAÇÃO 609/2018-1 e
610/2018-4
2.1 Encaminhamento da PCA fora do prazo regimental.
(ITEM 2.1.1.1 DO RTC 105/2018-1).
Base legal: Art. 140, parágrafo único, da Resolução TC
261/13.
De acordo com o item 2.1.1.1 Relatório Técnico Contábil
RTC 105/2018-1,
A prestação de contas da associação, referente aos atos
e fatos contábeis consolidados nas demonstrações financeiras encerradas em 31/12/15, foi encaminhada
ao TCEES através do Ofício OF/PRODNORTE/Nº 039, de
22/08/17, e protocolada somente em 23/08/17 (Protocolo 12550/2017-2). Portanto, o responsável pela remessa das contas anuais NÃO observou o art. 140, parágrafo único, da Resolução TC 261/13, que estabeleceu o prazo limite de remessa anual das contas até o dia 31/05 do
exercício seguinte.

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.

Nesse sentido, sugere-se citar (art. 56, inciso II, da Lei
Complementar 621/12 c/c art. 157, inciso III, da Resolução TC 261/13) o senhor Sérgio Murilo Moreira Coelho,
responsável pelo envio da PCA, para apresentar as razões
de justificativa sobre a falta de cumprimento do prazo fixado pelo artigo 140, parágrafo único, da Resolução TC
261/13 para encaminhar as contas de 2015 ao TCEES até
o dia 31 de maio do exercício seguinte (31/05/16).

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 3806/2018, abaixo transcrita:

A entrega das contas fora do prazo estabelecido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo é passível de
se aplicar multa ao responsável pelo seu envio, conforme
determinou o art. 135, inciso VIII, da LC 521/12.

“[...]

Considerando a regularidade e integridade das peças e
dos anexos e documentos encaminhados para fins de

É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO

2- ANÁLISE DE JUSTIFICATIVAS E DOCUMENTOS APRE-

www.tce.es.gov.br

exame técnico-contábil, com vistas ao cumprimento do
artigo 71, inciso III, da Constituição Estadual e artigo 168
da Resolução TC 261/2013, o prazo para julgamento das
contas prestadas pelo administrador encerrar-se-á no
dia 31/12/18.
JUSTIFICATIVAS
11480/2018-7)

APRESENTADAS

(PROTOCOLO

Diante dessa inconsistência foi apresentada a seguinte
argumentação:
Conforme suposta irregularidade baseada art. 140 Parágrafo único da Resolução TC 261/13 em desfavor deste consórcio, em detrimento da prestação de contas do
Exercício Financeiro do ano de 2015, apresentadas fora do
prazo regulamentar por este Consórcio - em 23/08/2017
sob o protocolo 12550/2017-2, esclarecemos:
O Prodnorte foi constituído como Associação com registro junto à Receita Federal recebeu o Código 399-9 - Associação Privada integrando a categoria. “Entidades sem
Fins Lucrativos”. Como associação privada, o entendimento era, pelos gestores da época, de que não havia a
obrigatoriedade de se fazer Prestação de Contas ao TC.
Sendo as contas analisadas pelo Conselho Fiscal, que sobre elas emitia Parecer. E, posteriormente, analisadas e
aprovadas pela Assembleia Geral.
Em 17/09/2014 o Sr. MARCELO LIMA FEDESZEN, Auditor
de Controle Externo e Secretário de Controle Externo da
43 SCE, fez um pedido de informações a esta instituição,
via e-mail institucional do TCE/ES marcelo.fedeszen@tce.
es.gov.br; e foi prontamente atendido. De posse destas
informações, o TC não constatou qualquer indício de irregularidades, visto que o Prodnorte não foi informado.
Em 2017, o Sr. GERALDO DELAPÍCOLA, Secretaria de ConSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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trole Externo de Contas - SecexContas, solicitou novas informações a respeito da constituição da Associação, e de
posse destas, questionou a prestação de Contas ao Tribunal, e orientou a fazer a prestação de contas dos anos de
2015 e 2016. Foi sob as orientações do Sr. Geraldo Delapícola que iniciamos os procedimentos de prestação de
contas.
Paralelo a estes fatos, a instituição buscou novas orientações e tomou ciência da Resolução Concla n° 02, que passou a vigorar em 2014, e que passou a aplicar às Associações o Código N° 122-8, pertencente à Categoria de “Administração Pública” e se constitui como Consórcio Público de Direito Privado.
A provocação da Secretaria de Controle Externo de Contas, através do Sr. Geraldo Delapícola, em 2017, foi o ponto inicial para que a Associação Prodnorte, desse início
aos procedimentos de Prestação de Contas a este Tribunal, razão pela qual, as contas foram apresentadas fora
do prazo.
Com base nesta justificativa, vimos respeitosamente manifestar o pedido de reconsideração relativo ao prazo ora
apresentado, devido às razões acima expostas, e a reconsideração e a não aplicabilidade de sanções a esta instituição e/ou a seus gestores.
Informamos que as dúvidas, até então inerentes de interpretações diversas a respeito da institucionalidade de associações e consórcios púbicos - de direito público ou privado, já não nos aflige, e hoje temos ciência da situação
de “Consórcio Público” que somos. E que, estamos trabalhando para, em 2019, iniciarmos o exercício regularizado como Consórcio Público de Direito Público. Porém, a
personalidade jurídica deste consórcio esteve sob som-

bra de dúvida.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
A defesa descreve que o Prodnorte foi constituído como
Associação com registro junto à Receita Federal e recebeu o Código 399-9 - Associação Privada integrando a categoria “Entidades sem Fins Lucrativos”. Assim, o entendimento era, pelos gestores da época, de que não havia
a obrigatoriedade de se fazer Prestação de Contas ao TC.
Sendo as contas analisadas pelo Conselho Fiscal, que sobre elas emitia Parecer. E, posteriormente, analisadas e
aprovadas pela Assembleia Geral.
Ocorre que, em 2017, a Secretaria de Controle Externo
de Contas - SecexContas, solicitou informações a respeito
da constituição da Associação, e de posse destas, questionou a prestação de Contas ao Tribunal, e orientou a fazer a prestação de contas dos anos de 2015 e 2016.
Nesse passo, a instituição buscou novas orientações e tomou ciência da Resolução Concla n° 02, que passou a vigorar em 2014, e que passou a aplicar às Associações o
Código N° 122-8, pertencente à Categoria de “Administração Pública”. Com isso, após a solicitação do Tribunal
de Contas em 2017, o Consórcio iniciou os procedimentos de Prestação de Contas a este Tribunal, razão pela
qual, as contas foram apresentadas fora do prazo.
Ocorre, que o Consórcio, no exercício de 2015, já era jurisdicionado deste Tribunal, e como tal tinha a obrigação
de prestar contas no prazo fixado pelo artigo 140, parágrafo único, da Resolução TC 261/13, ou seja, até o dia 31
de maio do exercício seguinte (31/05/2016). Nesse sentido, entende-se que as justificativas não devem ser acolhidas.
Vale ressaltar, que a entrega das contas fora do prazo fiwww.tce.es.gov.br

xado pela Resolução TC 261/13 é passível de se aplicar
multa ao responsável pelo não encaminhamento da prestação de contas anual ao TCEES, conforme se encontra
recomendado no art. 135, I e VIII da Lei Complementar
621/2012.
2.2 Não segregação de função. (ITEM 3.3.1.1.1 DO RTC
105/2018-1).
Base legal: Princípios de Controle Interno estabelecidos
no Guia de Orientações para Implantação do Sistema de
Controle Interno na Administração Pública, aprovado pela Resolução TC 227/2011.
De acordo com o item 3.3.1.1.1 Relatório Técnico Contábil RTC 105/2018-1,
O administrador não encaminhou nas contas anuais de
2015 o arquivo COMINV, que trata do ato que designou
e/ou nomeou os membros da comissão responsável pela
elaboração dos inventários anuais de bens patrimoniais
móveis, imóveis, intangíveis e, inclusive, de almoxarifado
– consumo e bens permanentes.
Esse arquivo fazia-se imperioso nas contas apresentadas
pelo administrador, haja vista que a associação apresentou saldo de bens móveis registrado no ativo imobilizado
do balanço patrimonial e, também, no inventário anual
de bens móveis.
Apesar de não ter enviado o ato que designou a comissão responsável pela elaboração do inventário anual de
bens móveis, por outro lado constatou-se que o inventário anual desses bens foi assinado eletronicamente pelo contabilista e ordenador de despesas. Ou seja, averiguou-se a ausência da segregação de funções, pois não
se considera prudente que o gestor dos recursos seja o
executor de atividades relacionadas à gestão patrimonial
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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ou outra qualquer para evitar erros ou irregularidades
entre os controles internos e a contabilidade.
Um sistema de controle adequado é aquele que elimina a possibilidade de erros ou irregularidades. Assim sendo, os procedimentos destinados a detectar tais erros ou
irregularidades devem ser executados por pessoas que
não estejam em posição de praticá-los, isto é, deve haver uma adequada segregação de funções. De uma maneira geral, o sistema de controle interno deve prever segregação entre as funções de aprovação de operações,
execução e controle das mesmas, de modo que nenhuma
pessoa possa ter completa autoridade sobre uma parcela
significativa de qualquer transação. Assim, evita-se conflito de interesses.
A segregação de funções consiste em atribuir a pessoas diferentes as responsabilidades de autorizar e registrar transações e manter a custódia dos ativos. A segregação de funções destina-se a reduzir as oportunidades que
permitam a qualquer pessoa estar em posição de perpetrar e de ocultar erros ou fraldes no curso normal das suas funções.
Tem-se, então, que a segregação de função deve ocorrer
entre funções de controle, gestão e execução. A responsabilização pelas áreas de atuação deve ser separada em
atividades de finanças, contabilidade, pessoal, gestão patrimonial e outras para evitar que haja ingerência de uma
sobre a outra, inclusive as que se relacionam à gestão administrativa da entidade.
Tendo em vista os fatos acima, propõe-se a citação (Art.
56, inciso II, da LC 621/12 e art. 157, inciso III, da Resolução TC 261/13) do senhor Antônio Carlos Machado para
oferecer as justificativas sobre a ausência de segregação

de função na medida em que o gestor e contabilista assinaram conjunta e eletronicamente o inventário anual de
bens móveis e os demonstrativos contábeis da associação, sendo que a prudência recomenda que o inventário
anual de bens patrimoniais fosse assinado pelos membros da comissão inventariante delegada por ato administrativo do gestor.
JUSTIFICATIVAS
11480/2018-7)

APRESENTADAS

(PROTOCOLO

Diante dessa inconsistência foi apresentada a seguinte
argumentação:
Foi citado por este tribunal, com base nos princípios de
Controle Interno da Resolução TC 227/2011, o não cumprimento da segregação de função por este consórcio.
Para entendimento primário, este consórcio era composto à época em sua equipe (como ainda é) pelo Presidente, Secretária Executiva, Assistente Jurídico e Contabilidade. A conferência efetiva dos inventários foi realizada pela Secretária Executiva EVANY PORTO DE LIRA, atribuição
esta que lhe é conferida pela função que ocupa; razão pela qual não houve ato de nomeação, e o efetivo encaminhamento do arquivo COMINV.
O prodnorte vem, respeitosamente, com a ratificação da
secretária executiva e do Responsável Técnico da Contabilidade da época - Agnaldo Passos Wagmacker, confirmar a integração da secretária executiva, Evany Porto de
Lira, como responsável pela elaboração dos Inventários
deste consórcio, e pedir a compreensão pela falta de citação do responsável pela elaboração dos inventários, e
mais uma vez solicitar a vossa compreensão quanto à reconsideração e a não aplicabilidade de sanções a esta instituição e/ou a seus gestores.
www.tce.es.gov.br

Como acima afirmado, o Prodnorte foi constituído como Associação e muitas dúvidas povoaram seus procedimentos, porém, não houve em nenhum momento a intenção de se ausentar da segregação de função.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
A defesa relata que a conferência efetiva dos inventários
foi realizada pela Secretária Executiva Evany Porto de Lira, atribuição esta que lhe é conferida pela função que
ocupa; razão pela qual não houve ato de nomeação, e o
efetivo encaminhamento do arquivo COMINV.
No entanto, não foi encaminhado nenhuma documentação comprovando que foi a Sra. Evany Porto de Lira a responsável pela realização e conferência dos inventários.
Com isso, verifica-se que as justificativas mencionadas
não são suficientes para afastar a irregularidade, visto
que o Consórcio deveria ter enviado o arquivo COMINV,
que trata do ato que designou e/ou nomeou os membros da comissão responsável pela elaboração dos inventários anuais de bens patrimoniais móveis, imóveis, intangíveis e, inclusive, de almoxarifado – consumo e bens
permanentes.
Assim, sugere-se a manutenção desta irregularidade. Entretanto, tendo em vista a situação de início das atividades do consórcio e por se tratar de irregularidade formal
das quais não restou comprovado danos ao erário, sugere-se ressalvar a irregularidade e determinar ao atual
gestor, ou a quem lhe vier a substituir, para que que encaminhe o arquivo COMINV, que trata do ato que designou
e/ou nomeou os membros da comissão responsável pela elaboração dos inventários anuais, demonstrando que
existe segregação de função.
3 - CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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Foi examinada a Prestação de Contas Anual da Associação dos Municípios para o Desenvolvimento Regional Sustentável do Extremo Norte Capixaba, relativa ao
exercício de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Antônio
Carlos Machado.

Adote medidas necessárias para o envio do arquivo COMINV, que trata do ato que designou e/ou nomeou os
membros da comissão responsável pela elaboração dos
inventários anuais, demonstrando que existe segregação
de função (item 2.2 desta instrução).

1. ACÓRDÃO

Conforme o exposto, não foram apresentados elementos
suficientes ao afastamento da seguinte irregularidade:

Vitória – E.S., 13 de setembro de 2018.

1.1 MANTER as seguintes irregularidades, apontadas na
Instrução Técnica Inicial 356/2018:

2.1 Encaminhamento da PCA fora do prazo regimental.
(ITEM 2.1.1.1 DO RTC 105/2018-1);

Conforme consta dos autos, a prestação de contas do
exercício de 2015 não foi encaminhada a esta Corte no
prazo regimental.

2.2 Não segregação de função. (ITEM 3.3.1.1.1 DO RTC
105/2018-1).
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR COM RESSALVA as contas do Sr. Antônio Carlos Machado no exercício da função de ordenador de despesas da Associação
dos Municípios para o Desenvolvimento Regional Sustentável do Extremo Norte Capixaba, no exercício de 2015,
na forma do artigo 84, inciso II da Lei Complementar Estadual 621/2012, em face da manutenção da irregularidade 2.2 desta instrução.
Sugere-se, ainda,
A aplicação da multa ao Sr. Sérgio Murilo Moreira Coelho
(Responsável pelo envio da prestação de contas) prevista
no artigo 135, I e VIII da Lei Complementar 621/2012, em
decorrência do atraso na remessa da PCA.
A emissão de determinação ao atual ordenador de despesas, ou a quem lhe vier a substituir, para que:
Adote medidas administrativas para o envio da Prestação
de Contas Anual no prazo estabelecido no art. 140, § único da Resolução TC 261/13 (item 2.1 desta instrução);

[...]”

O Sr. Antônio Carlos Machado foi inicialmente notificado
da omissão na data de 27 de janeiro de 2017. Em retorno,
o Sr. Sergio Murilo Moreira Coelho, responsável pelo encaminhamento, peticionou nesta Corte, na data de 23 de
agosto de 2017, a documentação pertinente à Prestação
de Contas de 2015, conforme Análise de Conformidade
364/2017 de 4 de setembro de 2017, com arquivos faltantes os quais não inviabilizaram a análise técnico-contábil a ser empreendida nas contas anuais.
Desta feita, o responsável pela remessa das contas anuais não observou o art. 140, parágrafo único do RITCEES,
que estabelece o prazo limite de remessa anual das contas em questão até o dia 31/05 do exercício seguinte, ou
seja 31/05/2016.
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
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 pelo Relator, em:

1.1 Encaminhamento da PCA fora do prazo regimental
(Item 2.1.1.1 do RTC 105/2018
Base legal: Art. 140, parágrafo único, da Resolução TC
261/13
Responsável: Sergio Murilo Moreira Coelho
1.2 Não segregação de função (Item 3.3.1.1.1 do RTC
105/2018)
Base legal: Princípios de Controle Interno estabelecidos
pelo Guia de Orientações para Implantação do Sistema
de Controle Interno na Administração Pública, aprovado
pela Resolução TC 227/2011
Responsável: Antônio Carlos Machado
1.2 Tendo em vista que a inconsistência constitui impropriedade de natureza formal, de natureza não grave e
que não representa dano injustificado ao erário, julgar
REGULARES COM RESSALVA as contas do senhor Antônio Carlos Machado frente a Associação dos Municípios
para o Desenvolvimento Regional Sustentável do Extremo Norte Capixaba, no exercício de 2015, na forma
do inciso II do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012,
dando plena quitação ao responsável, nos termos do artigo 86 do mesmo diploma legal;
1.3 APLICAR MULTA no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) ao Sr. Sérgio Murilo Moreira Coelho (responsável peSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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lo envio da prestação de contas) prevista no artigo 135
caput e inc. VIII da Lei Complementar 621/2012 e art. 389
inc. VIII do RITCEES, em decorrência do atraso na remessa da PCA;
1.4 DETERMINAR ao atual gestor para que:
1.4.1. Adote medidas administrativas para o envio da
Prestação de Contas Anual no prazo estabelecido no art.
140, § único da Resolução TC 261/13 (item 2.1 da Instrução Técnica Conclusiva 3806/2018);
1.4.2. Adote medidas necessárias para o envio do arquivo COMINV, que trata do ato que designou e/ou nomeou
os membros da comissão responsável pela elaboração
dos inventários anuais, demonstrando que existe segregação de função (item 2.2 da Instrução Técnica Conclusiva 3806/2018).

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 1590/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

1.5 ARQUIVAR os presentes autos, após o trânsito em julgado.

Processo: 03316/2018-4

2. Unânime.

Exercício: 2013

3. Data da Sessão: 07/11/2018 – 38ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

UG: PMJ - Prefeitura Municipal de Jaguaré

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.

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: ROGERIO FEITANI
FISCALIZAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ –
EXERCÍCIO DE 2013 – CUMPRIMENTO AO PARECER PRÉVIO TC 011/2017 – ACOLHER AS JUSTIFICATIVAS – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de fiscalização para fins de
responsabilização pessoal do Sr. Rogério Feitani à frente
www.tce.es.gov.br

da Prefeitura Municipal de Jaguaré, em cumprimento a
determinação do Parecer Prévio TC 011/2017 – Primeira
Câmara, proferido nos autos do processo TC 2747/2014,
pelo descumprimento no prazo de encaminhamento
da Prestação de Contas Anual do exercício de 2013, como previsto no art. 135, inciso VIII da Lei Complementar 621/2012.
O NCE - Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia elaborou a Instrução Técnica Inicial ITI
221/2018 propondo a citação do Sr. Rogério Feitani para
apresentação de alegações de defesa.
Foi o responsável citado na forma da Decisão SEGEX
210/2018 para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentasse justificativas em relação ao indício de irregularidade apontado. Devidamente citado, em atenção ao
Termo de Citação nº 371/2018 o senhor Rogério Feitani
trouxe seus esclarecimentos expostos da Defesa/Justificativa 817/2018.
De sua vez, o NCE elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 3752/2018 opinando pelo afastamento da aplicação
de multa ao gestor.
Em seguida, os autos foram então encaminhados ao
Ministério Público de Contas que emitiu o Parecer
4491/2018 da lavra senhor Procurador de Contas, Luis
Henrique Anastácio da Silva, em consonância com a manifestação técnica.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Examinando os autos verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento de
mérito, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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Neste diapasão, ante a documentação carreada aos autos em cotejo com as manifestações da Área Técnica e do
Ministério Público de Contas, tornam-se desnecessárias
maiores considerações.
Por conseguinte, ratifico o posicionamento da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva 3752/2018, nos seguintes termos:
“[...]
Consoante se verifica pelas peças constantes nos autos do
Processo TC 2747/2014, a formalização da PCA 2013 da
Prefeitura Municipal de Jaguaré ocorreu em 15/04/2014
por intermédio da remessa de Ofício (nº 142/2014) subscrito pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, Sr. Rogério Feitani, encaminhando os documentos que a integravam.
Os documentos 0citados foram entregues dentro dos
prazos estabelecidos no artigo 76, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012; artigo 123 da Resolução
TC nº 261/2013 (Regimento Interno TCEES) e; e artigo 27
c/c artigo 119 da Lei Orgânica do Município de Jaguaré-ES, todos reproduzidos a seguir:
Lei Complementar Estadual nº 621/2012
Art. 76. As contas anuais do Prefeito serão examinadas
pelo Tribunal de Contas, que emitirá parecer prévio no
prazo de até vinte e quatro meses, a contar do seu recebimento.
§ 1º As contas serão encaminhadas pelo Prefeito ao Tribunal de Contas até noventa dias após o encerramento
do exercício, salvo outro prazo fixado na lei orgânica municipal.(g.n)

Resolução TC nº 261/2013
Art. 123. As contas serão encaminhadas pelo Prefeito ao
Tribunal até noventa dias após o encerramento do exercício, salvo outro prazo fixado na lei orgânica municipal
.(g.n)
Lei Orgânica do Município de Jaguaré
Art. 27. A Câmara reunir-se-á, ordinariamente, em sessão legislativa anual, de 15 de fevereiro a 30 de junho e
de 1º de agosto a 15 de dezembro, independente de convocação.
Art. 119. Até 60 (sessenta) dias após o início da sessão
legislativa de cada ano, o Prefeito Municipal encaminhará ao Tribunal de Contas ou Órgão equivalente as contas
do Município [...] (g.n)
A Análise Inicial de Conformidade (AIC) datada de
01/09/2014, efetuada na PCA, acusou a falta dos itens 14
e 20 do Anexo 2 da Instrução Normativa nº 28/2013, razão pela qual foi elaborada (02/09/2014) Instrução Técnica Inicial (ITI) sugerindo a notificação do Sr. ROGÉRIO FEITANI, para proceder ao encaminhamento das peças ausentes.
Ato contínuo foi produzida a Decisão Monocrática Preliminar (DMP) 1493/2014 determinando a notificação
(Termo de Notificação 2028/2014) do responsável para
que no prazo de 10 (dez) dias improrrogáveis (vencimento em 05/2/2015) encaminhasse os documentos requeridos.
Em decorrência do não atendimento às determinações
contidas na Decisão 1493/2014, o Prefeito Municipal de
Jaguaré foi citado (Termo de Citação 1028/2015-5) e notificado (Termo de Notificação 1161/2015) para apresentar as justificativas que entendesse necessárias sendo dewww.tce.es.gov.br

terminado ainda que efetuasse a remessa dos arquivos
que motivaram a notificação inicial.
Em atendimento aos termos supramencionados, o gestor encaminhou documentação protocolizada neste Tribunal, em 07/7/2015, sob o nº 58358/2015-1 (fls. 27-31 Processo TC 2747/2014), contendo as justificativas transcritas a seguir:
Obs.: a referida documentação foi remetida antes do
vencimento do prazo fixado pela notificação/citação
(08/7/2015), conforme despacho produzido pela Secretaria-Geral das Sessões deste Tribunal (fls.25).
1 – INSTRUÇÃO TÉCNICA INICIAL – ITI 623/2015
1 – Cálculo do percentual de recursos próprios aplicados
em saúde conforme lei complementar 141/2012, gerado pelo Sistema de Informação sobre Orçamento Público em Saúde – SIOPS, a partir do portal Datasus, referente 6º bimestre do exercício (parágrafo único, do art.
9º, da Res. TC nº 248/2012. – item 14, DEMSAU, Anexo
02, IN TC 28/2013) – Prestação de Contas Anual.
Segue em anexo, mídia digital, com o referido anexo.
2 – Parecer do Conselho de Fiscalização sobre a prestação de contas do FUNDEB. (artigo 27 da Lei Federal nº 11.494/2006). Item 20. PCFUND, Anexo 02, IN TC
23/2013) – Prestação de Contas Anual
No que tange a este item vale ressaltar que o referido artigo da Lei Federal mencionada, o que segue:
Art. 27. Os Estados, o Distrito Federal e os ,Municípios
prestarão contas dos recursos dos Fundos conforme os
procedimentos adotados pelos Tribunais de Contas competentes, observada a regulamentação aplicável.
Parágrafo único. As prestações de contas serão instruídas
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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com parecer do conselho responsável, que deverá ser
apresentado ao Poder Executivo respectivo em até 30
(trinta) dias antes do vencimento do prazo para a apresentação da prestação de contas prevista no caput deste artigo, (grifo nosso).
Conforme podemos observar a responsabilidade pela
elaboração é do conselho, que é um órgão independente
autônomo, não tendo vínculo direto com administração,
por isso responsável pelos seus deveres.
Informo ainda que foi encaminhado a este Egrégio Tribunal cópia do ofício em que o Poder Executivo solicita
a emissão do referido parecer, porém o mesmo não foi
encaminhado, sendo assim impossível o envio do referido documento.
Apresentados os esclarecimentos, REQUER a defendente:
1 – seja as justificativas recebidas juntamente com os documentos acostados, devendo de pronto ser afastadas as
possíveis irregularidades atribuídas.
2- que sejam julgados regulares os atos aqui questionados, por se tratar de uma questão de direito e de justiça;
3 – requer a oportunidade e o direito de exercer a sua
defesa protestando provar o alegado por todos os meios
e formas em direito permitidos, principalmente a defesa
oral do defendente, na forma regimental.
Após a complementação dos arquivos/documentos integrantes da PCA pelo responsável e o envio das justificativas, foi elaborado o Relatório Técnico Contábil (RTC)
493/2015, cujo item 2.1. CUMPRIMENTO DE PRAZO foi
assim redigido:
A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal

por meio do ofício n° 142/2014, em 15/04/2014, nos termos dos artigos 119 c/c com o artigo 27 da Lei Orgânica do munícipio de Jaguaré, observando, portanto, o prazo legal
Considerando que a regularidade e integridade dos
documentos encaminhados para análise se deu em
07/07/2015, com vistas ao cumprimento do disposto no
artigo 122 do RITCEES, o prazo para emissão do Parecer
Prévio sobre as contas objeto de apreciação nos presentes autos encerra-se em 07/07/2017
Obs.: Ao final do RTC 493/2015 foi sugerida a citação do
Prefeito Municipal de Jaguaré para manifestação quanto
aos achados de auditoria detectados. Ressalta-se que a
necessidade de complementação das peças integrantes
da PCA não integrou o rol de possíveis irregularidades indicado ao final daquele relatório.
Processada a citação, o responsável, por intermédio de
seu representante legal, realizou sustentação oral na 44ª
sessão ordinária as 1ª Câmara (21/12/2016), cujas Notas
Taquigráficas foram acostadas nos autos do Processo TC
2747/2014 – Despachos 03830/2017-4 e 03838/2017-1.
Encaminhados os autos para instrução da área técnica,
foi produzida a Manifestação Técnica 87/2017-7 cuja conclusão, após análise dos argumentos apresentados pelo
gestor, foi de recomendar a aprovação das contas do Sr,
Rogério Feitani frente à Prefeitura Municipal de Jaguaré
em 2013.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer PJC
datado de 23/2/2017, acompanhou o entendimento da
área técnica no que se refere à aprovação das contas do
responsável. Contudo, o órgão ministerial pugnou pela
aplicação de multa ao Chefe do Poder Executivo de Jawww.tce.es.gov.br

guaré, conforme previsto nos arts. 1º, XXXII, e 135, VIII,
ambos da Lei Complementar nº 621/2012, por considerar que a regularidade e a integridade dos documentos
para análise da PCA se processou somente no dia 07 de
julho de 2015, após descumprimento do Termo de Notificação 2028/2014 (fl.11), caracterizando, portanto, a inobservância do prazo regimental, definido no art. 139 da
Resolução TC 261/2013 (RITCEES).
Submetida a matéria à apreciação da Primeira Câmara
TCEES, decidiram os Senhores Conselheiros (Parecer Prévio TC 11/2017), à unanimidade, nos termos do voto do
relator:
1. Recomendar ao Legislativo Municipal a aprovação da
Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Jaguaré, sob a responsabilidade do Sr. Rogério Feitani, relativa ao exercício financeiro de 2013;
2. Formar autos apartados, nos termos do art. 134, inciso III e § 2º, e art. 281 do Regimento Interno, com a finalidade de responsabilizar, pessoalmente, o Prefeito Municipal pelo descumprimento no prazo de encaminhamento da prestação de contas de 2013 do executivo municipal de Jaguaré, como previsto no art. 135, inciso VIII da lei
Complementar 621/2012;
3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Com fundamento no art. 167 da Lei Complementar nº
621/2012 c/c art. 411 da Resolução TCEES nº 261/2013
(RITCEES) o responsável interpôs embargos de declaração com vistas a aperfeiçoar o Parecer Prévio supramencionado e sanar possíveis contradições/inconsistências
relativas ao comando contido na parte final da peça processual (formação de autos apartados em razão da apresentação extemporânea da PCA) e trechos do mesmo paSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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recer abaixo transcritos:
a) Item 1 - Relatório:
A Prestação de Contas da Prefeitura de Jaguaré referente
ao exercício de 2013 foi encaminhada tempestivamente
a este Tribunal por intermédio do Ofício nº 142/2014, em
15/04/2014, assinado pelo Prefeito Municipal, estando,
portanto, dentro do prazo regimental nos termos dos
artigos 119 c/c com o artigo 27 da Lei Orgânica do Município de Jaguaré.(g.n)
b) Item 2 - Fundamentação
Entendo no mesmo sentido do Parecer 775/2017 da lavra
do Procurador de Contas Heron Carlos Gomes de Oliveira, pela aplicação de multa com amparo no art. 1º, inciso XXXII e na forma do art. 135, inciso VIII, da Lei Complementar 621/2012, por inobservância do prazo regimental no encaminhamento das contas de 2013, definido no
art. 139 do RITCEES, para encaminhamento das contas,
o qual prescreve como data máxima de envio o dia 31
de março do exercício seguinte à competência das contas
Diante da contradição existente entre o corpo do Parecer Prévio, Item 1 – Relatório e a sua parte final e, ainda, restando comprovado que o envio da PCA de 2013
da Prefeitura Municipal de Jaguaré poderia ocorrer até
15/4/2014, conforme estabelecido no artigo 119 (RITCEES) e 27 da Lei orgânica Municipal de Jaguaré e não necessariamente até o dia 31/3/2014, como mencionado
no Item “2” – Fundamentação do parecer, requereu o
responsável o conhecimento dos Embargos de Declaração e, no mérito, seu provimento visando retirar a determinação relacionada à formação de autos a fim de responsabilizá-lo pelo descumprimento de prazo para a remessa da PCA 2013 a esta Corte de Contas.

Tendo sido os autos encaminhados à SecexRecursos para
análise de mérito, foi proferida a Instrução Técnica de Recurso ITR 147/2017 com opinamento pelo conhecimento
e total provimento dos embargos.
Na sequência, o Ministério Público de Contas, no exercício de suas atribuições institucionais, por meio de Parecer Ministerial, apresentou entendimento divergente
àquele produzido pela área técnica nos seguintes termos:
[...] considerando que a prestação de contas de Jaguaré, referente ao exercício de 2013, foi encaminhada de
forma incompleta a este Tribunal, por meio do Ofício
142/2014 (fl. 01 do Processo TC 2747/2014), no dia 15
de abril de 2014; considerando que a regularidade e integridade dos documentos encaminhados para análise
somente se deu no dia 07 de julho de 2015, após descumprimento do Termo de Notificação 2028/2014 (fl. 11
do Processo TC 2747/2014); considerando que as contas consideram-se prestadas somente quando todos os
documentos exigidos forem encaminhados, conforme
art. 138, § 3º, do Regimento Interno; considerando, portanto, a inobservância tanto do prazo regimental (31
de março do exercício seguinte) quanto do prazo legal
(60 dias após o início da sessão legislativa do município)
para prestar contas; considerando que a inobservância
do prazo para envio da prestação de contas possibilita
o exercício da competência desta Corte de Contas para aplicar multa ao Responsável, conforme redação do
art. 1º, XXXII, e art. 135, VIII, ambos da Lei Complementar
621/2012; data venia o entendimento exarado pela área
técnica, reconhece-se a contradição entre os termos utilizados no Parecer Prévio TC 011/2017 – Primeira Câmara (Processo 2747/2014), a qual, todavia, não possui aptidão de afastar a providência específica determinada
www.tce.es.gov.br

no item 2 desse pronunciamento
Por meio do Voto 5480/2017-5, o Relator considerou procedentes as alegações do embargante relativas à existência de contradição entre o relatório e o dispositivo do
Parecer Prévio 11/2017 [...] quando o primeiro afirma
a tempestividade e o segundo determina a abertura de
procedimento para a punição de intempestividade na remessa de contas.
Considerou procedente, ainda, a afirmação do responsável de que o prazo limite para a apresentação da PCA
de 2013, da Prefeitura Municipal de Jaguaré, não se esgotara em 31/3/2014, como informado no Parecer PJC
775/2017 e no Voto 1690/2017, haja vista disposição
contida no artigo 119 da Lei Orgânica daquele município,
hipoteticamente prevista e admitida pelo Regimento Interno desta Corte. Sendo assim:
[...] a prestação de contas de 2013, encaminhada a este Tribunal em 15 de abril de 2014, estaria, se completa,
tempestiva de acordo com a Lei Orgânica do Município
de Jaguaré e, consequentemente, com o art. 139 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas.
Contudo, conforme posicionamento do Relator:
[...] é pertinente a fundamentação do Ministério Público
de Contas quando invoca a intempestividade da Prestação de Contas de Jaguaré, referente ao exercício de 2013,
pois esta foi encaminhada de forma incompleta a este
Tribunal, por meio do Ofício 142/2014 (fl. 01), no dia 15
de abril de 2014.
Compulsando os autos do processo TC 2747/2014, verifico que foi emitida a Decisão Monocrática Preliminar
1493/2014, onde decidi pela notificação do senhor Rogério Feitani para encaminhamento da documentação
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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ausente, conforme Termo de Notificação 2028/2014.
Em função do descumprimento ao Termo de Notificação 2028/2014, foi emitida a Instrução Técnica Inicial
623/2015 pela citação do responsável, seguida pela Decisão Monocrática Preliminar 644/2015 neste sentido. Na
data de 07 de julho de 2015 as contas foram devidamente complementadas pelo gestor.
Submetida a matéria à apreciação da Primeira Câmara decidiram os Srs. Conselheiros, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: a) conhecer e dar
provimento aos embargos; b) retificar o Parecer Prévio
11/2017, em seu relatório, para registrar a intempestividade do encaminhamento da prestação de contas anual
de 2013; c) manter o item 2 do dispositivo do referido parecer que determina a formação de autos apartados para
responsabilização por descumprimento de prazo e; d) dar
ciência ao embargante.
Dando cumprimento ao comando contido no Parecer
Prévio 11/2017, os presentes autos foram constituídos e
o Sr. ROGERIO FEITANI, Prefeito Municipal de Jaguaré, devidamente citado (Decisão Segex 210/2018-3) para que,
no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresentasse
as razões de justificativas, bem como os documentos que
entendesse necessários, em razão do disposto no parecer supracitado.
Após a expedição do respectivo Termo de Citação
(371/2018-2), foi registrada a protocolização de defesa/
justificativa (Protocolo 8637/2018-8) subscrita pelo responsável e devidamente juntada aos presentes autos.
Na parte inicial de suas alegações (itens 1 a 3 da defesa),
o responsável reproduz os argumentos que embasaram
os embargos de declaração de sua autoria, já abordados

nesta instrução, enfocando aos seguintes pontos:
a) contradição entre o relatório (item 1) e o dispositivo
do Parecer Prévio 11/2017 [...] quando o primeiro afirma a tempestividade e o segundo determina a abertura
de procedimento para a punição de intempestividade na
remessa de contas;
b) menção, no item 2 (Fundamentação) do PP 11/2017,
de que o prazo limite para o encaminhamento da PCA
2013 da Prefeitura de Jaguaré corresponderia ao dia
31/3/2014, desconsiderando, dessa forma, dispositivo
estabelecido na Lei Orgânica Municipal (artigo 119) que
estabelece o prazo de até 60 (sessenta) dias após o início
da sessão legislativa de cada ano para remessa da PCA ao
Tribunal de Contas.
Em seguida, deu destaque ao fato de ter constado tanto
na publicação, no Diário Oficial de Contas do TCE-ES (DOETCEES) de 05/12/2017, da Ata da 33ª Sessão Ordinária
(20/9/2017) da Primeira Câmara, que julgou o referido
recurso; como também na publicação (27/11/2017) da
minuta do Parecer Prévio TC 098/2017 – Primeira Câmara, que julgou o Embargo de Declaração interposto pelo
responsável (Processo TC 3105/2017-2), ambos reproduzidos a seguir, o posicionamento do colegiado no sentido
de dar provimento ao recurso em questão.
Figura 1 – Publicação DOETCEES - 05/12/2017
(FIGURA)
Figura 2 – Publicação DOETCEES – 27/11/2017
(FIGURA)
Aduziu que o Embargo foi proposto objetivando o reconhecimento da contradição existente entre o Relatório
do Parecer Prévio 11/2017, que afirmou ser tempestivo
www.tce.es.gov.br

o envio da PCA 2013 da Prefeitura de Jaguaré e o disposto no item 2, que determinou a abertura de autos apartados para apurar a responsabilidade do envio com atraso.
Dessa forma, se a decisão consistiu em Dar Provimento
ao recurso, como constou nas peças publicadas e exibidas acima, o Parecer Prévio confrontado deveria ser reformado para beneficiar o Embargante e não para prejudicá-lo com a imputação de multa.
O responsável reafirmou não haver dúvida quanto à tempestividade da prestação de contas referente ao exercício de 2013, uma vez que o art. 139 da Resolução TCEES
261/2013, estabelece o prazo de 31 de março como o final caso não exista disposição legal ou regulamentar em
contrário. Segundo o gestor:
[...] a Lei Orgânica do município se constitui neste dispositivo legal em contrário, ao definir em seu artigo 119 que
a Prestação de Contas Anual de cada exercício financeiro será encaminhada ao Tribunal de Contas e demais órgãos até 60 (sessenta) dias após o início da sessão legislativa de cada ano, que de acordo com o art. 27 da mesma
Lei se inicia em 15 de fevereiro, sendo, portanto, 60 dias
após 15 de fevereiro, 15 de abril, data em que foi encaminhada, conforme consta do Item 1 – RELATÒRIO do PP: A
Prestação de Contas da Prefeitura de Jaguaré referente
ao exercício de 2013 foi encaminhada tempestivamente a este Tribunal por intermédio do Ofício n° 142/2014,
em 15/04/2014.
Destacou que a área técnica desta Corte de Contas produziu manifestações pela tempestividade das contas
apresentadas, citando as seguintes peças:
i – Relatório Técnico Contábil - RTC – 493/2015 (fl. 40, do
TC 2747/2014);
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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ii – Instrução Técnica Conclusiva – ITC – 749/2016, que
corroborou com os termos RTC – 493/2015, entendendo que as irregularidades se restringiram aos itens 4.1 e
6.1, sem irregularidade quanto à tempestividade da mesma; e
iii – Instrução Técnica de Recurso – ITR - 00147/2017-5,
que analisou os termos dos Embargos de Declaração interposto, cravando o seguinte: Assim, considerando o envio tempestivo das contas em 15/04/2014, nos termos
do Relatório Técnico Contábil RTC 493/2015 (fl. 40, do TC
2747/2014) e do relatório do Voto integrante do Parecer
Prévio TC-011/2017 – Primeira Câmara, entendemos que
assiste razão ao Embargante quanto à contradição identificada na referida decisão que, no item 2 da sua parte dispositiva, determina a formação de autos apartados
para responsabilizar o Prefeito Municipal pelo descumprimento no prazo de encaminhamento da prestação de
contas de 2013.

deste Tribunal, não seria razoável [...] admitir que seja considerado como data de remessa da PCA, a data de
encaminhamento de arquivos complementares [...]; premissa que fundamentou a decisão pela intempestividade das Contas do Executivo Municipal de Jaguaré (2013),
pois contrariaria o procedimento adotado por este Tribunal em situações análogas.

e o segundo determina a abertura de procedimento para
a punição de intempestividade na remessa de contas e;

Finalizando sua defesa, o responsável requereu o acolhimento de seus argumentos por entender que esses seriam suficientes para demonstrar que não houve atraso
no envio da PCA de 2013 do Município de Jaguaré, já que
essa foi efetivamente entregue dentro do prazo previsto
pela Lei Orgânica do Município, que é 15/04/2014, sendo após a referida data, apenas encaminhados arquivos
complementares, sem que possa ser entendido que estes
efetivamente é que representavam a PCA do município.

Em razão das constatações acima, esta Corte de Contas
decidiu por dar provimento aos Embargos, como apontam os trechos das publicações reproduzidas anteriormente.

Continuando suas alegações, o gestor do Executivo Municipal de Jaguaré asseverou que consulta ao Ementário de
Jurisprudências desta Corte de Contas permite identificar situações análogas àquela experimentada quando da
apresentação da PCA 2013 da Prefeitura de Jaguaré, relacionada à complementação de peças após o prazo inicialmente estipulado, sem que isso se configurasse como
atraso no envio da PCA.

Efetuando-se a análise da defesa do responsável, faz-se
necessário, inicialmente, refutar o apontado nos itens
“1” a “3” daquela peça; mais especificamente, as alegações de que não seria cabível a determinação para formação de autos apartados, haja vista terem sido reconhecidas as contradições existentes no corpo do Parecer
Prévio 11/2017, apontadas no Embargo de Declaração interposto neste Tribunal (Processo TC 3105/2017) e, como
consequência, o provimento desse recurso, conforme indicado no Parecer Prévio TC 98/2017.

Mencionou, como exemplo, o que consta do Processo
TC-6447/2014 – Parecer Prévio TC-035/2016 – Plenário
que julgou as contas de Prefeito do município de Aracruz
referente ao exercício de 2013:

Como já exposto nesta instrução, no corpo do Parecer
Prévio TC 98/2017 foi admitida a existência de incongruências quando da elaboração do Parecer Prévio 11/2017,
relacionadas:

(FIGURA)

a) ao texto do relatório e do dispositivo daquela peça (PP
11/2017) [...] quando o primeiro afirma a tempestividade

Argumentou que, face aos posicionamentos anteriores

www.tce.es.gov.br

b) à afirmação de que a data máxima de envio da PCA
2013 de Jaguaré corresponderia a 31/3/2014 sendo que,
dispositivos presentes na Lei Orgânica do Município (artigos. 27 e 119) c/c o artigo 139 do Regimento Interno TCEES, autorizariam prazo mais dilatado.

Ocorre que, à despeito de ter havido o reconhecimento das contradições descritas, esta Corte de Contas manteve seu posicionamento pela intempestividade na apresentação da PCA 2013 da Prefeitura Municipal de Jaguaré, tendo em vista que esta foi encaminhada de forma incompleta a este Tribunal, por meio do Ofício 142/2014
(fl. 01), no dia 15/4/2014, sendo devidamente complementadas pelo gestor em 07/7/2015. Não por outra razão, constaram, no PP TC 98/2017, as seguintes determinações:
1.3. Retificar o Parecer Prévio 11/2017, em seu relatório
para registrar a intempestividade do encaminhamento
da prestação de contas anual de 2013;
1.4. Manter o item 2 do dispositivo do Parecer Prévio
11/2017 que determina a formação de autos apartados
para responsabilização por descumprimento de prazo;
Não obstante as considerações contrárias aos argumentos utilizados pelo Chefe do Executivo Municipal de Jaguaré nos itens “1” a “3” de sua defesa, há que se ressaltar a pertinência e a necessidade de avaliação das ponderações apresentadas no item “4” daquela peça procesSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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sual.
Afirmou o responsável, no referido item, que consulta ao
Ementário de Jurisprudências desta Corte de Contas indica que o TCEES, na apreciação de casos análogos ao aqui
tratado, permitiu a apresentação de documentos complementares à PCA, após o prazo inicialmente fixado, sem
que isso implicasse em envio com atraso das contas.
Após constatado que as Contas em debate foram entregues, em 15/4/2014, de maneira incompleta, este Tribunal seguiu o rito fixado na Resolução TC 294/2015, que
dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelo
órgão em casos de descumprimento, por parte de jurisdicionado, dos prazos para remessa de informações:
Resol. 294/2015:
Art. 1º. Na hipótese de descumprimento, por parte de
jurisdicionado, de prazos legais ou regulamentares para
remessa ao Tribunal de balancetes, balanços, informações, demonstrativos contábeis ou de quaisquer outros
relatórios, documentos ou arquivos solicitados, inclusive
em meio eletrônico, o TCEES expedirá notificação ao responsável, fixando novo prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da obrigação, sob pena de aplicação da multa
prevista no artigo 135, inciso IX, da Lei Complementar
nº 621/2012 c/c o artigo 389, inciso IX do Regimento Interno, aprovado pela Resolução TC nº 261/2013, além de
outras sanções cabíveis.
[...]
Art. 2º. Constatado o descumprimento do prazo previsto no artigo 1º, será autuado processo respectivo e expedidas, concomitantemente, notificação e citação ao
responsável, fixando prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis para cumprimento da obrigação e apresenta-

ção das razões de justificativas do não atendimento dos
prazos fixados, sujeito à pena de multa e outras sanções
legais, nos termos do artigo 135, inciso IX, da Lei Complementar nº 621/2012 c/c o artigo 389, inciso IX do Regimento Interno
Assim, o responsável foi inicialmente notificado (Termo
de Notificação 2028/2014) e, permanecendo omisso, citado (Termo de Citação 1028/2015-5) e novamente notificado (Termo de Notificação 1161/2015). Como resposta aos termos mencionados, o gestor encaminhou,
em 07/7/2015, documentação protocolizada neste Tribunal sob o nº 58358/2015-1 (fls. 27-31 - Processo TC
2747/2014), composta pela complementação da PCA e
pelas justificativas já apresentadas no início desta instrução.
Registre-se que as justificativas acima citadas não foram
contestadas pelo TCEES, sendo as peças complementares
integradas à PCA para análise. Também não foi feita qualquer menção, pela área técnica deste órgão, à ocorrência
de possível irregularidade/inconformidade decorrente
da remessa de documentos complementares após o prazo estabelecido como limite para a remessa das contas.
Como destacado pelo responsável, ao se pesquisar o procedimento adotado pelo Tribunal em casos análogos ao
aqui descrito, seja de jurisdicionados da esfera municipal
ou estadual, constata-se que esta Corte não tem considerado, como extemporânea, as prestações de contas anuais que foram complementadas por meio de documentos
apresentados após o prazo limite para encaminhamento daquelas. Amostra composta por dados extraídos de
prestações de contas anuais de municípios, apresentada
a seguir, corrobora essa afirmação.
www.tce.es.gov.br

Quadro – Prestações de Contas Anuais – Datas de Apresentação e Complementação de Dados
Tabela
Fonte: Prestações de Contas Anuais de Municípios
Com efeito, considerar a PCA 2013 da Prefeitura Municipal de Jaguaré como intempestiva em razão da apresentação de documentos complementares fora do prazo fixado para a remessa daquela e, por esse motivo, aplicar
multa ao responsável, com a devida vênia, poderia caracterizar a aplicação de tratamento não isonômico a jurisdicionado por parte deste Tribunal.
Não se trata de ignorar as exigências legais e normativas
que orientam o envio das prestações de contas anuais
ao TCEES, mas de considerar que esta Corte de Contas já
entendeu anteriormente que a situação encontrada não
aponta para a penalização do gestor com multa.
Sobre a necessidade da observância aos princípios da isonomia e segurança jurídica nas decisões exaradas por este órgão, vale ressaltar as manifestações reproduzidas a
seguir:
ACÓRDÃO TC-1343/2017 – PLENÁRIO
Não há razoabilidade em utilizar “dois pesos e duas medidas” em se tratando de situações semelhantes. Ao assim
proceder estaria este Tribunal, afastando-se do princípio
da isonomia e da segurança jurídica.
[...]
Destaque-se que os precedentes estão ganhando importância no ordenamento jurídico objetivando imprimir maior segurança jurídica aos jurisdicionados e maior
celeridade ao trâmite processual. Inclusive, o Novo CPC
trouxe menção expressa a essa relevância ao estabelecer
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as regras do art. 489, cujos grifos ora se mostram adequados:
Art. 489 (...)
§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão
judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
(...)
V – se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes
nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta
àqueles fundamentos;
VI – deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar
a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
Referido dispositivo, de aplicação subsidiária aos processos em trâmite nesta Corte por força do art. 70 da LC
621/2012, objetiva “privilegiar a busca pela uniformização e estabilização da jurisprudência e garantir a efetividade do processo, notadamente das garantias constitucionais.”
Diante do exposto, peço venia para divergir do em. Relator e corrigir o que a meu ver constituiu-se em flagrante
injustiça, reformando-se o Acórdão 535/2017, para afastar a multa imputada aos Recorrentes
ACÓRDÃO TC 607/2018-2
Assim, entendo que a solução juridicamente adequada
não pode ser outra senão seguir a jurisprudência dominante desta Casa, privilegiando-se a força normativa dos
precedentes e a segurança jurídica, atribuindo assim autoridade e institucionalidade às decisões dessa Corte de
Contas.

Nessa esteira, cabe fazer remissão à sistemática trazida
pelo atual Código de Processo Civil (Lei 13.105, de 16 de
março de 2015) que traça como diretriz a ser observada
pelos Tribunais a formação de uma jurisprudência estável, íntegra e coerente. Vejamos:

Anual do exercício 2013 (TC 2747/2014);

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

CONSIDERANDO os fatos e argumentos expostos pelo
Prefeito Municipal de Jaguaré, em sua defesa/justificativa protocolizada neste Tribunal em 26/6/2018;

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos
quais estiverem vinculados.
[...]
§4º A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de
casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios
da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia

CONSIDERANDO que o responsável foi devidamente citado para apresentar suas justificativas bem como os documentos que entendesse necessários em razão dos achados constantes da Instrução Técnica Inicial 221/2018;

CONSIDERANDO as decisões desta Corte de Contas quando da apreciação de casos análogos ao abordado nesta
instrução; mais especificamente o entendimento de que
não são consideradas como extemporâneas as prestações de contas anuais complementadas por meio de documentos apresentados após o prazo limite para encaminhamento daquelas;
CONSIDERANDO, ainda, a necessidade da observância
dos princípios da isonomia e segurança jurídica nas decisões exaradas por este órgão;
SUGERE-SE o acolhimento das justificativas apresentadas
pelo responsável relativas à tempestividade na remessa
da Prestação de Contas do exercício de 2013 da Prefeitura Municipal de Jaguaré e, por consequência, a não aplicação de multa ao gestor.
À consideração superior.
Vitória/ES, 10 de setembro de 2018.

3. DO ENCAMINHAMENTO

[...]”

CONSIDERANDO que os presentes autos foram formados
para dar cumprimento ao item 2 do Parecer Prévio TC
11/2017 da Primeira Câmara desta Corte de Contas, objetivando responsabilizar o gestor pelo descumprimento do prazo de encaminhamento da Prestação de contas

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 Conclusiva 3752/2018 e no Parecer
4491/2018 do Ministério Público de Contas.
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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
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1 ACOLHER as razões de justificativas apresentadas
pelo senhor Rogerio Feitani quanto a tempestividade no
encaminhamento da Prestação de Contas do exercício de
2013 da Prefeitura Municipal de Jaguaré;
1.2 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/11/2018 – 38ª 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 SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA

Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC- 1591/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 03524/2018-4
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: CMVP - Câmara Municipal de Vila Pavão
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: JOAO TRANCOSO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2017 –
JULGAR REGULARES – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
da Câmara Municipal de Vila Pavão, referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade do senhor João Trancoso.
A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 412/20188 (peça 44 dos autos) e a Instrução Técnica Conclusiva
4092/2018-3 (peça 45 dos autos) 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 4977/2018-3 (peça 49 dos autos).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
www.tce.es.gov.br

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 no Relatório Técnico 412/2018-8 (peça 44 dos autos), abaixo
transcrito, corroborado pela ITC nº 4092/2018-3 e pelo
parecer ministerial:
“[ ]
FORMALIZAÇÃO
CUMPRIMENTO DE PRAZO
A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal,
por meio do sistema CidadES, em 03/04/2018, 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/com art. 168
da Resolução TC 261/2013, o prazo para julgamento das
contas encerra-se em 03/10/2019.
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)
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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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
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)
300.830,16
Balanço Patrimonial (b)
300.830,16
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 3.524/2018 - 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 2) Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício atual)
Balanço Financeiro (a)
393.981,64
Balanço Patrimonial (b)
393.981,64
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 3.524/2018 - 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:

dos credores
Base Legal: artigos 85, 86 e 88 da Lei 4.320/1964
Entende-se que os saldos devedores devem ser iguais aos
saldos credores, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 4) Comparativo dos saldos devedores e credores
Saldos Devedores (a) = I + II 1.740.971,18
Ativo (BALPAT) – I
496.568,06
Variações Patrimoniais Dimi- 1.244.403,12
nutivas (DEMVAP) - II
Saldos Credores (b) = III – IV 1.740.971,18
+V
Passivo (BALPAT) – III
496.568,06
Resultado Exercício (BALPAT) 115.141,24
– IV
Variações Patrimoniais Au- 1.359.544,36
mentativas (DEMVAP) - V
Divergência (c) = (a) - (b)
0,00

Fonte: Processo TC 3.524/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Pelo exposto, verifica-se observância ao método das partidas dobradas.

Tabela 3) Resultado Patrimonial
Exercício atual
DVP (a)
115.141,24
Balanço Patrimonial (b)
115.141,24
Divergência (a-b)
0,00
Exercício anterior
DVP (a)
318.375,03
Balanço Patrimonial (b)
318.375,03
Divergência (a-b)
0,00

GESTÃO PÚBLICA

Fonte: Processo TC 3.524/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.

A execução orçamentária da Câmara Municipal representa 92,77% (noventa e dois vírgula setenta e sete pontos percentuais) da dotação atualizada, conforme evidencia-se na tabela a seguir:

Análise entre os totais dos saldos devedores e dos sal-

Tabela 5): Execução orçamentária da despesa Em R$ 1,00

www.tce.es.gov.br

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A Lei Orçamentária Anual (LOA) do município, Lei
1061/2016, estimou a receita e fixou a despesa para o
exercício em análise, sendo a despesa total da Câmara
Municipal fixada em R$ 1.260.000,00 (um milhão e duzentos e sessenta mil reais).
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Unidades ges- Dotação Atua- Execução
toras
lizada
Câmara Muni- 1.260.000,00 1.168.854,10
cipal

% Execução
92,77

Fonte: Processo TC 3.524/2018 - 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
adicionais
suplementares
1061/2016 208.360,55
Total
208.360,55

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
208.360,55
0,00
0,00
208.360,55

Fonte: Processo TC 3.524/2018 - 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 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

1.260.000,00
208.360,55
0,00
0,00
208.360,55
1.260.000,00

Fonte: Processo TC 3.524/2018 - 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.

nio líquido.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

de R$ 115.141,24 (cento e quinze mil, cento e quarenta e

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
exercício seguinte.

um reais e vinte e quatro centavos). Dessa forma, o resul-

Na tabela a seguir, apresenta-se uma síntese do Balanço Financeiro:

Variações Patrimoniais Au- 1.359.544,36
mentativas (VPA)
Variações Patrimoniais Dimi- 1.244.403,12
nutivas (VPD)
Resultado Patrimonial do pe- 115.141,24
ríodo

Tabela 8): 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

300.830,16
0,00
1.250.147,10
222.319,42

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia um resultado patrimonial superavitário no valor

tado das variações patrimoniais quantitativas refletiu positivamente no patrimônio da Câmara municipal.
Na tabela seguinte, evidenciam-se, sinteticamente, as variações quantitativas ocorridas no patrimônio:
Tabela 9): Síntese da DVP Em R$ 1,00

Fonte: Processo TC 3.524/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
A situação patrimonial, qualitativa e quantitativamente,

1.168.854,10
0,00

é evidenciada por meio do Balanço Patrimonial.

210.460,94

situação patrimonial da entidade pública por meio de

393.981,64

Essa demonstração contábil permite o conhecimento da
contas representativas do patrimônio público, além das
contas de compensação.

Fonte: Processo TC 3.524/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017

Apresenta-se, na tabela seguinte, a situação patrimonial

EXECUÇÃO PATRIMONIAL

análise:

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 patrimô-

Tabela 10): Síntese do Balanço Patrimonial Em R$ 1,00

www.tce.es.gov.br

da Câmara municipal, no encerramento do exercício em

Especificação
Ativo circulante
Ativo não circulante
Passivo circulante

2017
404.721,99
91.846,07
65.073,86

2016
304.770,98
102.100,32
90.518,34
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Passivo não circu- 0,00
lante
Patrimônio líquido 431.494,20

0,00
316.352,96

Fonte: Processo TC 3.524/2018 - 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 11): 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
393.981,64
11.858,48

2016
300.830,16
0,00

382.123,16

300.830,16

382.123,16

300.830,16

0,00

0,00

382.123,16

300.830,16

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 12): Movimentação dos restos a pagar Em R$ 1,00
Restos a Pagar Processados
Saldo Final do
Exercício anterior
Inscrições
Incorporação/
Encampação
Pagamentos
Cancelamentos
Outras baixas
Saldo Final do
Exercício atual

0,00

Não Processa- Total Geral
dos
0,00
0,00

811,17
0,00

11.047,31
0,00

11.858,48
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
811,17

0,00
11.047,31

0,00
11.858,48

Fonte: Processo TC 3.524/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
REGISTROS PATRIMONIAIS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Fonte: Processo TC 3.524/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017

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”.

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.

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 rewww.tce.es.gov.br

alizáveis 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
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
10.740,35
Bens Móveis 116.434,65
Bens Imóveis 20.900,00
Bens Intangí- 0,00
veis

Inventário
(b)

Diferença
(a-b)

10.740,35
116.434,65
20.900,00
0,00

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

Fonte: Processo TC 3.524/2018 - Prestação de Contas
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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 14) Contribuições Previdenciárias – Unidade Gestora Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 3.524/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Tabela 15): Contribuições Previdenciárias – Servidor Em
R$ 1,00
Regime de Inscrições Baixas
Previdên(B)
cia

Folha de
Pagamento
(C)
R e g i m e 78.279,33 78.279,33 78.279,33
Geral de
Previdência Social
Totais
78.279,33 78.279,33 78.279,33

% Regis- % Recolhitrado
do
(A/CX100) (B/Cx100)
100,00

100,00

100,00

100,00

Fonte: Processo TC 3.524/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
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 100,00% 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 100,00% 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 houve inscrição de parcelamentos previdenciários no período analisado.
www.tce.es.gov.br

Tabela 16) 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 3.524/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
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$ 24.856.463,80 (vinte e quatro milhões
oitocentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta centavos).
Constatou-se que as despesas com pessoal executadas
pelo Poder Legislativo atingiram 3,60% (três vírgula, sessenta pontos percentuais) da receita corrente líquida
ajustada, conforme demonstrado na planilha APÊNDICE
B, sintetizada na tabela a seguir:
Tabela 17) Despesas com pessoal – Poder Legislativo Em
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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R$ 1,00
Descrição
Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL Ajustada
Despesa Total com Pessoal –
DTP
% Apurado (DTP / RCL Ajustada)

Valor
24.856.463,80
894.443,21
3,60%

Fonte: Processo TC 3.524/2018 - 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 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:

penho 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.

cais da Secretaria do Tesouro Nacional, o Demonstrativo
da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Anexo
5), que tem como propósito dar transparência ao montante disponível para fins da inscrição em Restos a Pagar
de despesas não liquidadas, evidenciando a disponibilidade de caixa líquida para cada um dos recursos vinculados (art. 55 da LRF).
O demonstrativo também possibilita a verificação do
cumprimento do art. 42 da LRF, de forma que no último
ano de mandato da gestão administrativo-financeira de
cada órgão referido no art. 20 da mesma lei haja suficiente disponibilidade de caixa para cobrir as obrigações de
despesa contraídas.
Desta forma, com base nos preceitos legais e regulamentares anteriormente mencionados, e ainda, considerando-se as informações encaminhadas pelo responsável
em sua prestação de contas, verificou-se que as informações pertinentes ao Anexo 5 do Relatório de Gestão Fiscal do Poder Legislativo (3º quadrimestre de 2017) são as
que seguem:
Tabela 18): Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e
Restos a Pagar R$ 1,00
Fonte: Processo TC 3.524/2018 - 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 em-

Nesse sentido, consta do Manual de Demonstrativos Fis-

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.

www.tce.es.gov.br

Da vedação para inscrição de restos a pagar não processados semdisponibilidade financeira suficiente (art. 55 da
LRF)
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III - demonstrativos, no último quadrimestre:

readores cumpriu os limites estabelecidos pela Constituição Federal e pela Res. CMVP 01/2016.

tes ao limite especificado estão demonstrados na planilha do APÊNDICE C, sintetizados na tabela a seguir:

b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas:

Gastos totais com a remuneração dos vereadores

3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do
saldo da disponibilidade de caixa;

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 21): Gastos Folha de Pagamentos – Poder Legislativo Em R$ 1,00

Art. 55. O relatório conterá:

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 19): 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
20,00%

5.064,45
3.500,00
3.500,00

Fonte: Processo TC 3.524/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Constatou-se que o gasto individual com subsídio dos ve-

Tabela 20): 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
24.407.833,63
377.650,00
1,55%
5,00%

Fonte: Processo TC 3.524/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Constatou-se que as despesas totais com pagamento dos
subsídios dos vereadores alcançaram R$ 377.650,00 (trezentos e setenta e sete mil e seiscentos e cinquenta reais), correspondendo a 1,55% (um vírgula cinquenta e
cinco pontos percentuais) da receita total do município,
de acordo com o mandamento constitucional.
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 referenwww.tce.es.gov.br

Descrição
Valor
Duodécimos Rece1.250.147,10
bidos no Exercício
- Código Contábil:
451120100
Limite Constitucio1.249.409,75
nal de Repasse ao
Poder Legislativo
% Máximo de Gas70,00%
to com Folha de Pagamento
Limite Máximo Per874.586,82
mitido de Gasto
com a Folha de Pagamento1
Total da Despesa
734.232,22
Legislativa com Folha de Pagamento
% Gasto com Folha
58,77%
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 3.524/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Constatou-se que as despesas com folha de pagamento
alcançaram R$ 734.232,22 (setecentos e trinta e quatro
mil duzentos e trinta e dois reais e vinte e dois centavos),
correspondendo a 58,77% (cinquenta e oito, vírgula setenta e sete pontos percentuais) da receita total do município, de acordo com o mandamento constitucional.
Gastos Totais do Poder Legislativo
O artigo 29-A da Constituição da República estabeleceu
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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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:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano
plurianual, a execução dos programas de governo e dos
orçamentos da União;

Valor
17.848.710,78

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;

1.249.409,75

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e
garantias, bem como dos direitos e haveres da União;

1.168.854,10

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.

Tabela 22): 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

manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

6,55%
7,00%

Fonte: Processo TC 3.524/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Constatou-se que o valor total das despesas do Poder Legislativo Municipal corresponde a 6,55% (seis vírgula, cinquenta e cinco 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

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.

trole 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 Vila Pavão, constata-se que o sistema de controle interno foi instituído pela Lei municipal
801/2012, sendo que não se 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.
MONITORAMENTO

Consta da IN TCEES 43/2017 previsão para encaminhamento, pelo ordenador de despesas, da seguinte documentação correlata:

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

- Relatório de atividades realizadas pela Unidade de Con-

PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO GESTÃO FISCAL (RGF)

www.tce.es.gov.br
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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 quadrimestral
constante no sistema LRFWEB, os RGF do 1º, 2º e 3º quadrimestres de 2017 foram publicados em Diário Oficial
em 16/05/2017, 15/09/2017 e 26/01/2018.
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A prestação de contas anual analisada refletiu a conduta
do presidente da Câmara Municipal de Vila Pavão, sob a
responsabilidade do Sr. João Trancoso, 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. João Trancoso,
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, corroborando o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, em manifestação da
lavra do Excelentíssimo Procurador de Contas Luís Henrique Anastácio da Silva, 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, por:
1.1. JULGAR REGULARES as contas do senhor João Trancoso – Ordenador de Despesas da Câmara Municipal de
Vila Pavão, no exercício de 2017, na forma do inciso I, do
artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando plena
quitação à responsável, nos termos do artigo 85 do mesmo diploma legal;
1.2. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 330, inciso IV da Resolução
TC 261/2013.

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 SUBSTITUTO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 1593/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 07007/2018-4
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMBSF - Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Representante: Membros do Ministério Público de Contas (HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA)

2. Unânime.

Responsável: ALENCAR MARIM

3. Data da Sessão: 07/11/2018 – 38ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

DENÚNCIA – INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES NO PREGÃO PRESENCIAL 26/2017– NÃO CONHECER – ARQUIVAR.

4. Especificação do quórum:
www.tce.es.gov.br
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O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO:
RELATÓRIO
Este processo trata de Denúncia encaminhada à Presidência deste Tribunal de Contas pelo Ministério Público
de Contas, recebida via portal (faleconosco@mpc.es.gov.
br), e subscrita pelo Senhor Luciano Henrique Sordine Pereira - denunciante – e autuada como representação do
Ministério Público de Contas.
A denúncia aponta supostas irregularidades no processamento do Pregão Presencial 26/2017, cujo objeto foi
a contratação de empresa para prestação de serviços de
portaria, limpeza e conservação visando atender diversos
setores da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, bem como para o preparo e distribuição de alimentação escolar (desjejum, lanche, refeição, café e outros) para atender às unidades de ensino do Município.
Seria irregular, de acordo com a denúncia (documento
eletrônico 02), o fato de que no Portal da Transparência a situação do pregão constava como “aberta”, embora já existisse contrato assinado com a empresa vencedora, daí decorrendo a impossibilidade de se obter mais
detalhes como licitante vencedor, licitantes classificados
e desclassificados, assim como a íntegra do Contrato nº
142/2017.
Além disso, informa-se que um dos sócios da empresa
vencedora RT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, Sr.
Richelmi Neitzel Milke, está sendo investigado pelo Ministério Público Estadual em uma operação que apura casos de corrupção no setor de coleta e tratamento de lixo, OPERAÇÃO VARREDURA, tendo inclusive, sido preso
pelo fato.

Registra ainda, conforme consulta ao Sistema CIDADES
desta Corte de Contas, que a Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco não enviou nenhum dos Relatórios de
Gestão Fiscal do exercício de 2017, descumprindo a Lei
de Responsabilidade Fiscal, impossibilitando assim que
seja verificado o cumprimento das metas legais estabelecidas; a mesma situação em relação aos sistemas SIOPE e SIOPS, onde constam que os dados não foram enviados, podendo acarretar assim o não recebimento de
recursos de convênios firmados com o Governo Federal
e/ou o bloqueio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

A ITC 4009/2018, elaborada pela SecexMEIOS, analisando todos os documentos e argumentos trazidos pelo Senhor Alencar Marim, conclui que a narrativa apresentada pelo Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira não oferece
conjunto probatório suficiente para preencher os requisitos legais mínimos de admissibilidade da denúncia, mormente no que tange aos incisos 177, incisos II e III do Regimento Interno desta Corte de Contas, restando ausentes os elementos de convicção, bem como os indícios de
prova quanto aos fatos levantados. Opina, portanto, pelo não conhecimentos da representação, nos termos do
art. 177, § 1º, do RITCEES.

Ao final, requer o denunciante a apuração dos fatos, por
meio de Auditoria Especial, com aplicação de sanções administrativas previstas em lei.

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
4909/2018, tendo em vista o opinamento técnico contido na ITC 4009/2018, considera que os fatos narrados
pelo Representante devem, por ora, apenas direcionar
o trabalho desta Corte na busca pela verdade dos fatos,
motivo pelo qual o mero indício de prova já se apresentaria suficiente para o conhecimento de uma denúncia/
representação, conforme prescrito pelo inciso III, art. 94,
da Lei Complementar nº 621/2012; pugna, tendo em vista a importância dos fatos narrados, previamente ao juízo
de admissibilidade desta Corte de Contas, pela notificação da Representante, oportunizando-lhe o encaminhamento de esclarecimentos complementares, bem como
a adequação da exordial aos requisitos de admissibilidade presentes no art. 177, do RITCEES, de forma a amparar
o conhecimento e a instrução do feito.

Por meio da Decisão Monocrática 01499/2018 (documento eletrônico 04) determinei a notificação do Senhor
Alencar Marim – Prefeito Municipal de Barra de São Francisco para que se manifestasse sobre as supostas irregularidades, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art.
176, § 3º, inciso I da Resolução TC 261/2013.
Devidamente notificado (Termo de Notificação
01006/2018), o responsável apresentou suas justificativas (defesa/justificativa 01328/2018, resposta de comunicação 00861/2018 e resposta de comunicação
00864/2018, documento eletrônico 09, 14 e 19, respectivamente) bem como farta documentação, consubstanciadas nas peças complementares constantes dos documentos eletrônicos10 a 13, 15 a 18 e 20 a 24.
Por meio do Despacho 50805/2018 (documento eletrônico 27) foram os autos encaminhados à SecexSES - Educação e Segurança Pública, para análise e instrução.
www.tce.es.gov.br

Assim vieram os autos a este Gabinete para emissão de
voto.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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A ITC 4009/2018 é constituída por sólida argumentação
embasada no direito e em documentos, com a qual concordo e adoto como fundamentação deste voto, de onde transcrevo o que segue:
Nesse sentido, para que uma denúncia/representação
seja conhecida, necessária se faz a constatação da existência de critérios mínimos de admissibilidade, conforme
determina o art. 177 do RITCEES, in verbis:
Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
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.
O artigo 182, parágrafo único, por sua vez, assim preceitua:
Art. 182. Parágrafo único. Aplicam-se às representações,
no que couber, as normas relativas à denúncia.
Primeiramente, quanto às alegações constantes da exordial de que no portal da transparência o procedimento licitatório referente ao pregão presencial nº 026/2017 encontrava-se em aberto, não possuindo informações suficientes acerca do andamento e encerramento do cer-

tame, verifica-se pelos documentos trazidos pela defesa
(peça complementar 18565/2018, documento eletrônico), bem como em consulta ao sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, notadamente
no Portal da Transparência, que as supostas irregularidades foram sanadas, estando a situação do Pregão Presencial 26/2017 constando como “encerrada” e o respectivo
andamento processual, bem como a íntegra do contrato
acostados ao referido sítio.
Além disso, foi suscitado o fato do sócio da empresa contratada RT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, Sr. Richelmi Neitzel Milke, estar sendo investigado criminalmente por suposta fraude em licitações em outros municípios do Espírito Santo, cuja apuração está sendo realizada pelo GAECO NORTE, o que no entender do Sr. Luciano
Sordine já macularia os princípios da legalidade e da moralidade na contratação realizada pelo Munícipio de Barra de São Francisco com essa mesma empresa decorrente do pregão presencial 027/2018.
Não obstante, os próprios documentos colacionados aos
autos juntamente com a petição inicial (ação penal pública incondicionada, peça complementar 14589/2018, fls.
12/48) revelam que o objeto da referida apuração intitulada de OPERAÇÃO VARREDURA cingia-se à participação
do Sr. Richelmi Neitzel Milke em processos licitatórios e
contratações diretas do norte e noroeste do Estado visando à contratação de serviços relacionados à destinação final de resíduos, nos quais utilizava-se das empresas
RT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, ALIANÇA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA e QUALITAR LIMPEZA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.
Assim, o “modus operandi” do esquema criminoso chefiado pelo Sr. Richelmi Neitzel Milke ocorria com a “simuwww.tce.es.gov.br

lação de processos licitatórios” nos quais se definiria, mediante ajustes, qual das empresas pertencente a organização criminosa (RT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS,
ALIANÇA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA E QUALITAR
LIMPEZA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA) iria sagrar-se
vencedora do certame.
Em que pese tais constatações, verifica-se que o pregão
presencial 027/2018 realizado pelo Município de Barra
de São Francisco, além de contemplar objeto diferente
(serviços de portaria, limpeza e conservação, bem como
preparo e distribuição de alimentação escolar), ocorreu
com a participação das empresas AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA,
GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, LIDERANÇA E LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, LIMPI SERVICE SERVIÇOS LTDA ME, R&B PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA E RT EMPREENDIEMNTOS E SERVIÇOS LTDA (documento eletrônico 12, fl. 22/23), não demonstrando a presença das demais empresas (ALIANÇA e a QUALITAR) que
atuariam em possível conluio com a RT EMPREENDIMENTOS.
Não há nos autos, portanto, elementos probatórios para afirmar minimamente a atuação fraudulenta de empresas, tratando-se de meras especulações do autor da
inicial.
No mais, verifica-se que o argumento para o oferecimento da presente denúncia sintetizada no fato de que “ (...)
a desclassificação das outras empresas no decorrer do
Pregão Presencial 00026/2017 apresentam pontos que
precisam de mais esclarecimentos por parte da Administração Municipal (...)”, demonstra falta de clareza por
expressar-se de forma vaga e pouco específica.
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019

206

ATOS DA 1a CÂMARA

Cabe, ainda, destacar que o processo TC 8304/2017 desta Corte de Contas cuidou de representação com o mesmo objeto tratado aqui nestes autos, restando o posicionamento no Acórdão 01690/2017 pelo não conhecimento da representação por considerar ausente o requisito
de admissibilidade elencado no art. 94, inciso III e § 1º da
LC 621/2012.
Registra-se, por fim, em relação ao fato suscitado de que
é possível verificar no Sistema Cidades desta Corte de
Contas que a Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco não enviou nenhum dos relatórios de Gestão Fiscal
do exercício de 2017, que em consulta ao referido sistema consta a informação de que o único Município que se
encontra em débito em relação a tal envio é o de Santa
Maria de Jetibá, conforme demonstrado abaixo:
[...]
Em relação aos sistemas SIOPE e SIOPS, também mencionados pelo autor na inicial, cabe registar que esses sistemas não são gerenciados pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Diante disso, percebe-se que a narrativa apresentada pelos Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira não oferece conjunto probatório suficiente para preencher os requisitos legais mínimos de admissibilidade do Requerimento,
mormente no que tange aos incisos 177, incisos II e III do
Regimento Interno desta Corte de Contas, restando ausentes os elementos de convicção, bem como os indícios
de prova quanto aos fatos levantados.
Observa-se, portanto, que os fatos narrados não possuem qualquer concatenação entre si e nem sequer chegam a constituir indícios de irregularidades. Na verdade,
a situação do processo licitatório no portal da transpa-

rência já havia sido corrigida; quanto a desclassificação
de outras empresas, o denunciante não menciona quais
seriam os pontos a necessitar de maiores esclarecimentos nem o porquê; a questão do atraso no envio do relatório de gestão fiscal também foi afastada, por ser improcedente.
Por fim, quanto ao fato de o sócio da empresa estar envolvido em um esquema fraudulento de licitações, embora seja assunto de alta gravidade, também não se pode
considerar em si como uma irregularidade no processo licitatório aqui tratado – pregão presencial 26/2017. Até
porque o mencionado esquema foi alvo de investigação
pela Polícia Federal, sem que se apontasse – pelo menos
até o momento de protocolização da denúncia – relação
com o pregão presencial objeto desta análise.
Cabe destacar que denúncia de igual teor, relativa ao
mesmo pregão presencial 027/2017 da Prefeitura de
Barra de São Francisco, apresentada por vereadores do
município, foi analisada no processo TC 8304/2017, em
que, assim como nesta, a Instrução Técnica Conclusiva
5141/2017 opinou pelo não conhecimento e arquivamento, com parecer favorável do Ministério Público de
Contas e voto no mesmo sentido, proferido pelo Relator,
Conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti.
Observar que dois dos três itens daquela denúncia - situação do processo constando como “aberta” no portal
da transparência e investigação de um sócio da empresa pelo Ministério Público Estadual - são os mesmos desta aqui analisada.
Também naquele processo, a ITC informa que as irregularidades haviam sido sanadas no portal da transparência e
que não foram apontadas irregularidades no processo liwww.tce.es.gov.br

citatório, mas apenas suspeitas.
O Ministério Público de Contas, por meio do parecer
5680/2017, subscrito pelo Procurador Geral Luciano Vieira, acompanhou naquele processo o opinamento técnico
pelo não conhecimento da representação.
Destaco do voto do Conselheiro em substituição João
Luiz Cotta Lovatti, fundamentação que em tese e no caso concreto, amolda-se perfeitamente ao presente processo:
A leitura desse dispositivo legal revela, portanto, a impossibilidade do prosseguimento regular do presente feito,
tendo em vista que os fatos narrados na representação
não estão acompanhados de indícios de prova, nos termos do inc. III do art. 94 da Lei Complementar 621/2012.
Até porque, segundo a SecexDenúncias, ao proceder consulta ao sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Barra
de São Francisco, especificamente no Portal da Transparência, constatou-se que as supostas irregularidades foram sanadas, estando a situação do Pregão Presencial
26/2017 constando como “encerrada” e o andamento
processual, bem como a íntegra do contrato acostados
ao referido sítio.
E mais, assevera a área técnica que não há indícios mínimos capazes de macular o referido certame, nesse momento, havendo apenas mera conjectura.
Dentro desse contexto, como bem frisado pela área técnica, também entendo que a presente Representação
apresenta circunstâncias ou elementos de convicção sobre ocorrência de fatos de interesse público que não se
sustentam e, por consequência, desmerecem qualquer
ação fiscalizatória por parte deste Tribunal de Contas.
Nessa linha, entendo que, de fato, não se encontram deSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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vidamente delineados nos autos o elemento informativo
e comprobatório exigido no inciso III do artigo 94 da LC
621/2012 ao conhecimento da representação.

3. Data da Sessão: 07/11/2018 – 38ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

Divirjo, portanto, do parecer do Ministério Público, uma
vez que a análise técnica exauriu a discussão, afastou a
necessidade de qualquer investigação por parte desta
Corte de Contas, além do fato de que não há indício de irregularidade que justifique sua atuação, nem motivo para a notificação do denunciante.

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(relator) e 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 o entendimento da
SecexMEIOS, contido na Instrução Técnica 4009/2018 e
divirjo do Parecer do Ministério Público de Contas e VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte deliberação que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator

4. Especificação do quórum:

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
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACÓRDÃO os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos na 1ª Câmara, ante as razões expostas pelo Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
quanto à Representação encaminhada pelo Ministério
Público de Contas, originada de Denúncia do Senhor Luciano Henrique Sordine Pereira em face do Município de
Barra de São Francisco, pelo não conhecimento da representação, nos termos do art. 177, § 1º do RITCEES; com o
arquivamento dos autos, nos termos do art. 176, §3º, inciso I do RITCEES.
2. Unânime.

ACÓRDÃO TC- 1594/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 07511/2016-8
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: CEASA-ES - Centrais de Abastecimento do Espírito
Santo S/A
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Interessado:Gestor da UG (Centrais de Abastecimento
do Espírito Santo S/A, JOSÉ CARLOS BUFFON)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – CENwww.tce.es.gov.br

TRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO – EXERCÍCIO DE 2015 – JULGAR REGULAR COM RESSALVAS AS
CONTAS SOB RESPONSABILIDADE DOS SENHORES JOSÉ CARLOS BUFFON E HILÁRIO ROEPKE – JULGAR REGULAR AS CONTAS SOB RESPONSABILIDADE DOS SENHORES JOSÉ PAULO VIÇOSI, GETÚLIO DARCY CURTY PIRES,
CARMO RABILOTTA ZEITUNE E GILSON ANTÔNIO DE SALES AMARO – 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 2015, cuja gestão esteve sob a responsabilidade
do senhor José Carlos Buffon e outros.
No Relatório Técnico 00294/2017-2 (fls. 13/33) a área
técnica apontou indícios de irregularidades, originando a
Instrução Técnica Inicial - ITI 00707/2017-7 (fls. 34/35)
para a citação dos senhores José Carlos Buffon e Hilário
Roepke.
Em atenção aos Termos de Citação 01064/2017-8 e
01065/2017-2 (fls. 39/40), os responsáveis encaminharam os documentos e justificativas, as quais foram devidamente analisadas pelo Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia – NCE, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 03209/2018-6 (fls. 89/113), concluindo nos seguintes termos:
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual do CENTRAIS
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DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - CEASA-ES, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade
dos Srs. José Carlos Buffon e Hilário Roepke.
Conforme exposto, não foram apresentados elementos
suficientes ao afastamento das seguintes irregularidades:
2.1 DIVERGÊNCIA ENTRE O SALDO DE CAIXA REGISTRADO NO BALANCETE E NAQUELE GERADO PELO SIGEFES.
(ITI 707/2017-7 C/C ITEM 3.3.1.1.1 DO RTC 294/2017-2);
2.2 DIFERENÇA ENTRE O VALOR CONTABILIZADO NA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCO E NO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO. (ITI 707/2017-7 C/C ITEM
3.5.1.1 DO RTC 294/2017-2); e
2.4 NÃO APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DA
CONTA CONTÁBIL DEPÓSITOS JUDICIAIS. (ITI 707/20177 C/C ITEM 3.7.1.1.1 DO RTC 294/2017-2).
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, temos a sugerir que:
a Prestação de Cotas sob a responsabilidade dos Srs. José Carlos Buffon e Hilário Roepke, relativamente ao exercício de 2015, seja julgada IRREGULAR com base no art.
84, inciso III, alínea “d” da Lei Complementar 621/2012,
em face da manutenção das irregularidades 2.1, 2.2 e 2.4
desta instrução; e
a Prestação de Contas sob a responsabilidade das Srs. José Paulo Viçosi, Getúlio Darcy Curty Pires, Carmo Robilotta Zeitune e Gilson Antônio de Sales Amaro relativamente ao exercício de 2015, seja julgada REGULAR com
base no art. 84, inciso I, da Lei Complementar 621/2012.
Sugere-se, ainda, a emissão de determinação ao atual ordenador de despesas ou a quem lhe vier a substituir, para que:

Promova a devida conciliação entre os registros contábeis exibidos pelo SIGEFES em 31/12/2015 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;
Promova a devida conciliação entre os registros contábeis exibidos tanto na Demonstração do Resultado do
Exercício (arquivo 07-15-DEMRES) como no Balancete de
Verificação (07-21-BALVER), relativos às receitas de subvenções transferidas pelo Governo do Estado, e suas respectivas documentações de suporte, demonstrando o
resultado, bem como os ajustes porventura realizados,
em Nota Explicativa junto à prestação de contas anual do
exercício corrente;
Promova a devida conciliação entre os registros contábeis
exibidos em 31/12/2015, 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.
Por fim, insta acrescentar que os responsáveis requereram sustentação oral.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial
de Contas para manifestação, o procurador Heron Carlos
Gomes de Oliveira elaborou o parecer PPJC 04606/20185 (fls. 117/119) e manifestou-se de acordo com a área
www.tce.es.gov.br

técnica.
II FUNDAMENTOS
II.1 DAS IRREGULARIDADES
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 da irregularidade constante no item 2.3 da Instrução Técnica Conclusiva 03209/2018-6 – Descumprimento de acordo de parcelamento de dívidas previdenciárias (item
3.6.2.1.1 do RT 294/2017).
Quanto às irregularidades remanescentes, passo a expor
as razões que formaram meu convencimento.
II.1.1 Divergência entre o saldo de caixa registrado no
balancete e naquele gerado pelo SIGEFES (item 3.3.1.1.1
do RT 294/2017 e 2.1 da ITC 3209/2018).
Base Legal: artigo 85 da Lei 4.320/1964.
O indicativo de irregularidade em tela diz respeito a divergência encontrada após verificar que o saldo registrado na conta caixa do balancete gerado pelo SIGEFES era
de R$ 14.543,49, enquanto o balancete da companhia
importou o saldo de R$ 15.946,50, ocasionando a diferença de R$ 1.403,01.
Diante da inconsistência, os responsáveis foram devidamente citados e em atenção aos termos de citação
01064/2017-8 e 01065/2017-2, alegaram que não existe
divergência, o caixa contábil foi devidamente conciliado e
encontra-se em consonância com o saldo contido no relatório disponibilizado pela CEASA-ES.
Arguiu ainda que o SIGEFES não pode ser parâmetro de
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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análise, pois a contabilidade não tem acesso a essa informação, devendo ser mantido os registros contábeis com
base na documentação fornecida pela CEASA-ES.
Afirmou o defendente que para que haja responsabilização dos justificantes, deve ser comprovado o dolo ou culpa capaz de causar dano ao erário, sendo necessário a
demonstração de desonestidade ou má-fé do agente público. Além disso, segundo a defesa, em momento algum
ficou demonstrado a infração aos princípios da honestidade, moralidade, imparcialidade, legalidade e lealdade
às instituições.
Adiante, afirmou a necessidade da utilização da teoria da
ponderação no caso concreto, pois, de acordo com a defesa, estamos diante de um verdadeiro excesso exarado
na instrução técnica, pois a área técnica sequer diligenciou para aferir a verdade dos fatos, somente imputando genericamente responsabilidades que não são do manifestante.
Por fim, traz o posicionamento do Supremo Tribunal Federal em relação ao princípio da intranscendência subjetiva das sanções, afirmando que a irregularidade praticada em gestões anteriores e corrigidas pela gestão atual, não poderá ser de responsabilidade da atual administração.
Após análise da defesa, inicialmente a área técnica afirmou a obrigatoriedade do uso do SIGEFES pelos órgãos
da Administração Direta e entidades da Administração Indireta, do Poder Executivo, conforme determina o artigo 1º, caput e parágrafo único, do Decreto Estadual nº
3.444-R, de 26/11/2013.
Em seguida, apontou como improcedente a afirmação da
defesa de que a contabilidade da CEASA não teria acesso

as informações registradas no SIGEFES.
Quanto a afirmativa de que não cabe responsabilização
ao agente público que não age com dolo ou culpa, a área
técnica ponderou que o presente item não aponta dano,
mas infração a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, cuja responsabilização perante esta Corte de
Contas independe de dolo, sendo suficiente a culpa.
Ademais, a área técnica verificou que se mantem as divergências entre o SIGEFES e seus arquivos TVDCAI tanto
no exercício financeiro de 2016 quanto 2017. Neste sentido, considerando que não se tem elementos suficientes
para verificar a regularização da divergência detectada, a
área técnica sugeriu a manutenção do indicativo de irregularidade, bem como, emissão de determinação ao atual ordenador de despesas.
Pois bem.
Analisando os autos, entendo que assiste razão à área
técnica quanto a divergência de R$ 1.403,01 entre o saldo da conta caixa demonstrado no termo de verificação
das disponibilidades em caixa (TVDCAI) e aquele registrado no balancete (BALVER) e quanto ao não cumprimento do artigo 85 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março
de 1964.

claro que a divergência questionada não constitui uma irregularidade insanável e não compromete a validade das
contas do ente.
Neste sentido, cabe registrar o artigo 84, inciso II, da Lei
Complementar 621/2012, a saber:
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.
Não obstante, 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 só responderá pessoalmente quando agir com dolo ou erro grosseiro.
Diante do exposto, mantenho o indicativo de irregularidade, entretanto, entendo que o presente indicativo por
si só não possui potencial ofensivo de macular as contas
No entanto, diante da divergência detectada, em consonância com a área técnica, determino ao atual ordenador
de despesas ou a quem lhe vier a substituir, que:

Entretanto, divirjo do entendimento do corpo técnico
deste Tribunal de Contas que o item sob análise pode ser
caracterizado como grave e tenha potencial para que as
contas da CEASA no exercício de 2015 sejam julgadas irregulares.

Promova a devida conciliação entre os registros contábeis exibidos pelo SIGES em 31/12/2015 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.

Isso porque, a irregularidade em questão evidencia um
ato de gestão praticado com impropriedade de natureza
formal, em vista de tratar-se de uma inconsistência contábil. Deste modo, considerando o equívoco contábil, fica

Mantenha no SIGEFES a devida escrituração de todos os
atos e fatos que afetam ou possam afetar o seu patrimônio, nos termos do artigo 1º, caput e parágrafo único, do Decreto Estadual n. 3.444-R, de 26/11/2013, inde-
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pendente dos registros/controle contábeis auxiliares que
adote.
II.1.2 Diferença entre o valor contabilizado na demonstração do resultado do exercício e no balancete de verificação (item 3.5.1.1 do RT 294/2017 e 2.2 da ITC
3209/2018).
Base Legal: artigo 85 da Lei 4.320/1964.
No Relatório Técnico foi apontada a divergência de R$
440.829,63 entre os valores relacionados às subvenções
transferidas pelo Governo do Estado e contabilizados como receitas na demonstração do resultado do exercício
em R$ 5.969.209,63 e no balancete de verificação em R$
6.410.039,26.
A defesa, por sua vez, informou que não existe a divergência apontada por este Tribunal, e que a remessa e
subvenção feita pelo Governo do Estado estão devidamente contabilizadas.
Arguiu ainda que os valores contabilizados baseados nos
pagamentos feitos pela CEASA/ES com os recursos próprios ou com valores repassados pelo Governo do Estado
são realizados com base em documentos como nota fiscal, duplicatas, impostos e taxas, e que estes lançamentos foram disponibilizados para análise do Conselho Fiscal, que não apontou nenhuma divergência.
Ressalta-se que não foram apresentados documentos para este indicativo de irregularidade nessa fase de justificativas.
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva 03209/20186 sugeriu que fosse mantido o indício de irregularidade,
uma vez que a diferença detectada não foi devidamente
esclarecida.

Pois bem.
Analisando os autos entendo que assiste razão à área
técnica quanto a divergência detectada e quanto ao não
cumprimento do artigo 85 da Lei 4.320/1964.
Entretanto, divirjo do entendimento do corpo técnico
deste Tribunal de Contas que o item sob análise pode ser
caracterizado como grave e tenha potencial para que as
contas da CEASA no exercício de 2015 sejam julgadas irregulares.
Isso porque, a irregularidade em questão evidencia um
ato de gestão praticado com impropriedade de natureza
formal, em vista de tratar-se de uma inconsistência contábil. Deste modo, considerando o equívoco contábil, fica
claro que a divergência questionada não constitui uma irregularidade insanável e não compromete a validade das
contas do ente.
Neste sentido, cabe registrar o artigo 84, inciso II, da Lei
Complementar 621/2012, a saber:

No entanto, diante da divergência detectada, em consonância com a área técnica, determino ao atual ordenador
de despesas ou a quem lhe vier a substituir, que promova a devida conciliação entre os registros contábeis exibidos tanto na Demonstração do Resultado do Exercício
(arquivo 07-15-DEMRES) como no Balancete de Verificação (07-21-BALVER), relativos às receitas de subvenções
transferidas pelo Governo do Estado, e suas respectivas
documentações de suporte, demonstrando o resultado,
bem como os ajustes porventura realizados, em Nota Explicativa junto à prestação de contas anual do exercício
corrente.
II.1.3 Não apresentação dos extratos bancários da conta contábil depósitos judiciais (item 3.7.1.1.1 do RT
294/2017 e 2.4 da ITC 3209/2018).
Base Legal: Ausência de documento obrigatório – Anexo
07 da IN TC 28/13 c/c art. 85 da Lei 4.320/1964.

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.

O indicativo de irregularidade em tela diz respeito ao envio obrigatório dos extratos bancários, previsto no Anexo 07 da Instrução Normativa TC nº 28/2013. No entanto,
conforme apontado no Relatório Técnico 294/2017, a CEASA/ES não apresentou as cópias dos extratos bancários
demonstrando a situação relacionada aos processos judiciais do órgão referente a 31/12/2015.

Não obstante, 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 só responderá pessoalmente quando agir com dolo ou erro grosseiro.

Após devida citação, os defendentes alegaram que não
houve alteração no saldo da conta referente a depósitos
judiciais no ano de 2015, e que os valores nas colunas do
Balanço Patrimonial dos anos de 2014 e 2015 são idênticos.

Diante do exposto, mantenho o indicativo de irregularidade, entretanto, entendo que o presente indicativo por
si só não possui potencial ofensivo de macular as contas

Informaram ainda que no ano de 2016 houve a atualização no saldo dos depósitos judicias, encontrando-se devidamente registrados no Balanço Patrimonial encerrado

Art. 84. As contas serão julgadas:
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em 31/12/2016.
No entanto, a área técnica, em consulta ao Balanço Patrimonial da CEASA/ES, verificou que o saldo contábil
dos depósitos judicias em 2014 era de R$ 1.535.380,79
e em 2015 de R$ 772.915,33. Já em consulta ao SIGEFES,
embora não se verifique movimentação no decorrer do
exercício de 2015, o saldo de depósitos judiciais diverge
com o exibido no Balanço Patrimonial.
Em seguida, a área técnica ponderou que é imprescindível a apresentação da documentação correspondente
para que se conheça a real composição de tais depósitos,
independente da movimentação na conta.
Em consulta a Prestação de Contas de 2016 da CEASA/ES,
a área técnica verificou que o razão analítico apresenta o
mesmo saldo no Balanço Patrimonial, no entanto, os saldos iniciais divergem em R$ 273.440,87, inferindo que o
demonstrativo não contempla a totalidade das contas de
depósitos judiciais regularizadas no período.
Em relação aos extratos bancários dos depósitos judicias
relativo ao saldo em 31/12/2016, restou comprovado um
saldo total de R$ 36.544,41, enquanto a contabilidade
evidencia um montante de R$ 129.495,94.
Por fim, a área técnica observou que restou evidente os
esforços realizados pelo órgão para regularizar os registros contábeis de tais valores. No entanto, diante da ausência documental parcialmente cumprida, sugeriu a manutenção do indicativo de irregularidade e emissão de
determinação para que promova a devida conciliação entre os registros.
Pois bem.
Assiste razão a área técnica quanto a importância da
apresentação dos extratos bancários para que se conhe-

ça a real composição dos depósitos judiciais e a validação
dos registros contábeis.

dade, entretanto, entendo que o presente indicativo por
si só não possui potencial ofensivo de macular as contas

No entanto, como abordado pelo corpo técnico deste Tribunal de Contas, ficou evidenciado os esforços realizados pela CEASA/ES para regularizar os registros contábeis
relativos aos depósitos judicias, tendo sido comprovado
parcialmente os saldos.

Todavia, diante da comprovação parcial do saldo contábil registrado concernente a depósitos judiciais, determino que se promova a devida conciliação entre os registros contábeis exibidos em 31/12/2015, 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.

Verifiquei ainda que a PCA/2016 apontou o mesmo indicativo de irregularidade, conforme item 3.7.1.1.1 do RT
697/2017-7, constante no Processo TC 4848/2017-1, todavia, a Instrução Técnica Conclusiva 03687/2018-7 sugeriu a regularidade com ressalva das contas.
Deste modo, diante os esforços realizados para regularização da irregularidade e em vista do indicativo tratar de
uma inconsistência contábil e um ato praticado com impropriedade de natureza formal, não constituindo uma
irregularidade insanável e não comprometendo a validade das contas do ente.
Neste sentido, cabe registrar o artigo 84, inciso II, da Lei
Complementar 621/2012, a saber:
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.
Não obstante, 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 só responderá pessoalmente quando agir com dolo ou erro grosseiro.
Diante do exposto, mantenho o indicativo de irregulariwww.tce.es.gov.br

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, divergindo do entendimento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no
sentido de que o colegiado aprove a seguinte minuta de
acórdão que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, por:
1.1. Manter as seguintes irregularidades, sem o condão
de macular as contas, conforme já fundamentado neste
voto:
1.1.1. Divergência entre o saldo de caixa registrado no
balancete e naquele gerado pelo SIGEFES (item 3.3.1.1.1
do RT 294/2017 e 2.1 da ITC 3209/2018).
1.1.2. Diferença entre o valor contabilizado na demonstração do resultado do exercício e no balancete de verificação (item 3.5.1.1 do RT 294/2017 e 2.2 da ITC
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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3209/2018).
1.2.3. Não apresentação dos extratos bancários da conta contábil depósitos judiciais (item 3.7.1.1.1 do RT
294/2017 e 2.4 da ITC 3209/2018).
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 2015, sob responsabilidade dos
senhores José Carlos Buffon e Hilário Roepke, 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.
1.2.2. REGULAR as contas da Centrais de Abastecimento do Espírito Santo S/A – CEASA/ES, referentes ao exercício de 2015, sob responsabilidade dos senhores José Paulo Viçosi, Getúlio Darcy Curty Pires, Carmo Rabilotta Zeitune e Gilson Antônio de Sales Amaro, 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 SIGES em 31/12/2015 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. Mantenha no SIGEFES a devida escrituração de todos os atos e fatos que afetam ou possam afetar o seu patrimônio, nos termos do artigo 1º, caput e parágrafo úni-

co, do Decreto Estadual n. 3.444-R, de 26/11/2013, independente dos registros/controle contábeis auxiliares que
adote.
1.3.3. Promova a devida conciliação entre os registros
contábeis exibidos tanto na Demonstração do Resultado
do Exercício (arquivo 07-15-DEMRES) como no Balancete de Verificação (07-21-BALVER), relativos às receitas de
subvenções transferidas pelo Governo do Estado, e suas respectivas documentações de suporte, demonstrando o resultado, bem como os ajustes porventura realizados, em Nota Explicativa junto à prestação de contas anual do exercício corrente.
1.3.4. Promova a devida conciliação entre os registros
contábeis exibidos em 31/12/2015, 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. Arquivar os autos após os trâmites legais.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/11/2018 – 38ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

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
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 1595/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05514/2017-6
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: FAFIA - Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de
Alegre
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: MAURICIO ALVES DO AMARAL

4. Especificação do quórum:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 2016 – REGULAR COM RESSALVA –DETERMINAR – NOTIFICAR –
ARQUIVAR.

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

O 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 FACULDADE DE
FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE ALEGRE – FAFIA, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor MAURÍCIO ALVES DO AMARAL, Diretor no período
de 16/02 a 31/12/2016.

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
www.tce.es.gov.br

Nos termos do Relatório Técnico n. 650/2017, da InstruSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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ção Técnica Inicial n. 1296/2017 e da Decisão Monocrática n. 1925/2017, o gestor foi citado em razão dos seguintes indícios de irregularidade:
3.2.1. Divergências entre os registros contábeis e bancários relativos às disponibilidades Financeiras;
3.3.1. Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a
totalidade da Prestação de Contas Anual;
3.4.2.1. Pagamento da contribuição previdenciária patronal relativa ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS)
a menor que o empenhado;
3.4.2.2. Recolhimento da contribuição previdenciária dos
servidores relativa ao Regime Geral de Previdência Social
(RGPS) a menor que o retido;
3.4.3. Falta de comprovação de contribuições previdenciárias por meio dos arquivos FOLRPP e FOLRGP;
3.5.1. Ausência de pagamento dos parcelamentos de débitos previdenciários com os INSS;
3.6.1. Divergência entre os saldos das contas contábeis
da dívida ativa do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo da Dívida Ativa.

regularidades, renumeradas como os tópicos 2.1, 2.5 e
2.6 da Conclusiva, quais sejam:
2.1. Divergências entre os registros contábeis e bancários
relativos às disponibilidades Financeiras;
2.5. Falta de comprovação de contribuições previdenciárias por meio dos arquivos FOLRPP e FOLRGP;
2.6. Ausência de pagamento dos parcelamentos de débitos previdenciários com o INSS.
Propôs que as Contas sejam julgadas IRREGULARES, com
fulcro no art. 84, inciso III, letra ‘d’, da Lei Complementar
n. 621/2012, expedindo-se, ainda, DETERMINAÇÕES dirigidas ao atual Diretor, bem como a NOTIFICAÇÃO do atual Prefeito Municipal.
Segue a transcrição da parte final da Conclusiva:
“3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual da Faculdade
de Filosofia Ciências e Letras de Alegre - FAFIA, relativa ao
exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Mauricio
Alves do Amaral.
Conforme exposto, não foram apresentados elementos
suficientes ao afastamento da seguinte irregularidade:

As justificativas apresentadas pelo responsável foram
analisadas no corpo da Instrução Técnica Conclusiva n.
2762/2018.

2.1 Divergências entre os registros contábeis e bancários
relativos às disponibilidades Financeiras (ITI 1296/20173 C/C ITEM 3.2.1 DO RTC 650/2017-1);

O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia (NCE) afastou os indícios tratados nos itens 3.3.1,
3.4.2.1, 3.4.2.2 e 3.6.1 do Relatório Contábil, renumerados como os tópicos 2.2, 2.3, 2.4 e 2.7 da Conclusiva, nessa ordem.

2.5 Falta de comprovação de contribuições previdenciárias por meio dos arquivos FOLRPP e FOLRGP. (ITI
1296/2017-3 C/C ITEM 3.4.3 DO RTC 650/2017-1);

A área técnica rejeitou as defesas relativas aos itens
3.2.1, 3.4.3 e 3.5.1 do Relatório Técnico, mantendo as ir-

2.6 Ausência de pagamento dos parcelamentos de débitos previdenciários com o INSS (ITI 1296/2017-3 C/C
ITEM 3.5.1 DO RTC 650/2017-1).
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legwww.tce.es.gov.br

islação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue IRREGULAR a Prestação
de Contas da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras
de Alegre - FAFIA, sob a responsabilidade do Sr. Mauricio Alves do Amaral, relativamente ao exercício de 2016,
com base no art. 84, inciso III, alínea “d”, da Lei Complementar 621/2012, em face da manutenção das irregularidades 2.1, 2.5 e 2.6 desta instrução.
Sugere-se, ainda, a emissão de determinação ao atual ordenador de despesas da FAFIA, ou a quem lhe vier a substituir, para que:
Tome as medidas necessárias no sentido de recuperar o
saldo de R$ 9.983,00, exibido pela conta Caixa Econômica Federal, ag. 1723, C/C n. 1723, impedindo, assim, que
tal situação se traduza em prejuízo aos cofres públicos;
Promova a conciliação dos valores relativos às contribuições patronais devidas no exercício de 2016 com os respectivos registros contábeis e, sendo porventura constatados valores não contabilizados/pagos, providencie sua
devida regularização;
Que demonstre em Nota Explicativa à Prestação de Contas Anual do exercício corrente, as providências tomadas para a APURAÇÃO e o REGISTRO CONTÁBIL de todas
as suas dívidas decorrentes de parcelamentos junto ao
INSS, especialmente o montante incluído no parcelamento de que tratam os arts. 1° a 9° da Lei n° 12.810/2013;
Que realize o PAGAMENTO à Prefeitura da parte que lhe
cabe no referido parcelamento, através de suas dotações
orçamentárias, bem como o respectivo REGISTRO CONTÁBIL; e
Adote as medidas administrativas necessárias, nos termos do art. 2º da IN TCEES 32/14, a fim de apurar a toSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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talidade dos encargos financeiros incidentes sobre recolhimento de contribuições previdenciárias em atraso, relativas aos exercícios de 2015 e 2016, bem como a
responsabilidade e o ressarcimento aos cofres do autarquia, tendo em vista que tal despesa é considerada ilegítima e contrária à finalidade pública, impondo-se a sua
glosa, informando, ainda, a esta Corte de Contas sobre o
resultado obtido.
Sugere-se, por fim, a emissão de notificação ao gestor
responsável pela Prefeitura Municipal de Alegre, para
que solicite da FAFIA, o ressarcimento das parcelas pagas
pela Prefeitura Municipal de Alegre, referentes ao montante da FAFIA incluído no parcelamento de que tratam
os arts. 1° a 9° da Lei n° 12.810/2013.”
Na sequência, o Ministério Público de Contas emitiu o
Parecer n. 3459/2018, da lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, acompanhando a manifestação
técnica, mas acrescentando duas DETERMINAÇÕES, dirigidas ao Controlador Geral do Município, para instaurar uma Tomada de Contas Especial, comunicando o ato
ao Tribunal.
Segue a transcrição de trecho do parecer ministerial:
“(...)
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 nor-

ma 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
www.tce.es.gov.br

princípio constitucional a política pública de Estado”, p.
187, a seguir transcrito:
(...)
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 irregulares as contas de gestão de Prefeito, nos termos
adiante reproduzidos:
(...)
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 02762/2018-8,
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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sem prejuízo da expedição das determinações sugeridas,
bem como pela aplicação de multa ao responsável.

tante dos tópicos 2.2, 2.3, 2.4 e 2.7 da Instrução Técnica
Conclusiva, conforme transcrito:

relativa ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS)

Requer, outrossim:

“2.2 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a totalidade da Prestação de Contas Anual.
(ITI 1296/2017-3 C/C ITEM 3.3.1 DO RTC 650/2017-1).

3.4.2.1 DO RTC 650/2017-1).

1. determinar ao atual Controlador-Geral do Município
de Alegre 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
incorrer em responsabilidade solidária, informando,
ainda, outros dados exigidos pela Instrução Normativa
TC nº 32/2014, devendo os autos da Tomada de Contas
Especial ser encaminhados a este Tribunal no prazo de
90 (noventa) dias, na forma do art. 14 da referida IN;
1.2. comunique a esta Corte de Contas a Instauração
de Tomada de Contas em tela, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o estabelecido no art. 5º da
IN TC 32/2014 e, acaso confirmado o prejuízo, providencie sua devolução ao erário do município, nos termos dos arts. 152 e ss. do Regimento Interno do Tribunal, devendo observar os prazos constantes da IN nº
32/2014;”
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Acompanho a área técnica quanto ao afastamento
dos indícios de irregularidade tratados nos itens 3.3.1,
3.4.2.1, 3.4.2.2 e 3.6.1 do Relatório Contábil, adotando,
como Fundamentação do presente Voto, a análise cons-

Base legal: art. 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art 5º
da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015.
(...)
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 “Não Conclusivo”
emitido pela Unidade de Controle Interno.
Entretanto, mesmo que o gestor da autarquia envie e
concorde com o Parecer Conclusivo da Unidade de Controle Interno 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
(da Controladoria Geral do Município).
Ademais, ainda que não tenham produzido efeitos práticos, o defendente aponta esforços junto ao Executivo
Municipal buscando meios para implantação de Unidade de Controle Interno no âmbito da FAFIA, uma vez que
a responsabilidade para a instituição (iniciativa legal) e
instalação da estrutura compete ao Prefeito Municipal e
não ao Secretário Municipal.

a menor que o empenhado (ITI 1296/2017-3 C/C ITEM
Base legal: Art. 40, 149 e 195, inciso I, da Constituição Federal/1988; art. 1º, inciso II, da Lei Federal 9.717/1998.
(...)
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Conforme transcrito, o justificante afirma que o saldo a
pagar exibido no encerramento do exercício financeiro
de 2016 corresponde às competências 11, 12 e 13/2016,
cujo pagamento deu-se somente em fevereiro de 2017.
Dando suporte a essa argumentação, foram apresentadas cópias das Guias da Previdência Social – GPS pagas
relativas às competências 09, 10, 11, 12 e 13/2016, 01
e 02/2017.
Em consulta ao Demonstrativo dos Restos a Pagar do
exercício financeiro de 2017 (Processo TC n. 4250/2018,
arquivo DEMRAP) verificam-se os seguintes pagamentos
correspondentes a competências de 2016:
(...)
Assim, ficam evidenciados os pagamentos dos Restos a
Pagar ns. 00003, 00196 e 00197/2016, relativos a contribuições patronais devidas, no total de R$ 89.183,52
(56.423,62 + 15.184,77 + 17.575,13).
Diante disso, segue novo confronto entre valores empenhados, liquidados e pagos, a título de obrigações previ-

Assim, sugere-se que seja afastado do indicio de irregularidade.

denciárias devidas pela Unidade Gestora:

2.3 Pagamento da contribuição previdenciária patronal

Gestora Em R$ 1,00

www.tce.es.gov.br

Tabela 15-A) Contribuições Previdenciárias – Unidade
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Regime de
Previdência
RPPS
RGPS
Totais

Empenhado
(A)

Liquidado
(B)

Pago
(C)

0,00
353.341,23
353.341,23

0,00
353.341,23
353.341,23

0,00
351.190,70
351.190,70

Folha de Paga- % Liquidado
mentos
(B/A*100)
(D)
100%
100%

% Pago
(C/A*100)

Fonte: Processo TC 05514/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016

99,39%
99,39%

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.

Fonte: Processo TC 05514/2017-6 - Prestação de Contas Anual/2016
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.
2.4 Recolhimento da contribuição previdenciária dos servidores relativa ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS)
a menor que o retido. (ITI 1296/2017-3 C/C ITEM 3.4.2.2 DO RTC 650/2017-1).
Base legal: Arts. 37 e 195, inciso II, da Constituição Federal/1988; art. 30, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei Federal nº
8.212/1991.

(...)
2.7 Divergência entre os saldos das contas contábeis da
dívida ativa do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo da Dívida Ativa. (ITI 1296/2017-3 C/C ITEM 3.6.1 DO
RTC 650/2017-1).

(...)

Base legal: Art. 85 e 88 da Lei nº 4.320/1964 c/c anexo I,
b da IN 34/2015.

ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS

(...)

Da mesma forma que no item anterior, o justificante afirma que o saldo a pagar exibido no encerramento do exercício
financeiro de 2016 corresponde às competências 11, 12 e 13/2016, cujo pagamento deu-se somente em fevereiro de
2017.

ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS

Dando suporte a essa argumentação, foram apresentadas cópias das Guias da Previdência Social – GPS pagas relativas às
competências 09, 10, 11, 12 e 13/2016, 01 e 02/2017.

Conforme transcrito, o defendente afirma que foram informados no arquivo DEMDAT, por equívoco, valores relativos a outra Unidade Gestora.

(...)

Embora essa UG não tenha sido identificada, foi apresentado novo Demonstrativo da Dívida Tributária e Não Tributária – DEMDAT exibindo valores correspondentes aos
constantes do Balanço Patrimonial:

Como se vê, ao final do primeiro trimestre do exercício de 2017 o saldo de contribuições retidas dos servidores vinculados ao RGPS foi reduzido a R$ 230,15.

Tabela 20-A) Análise Geral da Dívida Ativa (tributária e
não tributária)

Em consulta “Balancete Isolado por Conta Contábil” via sistema CidadES, verifica-se que o saldo inicial de R$ 33.368,95,
exibido pela conta contábil n. 218810102 – INSS, foi todo recolhido no decorrer dos meses de janeiro a março/2017:

Diante disso, segue novo confronto entre valores empenhados, liquidados e pagos, a título de obrigações previdenciárias devidas pela Unidade Gestora:
Tabela 16-A): Contribuições Previdenciárias – Servidor Em R$ 1,00
Regime de Previdência
RPPS
RGPS
Totais

Inscrições
0,00
104.813,98
104.813,98

Baixas (B)
0,00
104.583,83
104.583,83

Folha de Pagamentos (D)
-

% Recolhido (B/Ax100)
99,78%
99,78%

www.tce.es.gov.br

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)

320.143,58
161.777,11
66.395,44
415.525,25
415.525,25
0,00
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Fonte: Processo TC 05514/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016
Portanto, uma vez que ficou esclarecida a origem da divergência inicialmente detectada, sugere-se que seja
afastado o indício de irregularidade.”
Também acolho as DETERMINAÇÕES propostas pelo Ministério Público de Contas, abaixo transcritas, dirigidas
ao Controlador-Geral do Município de Alegre, para que:
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;
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.
Entretanto, tais DETERMINAÇÕES deverão ser integradas
às demais propostas da área técnica, dirigidas ao Diretor
da FAFIA, para que, inicialmente, sejam adotadas as medidas administrativas necessárias e, sendo insuficientes,

seja instaurada a Tomada de Contas Especial.
Quanto às irregularidades mantidas pelo corpo técnico,
cabem algumas considerações.
I – Divergências entre os registros contábeis e bancários
relativos às disponibilidades Financeiras (item 3.2.1 do
Relatório Contábil e 2.1 da Conclusiva)
Com base no Termo de Verificação das Disponibilidades,
o Relatório Técnico apurou as seguintes pendências na
comparação entre os saldos contábeis e os saldos bancários:
1. Falta de registro contábil dos saldos constantes dos extratos bancários das contas do Banestes n. 11.434.016
(Agência 0138) e da Caixa Econômica Federal n. 168-5
(Agência 0169-4), sendo os saldos bancários equivocadamente registrados nas contas contábeis do Banestes n. 9
(Agência 590) e da Caixa Econômica Federal n. 10 (Agência 0169-4), cujos extratos não foram apresentados;
2. Ausência dos extratos bancários da conta da Caixa Econômica Federal n. 1723 (Agência 1723);
3. Discrepância entre o Balanço Patrimonial e o Termo de
Verificação das Disponibilidades, quanto ao saldo da conta contábil “Caixa e Equivalentes”, provavelmente ocasionado pela diferença na conta CEF n. 1723.

Tabela 23) Termo de Verificação das Disponibilidades Em
R$ 1,00
Fonte: Processo TC 05514/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016
Nota 1 - Conforme Anexo II da IN 34/2015, os tipos de
contas bancárias são: 1 - Conta Movimento e 2 - Conta
Aplicação
Tabela 24) Caixa e Equivalentes de Caixa (Saldo Contábil)
Em R$ 1,00
Contas Contá- Balanço Patri- TVDISP
beis
monial
(b)
(a)
Caixa e Equi- 107.583,82
97.600,82
valentes de
Caixa

Diferença
(a-b)
9.983,00

Fonte: Processo TC 05514/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016
Da conciliação entre os registros constantes dos extratos
bancários e contábeis, no encerramento do exercício financeiro de 2016, relativos às disponibilidades financeiras em conta corrente/aplicação, verifica-se que as demonstrações contábeis não refletem adequadamente os
saldos constantes dos extratos bancários:

Base legal: LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º do artigo 164 da
CRFB/88

Não foram apresentados extratos bancários relativos às
contas Banestes, ag. 590, C/C n. 9 e Caixa Econômica Federal, ag. 0169-4, C/C n. 10, sendo que os saldos nelas registrados correspondem aos exibidos pelos extratos das
contas bancárias Banestes, ag. 0138, C/C N. 11.434.016 e
Caixa Econômica Federal, ag. 0169-4, C/C N. 168-5;

Nas tabelas a seguir, demonstram-se os valores extraídos
dos demonstrativos encaminhados na prestação de contas em análise:

Não foi apresentado extrato bancário correspondente ao
saldo de R$ 9.983,00, exibido pela conta Caixa Econômica Federal, ag. 1723, C/C n. 1723.

Segue a transcrição do Relatório Contábil:
“3.2.1 Divergências entre os registros contábeis e bancários relativos às disponibilidades Financeiras
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Portando, faz-se necessário que o gestor responsável
apresente os extratos bancários faltantes relativos a dezembro de 2016, bem como comprove a regularização
das divergências, porventura remanescentes, no decorrer do exercício financeiro de 2016.”

ridade com Determinação, conforme trecho transcrito da
Conclusiva n. 1003/2018:

A Defesa informou que os saldos corretos contas do Banestes n. 11.434.016 (Agência 0138) e da Caixa Econômica Federal n. 168-5 (Agência 0169-4) eram os saldos indevidamente contabilizados nas contas do Banestes n. 9
(Agência 590) e da Caixa Econômica Federal n. 10 (Agência 0169-4), que não possuíam saldos físicos.

Base legal: art. 7º, IN TC 34/2015

Quanto à conta da Caixa Econômica Federal n. 1723
(Agência 1723), cujo saldo contábil somava R$ 9.983,00,
afirmou que comporta os recursos do FIES, bloqueados
pelo Governo Federal devido à nota da Faculdade no
ENADE. O bloqueio impediria a consulta e a impressão de
extratos, razão pela qual o responsável trouxe aos autos
apenas um print da tela do computador, fornecido pela
CEF, com a negativa de acesso. Solicitou orientações para
a exclusão do saldo contábil.
Na Conclusiva, a área técnica rejeitou as justificativas
quanto à conta da Caixa Econômica Federal n. 1723, pois
a cópia apresentada pelo responsável tinha baixa qualidade de digitalização, não servindo como um documento
bancário de suporte.
Considerando que a carência documental não foi suprida
e que o gestor não providenciou o desbloqueio dos recursos, a análise conclusiva manteve a irregularidade, sugerindo, ainda, uma DETERMINAÇÃO.
Observo que a matéria também foi abordada nas Contas do exercício de 2015, constantes do processo n.
7140/2016, recebendo a proposta técnica pela Irregula-

“2.1 Não comprovação da totalidade do saldo de disponibilidades em 31/12/2015 registrado na contabilidade.
(ITI 482/2017 C/C ITEM 3.2.1.1 DO RTC 298/2017):
(…)
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Conforme transcrito, o citado afirma que a conta bancária
Caixa Econômica Federal, ag. 1723n, c/c 1723 – FIES-DEP.
CEF, não foi mais movimentada desde 31/10/2013, tendo
a FAFIA perdido o acesso à mesma.
Afirma, ainda, que o saldo bancário de R$ 9.983,00, relativo
a recursos recebidos do FIES, teria sido transferido pelo governo federal, estando o acesso condicionado a recadastramento no site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação – FNDE, bem como ao resultado de avaliação
institucional realizada pelo Ministério da Educação - MEC.
Contudo, em que pesem tais argumentos, não foi apresentado nenhum documento bancário relativo a essa transferência, nenhum comunicado recebido do governo federal sobre tal procedimento, ou demonstrada
qualquer iniciativa por parte da FAFIA para reaver tais valores.
Afora as mencionadas alegações, nessa fase de justificativas, foram unicamente trazidas conciliações bancárias
dos meses dezembro/2012, janeiro a dezembro/2013,
dezembro/2014 e novamente dezembro/2015, todas desacompanhadas dos respectivos extratos bancários.
Sendo assim, diante da ausência de documentação de
suporte, não se tem elementos suficientes para verifiwww.tce.es.gov.br

cação desse saldo, seja na conta bancária informada na
presente PCA, seja na conta de destino como afirma o defendente, restando um total de R$ 9.983,00 sem a devida comprovação.
Portanto, segundo o exposto, sugere-se que seja mantido o indício de irregularidade.
Sugere-se, ainda, determinar à Diretora da FAFIA ou a
quem lhe vier a substituir, que tome medidas efetivas no
sentido de regularizar sua situação junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, bem como
de reaver o saldo de R$ 9.983,00, correspondente a recursos recebidos do FIES, fazendo constar em Nota Explicativa aos arquivos EXTBAN e TVDISP integrantes da PCA
do exercício corrente, os documentos probatórios acompanhados dos eventuais ajustes ocorridos.”
Considerando que as divergências entre os saldos bancários e contábeis não foram sanadas quanto à conta da
Caixa Econômica Federal n. 1723 (Agência 1723), acompanho a área técnica para manter a irregularidade, adotando o entendimento da Instrução Técnica Conclusiva
n. 2762/2018, que passa a integrar a Fundamentação do
presente Voto, conforme transcrito:
“2.1 Divergências entre os registros contábeis e bancários relativos às disponibilidades Financeiras (ITI 1296/2017-3 C/C ITEM 3.2.1 DO
RTC 650/2017-1).
Base legal: LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º do artigo 164 da
CRFB/88
(...)
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Conforme transcrito, o responsável afirma que o salSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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do contábil de R$ 9.983,00, exibido pela conta Caixa
Econômica Federal, ag. 1723, C/C n. 1723, corresponde
a recurso recebidos do Programa de Bolsas do FIES, destinado exclusivamente à compensação de débitos relativos a Tributos Federais.
Segue afirmando que, tendo sido a FAFIA descredenciada do programa em função do rebaixamento de sua nota no ENADE, foi bloqueado o acesso à dita conta desde
o exercício de 2013, ficando impedida de emitir extratos
u qualquer demonstração que comprove o saldo remanescente.
Dando suporte a essa argumentação, foi apresentada
cópia da tela correspondente a uma tentativa de acesso ao sistema do FIES, no link “https://www3.caixa.gov.
br/fies/FIES_InstEnsino.asp”, que apesar da baixa qualidade de digitalização, lê-se, parcialmente, a expressão “...
USUÁRIO NÃO [...]ZADO...”.
Com isso, mais uma vez não foi apresentada documentação bancária de suporte para o saldo exibido em
31/12/2016, no total de R$ R$ 9.983,00.
Além disso, embora já passados 4 (quatro) exercícios financeiros desde seu descredenciamento, não se verifica
qualquer iniciativa por parte da FAFIA para recebimento/desbloqueio do saldo bloqueado, posto que tal recurso corresponda ao período em que ainda participava do
FIES.
Portanto, uma vez que não foi suprida a ausência documental inicialmente detectada, nem evidenciados esforços no sentido de reaver esse saldo, sugere-se que seja mantido o indicativo de irregularidade.
Sugerimos, ainda, determinar ao atual ordenador de
despesas, ou a quem lhe vier a substituir, que tome as

medidas necessárias no sentido de recuperar o saldo de
R$ 9.983,00, exibido pela conta Caixa Econômica Federal,
ag. 1723, C/C n. 1723, impedindo, assim, que tal situação
se traduza em prejuízo aos cofres públicos.”
Apesar de manter a irregularidade, observo que a divergência poderá ser corrigida, antes que se transfigure em
dano ao erário, razão pela qual entendo que o fato é passível de Ressalva com Determinação.
II – Falta de comprovação de contribuições previdenciárias por meio dos arquivos FOLRPP e FOLRGP (item 3.4.3
do Relatório Contábil e 2.5 da Conclusiva)
No Relatório Contábil, o setor competente verificou que
os arquivos FOLRPP e FOLRGP, relativos à Folhas de Pagamento dos servidores vinculados ao Regime Próprio e
ao Regime Geral de Previdência, não foram preenchidos.
Segue a transcrição do Relatório Técnico:
“3.4.3 Falta de comprovação de contribuições previdenciárias por meio dos arquivos FOLRPP e FOLRGP
Base legal: Art. 85 da Lei 4.320/1964 c/c anexo I, b da IN
34/2015.
Conforme evidenciado nas tabelas 15 e 16, os registros
contábeis da FAFIA exibem movimentação referente às
contribuições de servidores e contribuições patronais,
devidas ao regime geral.
No entanto, foram enviados nesta prestação de contas,
através do sistema CidadES, os arquivos FOLRGP e FOLRPP em branco.
Tendo em vista que a FAFIA apresenta gastos com pessoal, tais arquivos deveriam constar da prestação de contas
na forma da IN 34/2015. Por esse motivo o gestor deve
ser citado para que traga aos autos, justificativas ou dowww.tce.es.gov.br

cumentos para esclarecer os fatos.”
A Defesa justificou que só possui servidores vinculados
ao Regime Geral Previdenciário, razão pela qual o arquivo FOLRPP (Regime Próprio) não foi preenchido. Quanto
ao arquivo FOLRGP, o responsável alegou que o sistema
contábil informatizado da Faculdade não permitia a sua
emissão, razão por que um novo software foi contratado em dezembro de 2017, devendo a migração de dados
ocorrer a partir de fevereiro de 2018.
Na Conclusiva, o setor técnico rejeitou a justificativa
acerca do arquivo FOLRPG, pois os documentos trazidos
aos autos pela defesa não permitiram verificar o montante devido da contribuição patronal e a correção de seu registro contábil. A área técnica manteve a irregularidade e
propôs uma DETERMINAÇÃO.
Observo que os dados sobre a contribuição patronal não
foram encaminhados no formato adequado, por meio do
preenchimento do arquivo FOLRGP.
Além disso, a documentação enviada pela defesa, correspondente ao Resumo Geral das Fichas Financeiras e à
Folha Sintética de Autônomos, constantes de f. 62 a 66
da Peça Complementar, não consolidou os dados sobre a
base de incidência e a alíquota da contribuição patronal,
trazendo tais informações apenas quanto ao INSS descontado dos servidores.
A falta da demonstração da base de cálculo e da alíquota
patronal incidente sobre a Folha de Pagamento prejudicou o conhecimento do montante devido da contribuição
previdenciária do empregador, aferido a partir da Folha
de Pagamento e, por efeito, não permitiu a verificação da
regularidade dos valores empenhados, liquidados e pagos, em confronto com a quantia devida, conforme consSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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ta das tabelas 15 e 15-A do Relatório Contábil e da Instrução Conclusiva, abaixo reproduzidas, nessa ordem:
Tabela 15) Contribuições Previdenciárias – Unidade Gestora Em R$ 1,00
Regime de Previdência
RPPS
RGPS
Totais

Empenhado
(A)
0,00
353.341,23
353.341,23

Liquidado
(B)
0,00
353.341,23
353.341,23

Pago
(C)
0,00
262.007,18
262.007,18

Folha de Pagamentos
(D)
-

% Liquidado
(B/A*100)
100%
100%

% Pago
(C/A*100)
74,15%
74,15%

Fonte: Processo TC 05514/2017-6 - Prestação de Contas Anual/2016
Tabela 15-A) Contribuições Previdenciárias – Unidade Gestora Em R$ 1,00
Regime de Pre- Empenhado
vidência
(A)
RPPS
0,00
RGPS
353.341,23
Totais
353.341,23

Liquidado
(B)
0,00
353.341,23
353.341,23

Pago
(C)
0,00
351.190,70
351.190,70

Folha de Pagamentos
(D)
-

% Liquidado
(B/A*100)
100%
100%

% Pago
(C/A*100)
99,39%
99,39%

Fonte: Processo TC 05514/2017-6 - Prestação de Contas Anual/2016
Entretanto, apesar da ausência dos dados no formato exigido pelo Tribunal, seria possível estimar o INSS devido, a partir do Resumo Geral das Fichas Financeiras e da Folha Sintética de Autônomos, constantes de f. 62 a 66 da Peça Complementar à defesa, tal como realizado pela área técnica no processo n. 7140/2016, relativo à Prestação de Contas Anual
do exercício de 2015.
Adotando-se a base de cálculo do INSS/servidor e aplicando-se a alíquota patronal básica do INSS, obtém-se uma contribuição devida de R$ 242.231,23, conforme demonstrado abaixo:
Folha de Pagamento / Base de Cálculo do INSS
(R$ 996.445,18 + R$ 214.712,83)
Alíquota do INSS estimada
Contribuição Patronal Devida
Contribuição Patronal Empenhada/Liquidada
Contribuição Patronal Paga

1.211.158,01
20%
242.231,60
353.341,23
351.190,70

A princípio, o montante estimado da contribuição patronal devida foi menor que a quantia empenhada e paga pela FAFIA, no exercício de 2016, o que poderia indicar, por exemplo, o pagamento de juros e multas por atraso no recolhimento, conforme demonstrado nas Guias do INSS, trazidas pela defesa. Considerando que o gestor não foi citado sobre a divergência entre a contribuição patronal devida e a empenhada/paga, entendo que não pode ser responsabilizado pelo
fato, nesse momento.
E, tendo em vista que o pagamento foi superior ao montante devido e que as Guias do INSS demonstram a quitação com
atraso e a incidência de encargos, torna-se necessário determinar que o atual Diretor da FAFIA viabilize a emissão do arwww.tce.es.gov.br

quivo FOLRGP e adote medidas administrativas e/ou instaure tomada de contas especial para apurar os prejuízos
ao erário e buscar seu ressarcimento, na forma da Instrução Normativa TC n. 32/2014. Ao contrário da sugestão técnica, a Determinação deve limitar-se ao exercício
de 2016, objeto dos presentes autos, uma vez que, para
o exercício de 2015, também foi determinada a adoção
de medidas administrativas, conforme consta do processo n. 7140/2016.
Considerando, ainda, que o arquivo FOLRGP não foi preenchido, acompanho o corpo técnico pela manutenção
da irregularidade, adotando a análise constante da Instrução Conclusiva como a Fundamentação do presente
Voto, segundo transcrito:
2.5 Falta de comprovação de contribuições previdenciárias por meio dos arquivos FOLRPP e
FOLRGP. (ITI 1296/2017-3 C/C ITEM 3.4.3 DO
RTC 650/2017-1).Base legal: Art. 85 da Lei 4.320/1964
c/c anexo I, b da IN 34/2015.
(...)
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Conforme transcrito, o defendente alegou dificuldades
técnicas para emissão dos arquivos FOLRGPS e FOLRPPS,
sendo necessárias adequações no software utilizado para geração da sua folha de pagamentos.
Buscando atender ao presente item, foram apresentadas
cópias das Fichas Financeiras do exercício de 2016, individualizadas por servidor, acompanhadas de Resumo Geral, bem como da Folha Sintética de Autônomos de 2016.
Da sua análise, verifica-se um total de contribuições retidas dos servidores/autônomos no total de R$ 106.590,72
(85.084,97 + 21.505,75), compatível com os totais liquiSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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dados e pagos, conforme Tabela 16-A.

ros, em prejuízo ao erário.

Contudo, tais documentos não evidenciam as alíquotas
e os valores relativos às contribuições patronais devidas
ao INSS nesse período, não havendo elementos para confronto com os respectivos registros contábeis.

Segue a transcrição:

Dessa forma, ainda que o item 2.3 tenha demonstrado
que 99,39% do total de R$ 353.341,23, relativo a contribuições patronais empenhado/liquidado em 2016, tenham sido pagos, não se pode inferir que correspondam
ao total devido no mesmo período.
Portanto, uma vez que a ausência documental foi parcialmente suprida, permanecendo desconhecido o total das
contribuições patronais devidas no exercício de 2016, 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 promova
a conciliação dos valores relativos às contribuições patronais devidas no exercício de 2016 com os respectivos registros contábeis e, sendo porventura constatados valores não contabilizados/pagos, providencie sua devida regularização.”
Apesar de manter a irregularidade, quanto ao não preenchimento do arquivo FOLRGP, trata-se de infração de natureza formal, razão pela qual entendo que o fato é passível de Ressalva com Determinação.
III – Ausência de pagamento dos parcelamentos de débitos previdenciários com o INSS (item 3.5.1 do Relatório
Contábil e 2.6 da Conclusiva)
No Relatório Contábil, o setor técnico observou que os
parcelamentos inscritos em Dívida Fundada, no total de
R$ 2.678.342,35, não foram pagos no exercício de 2016,
gerando uma potencial incidência de encargos financei-

“3.5.1 Ausência de pagamento dos parcelamentos de
débitos previdenciários com os INSS
Base Legal: Art. 195, inciso I, da Constituição Federal/1988;art. 1º, inciso II, da Lei Federal 9.717/1998;
art. 30, inciso I, alínea b, da Lei Federal nº 8.212/1991; e
art. 15, caput da Lei Federal nº 8.036/1990
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, conforme
pode ser observado na tabela a seguir, que o pagamento regular dos parcelamentos firmados não foi cumprido.
Não houve quitação de nenhuma parcela durante todo o
exercício de 2016:
Tabela 25) Movimentação de débitos previdenciários Em
R$ 1,00

Na Defesa, o responsável alegou que a FAFIA não dispõe
de recursos para a quitação dos parcelamentos do INSS
e do IRRF, cujo montante foi encampado pela Prefeitura,
conforme determina a Lei de criação da Faculdade.
Na Conclusiva, a área técnica rejeitou as justificativas, reforçando que a FAFIA possui a obrigação de quitar os parcelamentos, devendo repassar à Prefeitura o valor das
parcelas pagas pelo Executivo. Propôs que a Determinação expedida nas prestações de contas anuais de 2013 e
2014 seja reiterada e que o Prefeito Municipal seja notificado sobre o dever de efetuar a cobrança da dívida junto à FAFIA.
Segue a transcrição da Conclusiva:
“2.6 Ausência de pagamento dos parcelamentos de débitos previdenciários com o INSS (ITI 1296/2017-3 C/C
ITEM 3.5.1 DO RTC 650/2017-1).
Base legal: Art. 195, inciso I, da Constituição Federal/1988;art. 1º, inciso II, da Lei Federal 9.717/1998; art.
30, inciso I, alínea b, da Lei Federal nº 8.212/1991; e art.
15, caput da Lei Federal nº 8.036/1990

Fonte: Processo TC 05514/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016

(...)

Insta acrescentar que a liquidação do passivo com juros,
multas e atualização monetária, tendo como causa o não
recolhimento tempestivo das parcelas objeto de parcelamentos é considerada ilegítima e contrária à finalidade
pública, impondo-se a sua glosa e o consequente dever
de ressarcimento aos cofres do município; faz-se necessário o encaminhamento de cópia das guias de recolhimentos à Previdência, devidamente acompanhadas dos
comprovantes de pagamento respectivos, juntamente
com os devidos acréscimos legais.”

Conforme transcrito, o defendente apresenta em sua defesa um histórico de dificuldades enfrentadas para regularização dessa inconsistência, que já foi objeto de análise nas PCA’s dos exercícios financeiros de 2013 e 214,
tendo sido julgadas irregulares, com a expedição de determinação à FAFIA para que “adote as providências necessárias para APURAÇÃO e o REGISTRO CONTÁBIL de todas as suas dívidas decorrentes de parcelamentos junto
ao INSS” e apure “a totalidade dos encargos financeiros
incidentes sobre o recolhimento de contribuições previ-
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denciárias em atraso, relativas aos exercícios de 1999 a
2014”; bem como de notificação ao Município de Alegre para que também apure “a totalidade dos encargos
financeiros incidentes sobre o recolhimento de contribuições previdenciárias em atraso, relativas aos exercícios
de 1999 a 2014”, solicitando “o ressarcimento das parcelas pagas pela Prefeitura Municipal de Alegre, referentes
ao montante da FAFIA incluído no parcelamento de que
tratam os arts. 1º a 9º da Lei n. 12.810/2013”.
Segue afirmando que, somente no exercício financeiro de
2017, por solicitação da FAFIA, o Setor Financeiro da Prefeitura Municipal de Alegre forneceu os cálculos referentes à Dívida incluindo juros e multa, tendo sido então providenciados os respectivos registros contábeis.
Em relação à ausência de pagamentos tanto para parcelamento de INSS quanto de IRRF, o defendente alega a total ausência de fundos para honrar essa dívida com a Prefeitura Municipal.
Vale destacar que nenhuma documentação de suporte
foi apresentada nessa fase de justificativas.
Para
melhor
ilustrar
o
contexto em que essa inconsistência vem sendo
perpetuada, vale reproduzir a análise do item 2.1, da Instrução Técnica Conclusiva 02632/2017-6 (Processo TC n.
03439/2015-3, PCA/2014 da FAFIA):
A presente irregularidade se refere à ausência de pagamento dos parcelamentos de débitos previdenciários.
Após regular citação, a defendente afirma que a dívida previdenciária informada no balanço patrimonial de
2014 se refere a parcelamentos feitos pela FAFIA junto ao
INSS no ano de 2002. Dívida está não paga, devido a arrecadação insuficiente, e encampada pela Prefeitura. A ex-

clusão dos parcelamentos de INSS inscrita no balanço de
2014 fora efetuado em 2015 através de Portarias para regularizar as baixas uma vez que tais valores foram parcelados pela prefeitura no exercício de 2013, conforme documentos em anexo.
Da documentação acostada aos autos, depreende-se
que, diante da impossibilidade do Município de Alegre
em obter Certidão Negativa junto à Receita Federal, devido aos débitos previdenciários da FAFIA - Faculdade de
Filosofia Ciências e Letras de Alegre, podendo sofrer a
sanção de não receber os repasses do FMP – Fundo de
Participação dos Municípios, foi solicitado pelo representante legal do Município de Alegre, o Prefeito Municipal
Paulo Lemos Barbosa, com base nos arts. 1° a 9° da Lei n°
12.810, de 15 de maio de 2013, o parcelamento de seus
débitos relativos às contribuições sociais de que trata a
alínea “a” e “c” do parágrafo único do art. 11 da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991, inclusive das contribuições
devidas por lei a terceiros, em seu nome e de suas autarquias e fundações públicas, bem como a desistência
de todas as modalidades de parcelamento do município,
inclusive de suas autarquias e fundações, que contemplassem débitos passíveis de inclusão no parcelamento
de que tratam os arts. 1° a 9° da Lei n° 12.810/2013.
De acordo com o art. 7, § 2º da Lei nº 12.810/2013, ao
ser protocolado pelo ente federativo o pedido de parcelamento, fica suspensa a exigibilidade dos débitos incluídos no parcelamento perante a Fazenda Nacional, que
emitirá certidão positiva do ente, com efeito negativo,
em relação aos referidos débitos, que, segundo o Código Tributário Nacional (CTN) , serve justamente para demonstrar a existência de créditos não vencidos, em curso
de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a pewww.tce.es.gov.br

nhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.
Observa-se, que a Certidão Positiva com efeito de Negativa apresentada, traz a observação “Débitos previdenciários RFB/PGFN em cobrança: incluídos no
pedido de parcelamento Lei 12.810/2013 em nome do município de Alegre, por se tratar de autarquia municipal”. E ainda, que apesar dos débitos
estarem incluídos em um único parcelamento, os Documentos de Informação de Crédito e Relatório de Situação Fiscal acostados e/ou encaminhados pela defesa, trazem tais créditos constando no CNPJ: 27.069.871/000118 e nome da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de
Alegre.
Apesar de o parcelamento das contribuições previdenciárias ter sido firmado em um único documento, é necessária a segregação e atualização dos passivos e dos valores pagos, bem como o saldo atualizado da dívida de
cada entidade. A FAFIA, como autarquia , tem existência
própria, é individualmente responsável por seus atos e
obrigações administrativa e financeiramente, de forma
distinta do ente, e, não há lei municipal assumindo este passivo para si, o que só poderia ser admitido, segundo a doutrina, “se as forças da autarquia se exaurirem
por inteiro”.
Compulsando
os
documentos
encaminhados pela defesa, observa-se ser possível identificar através das Consultas às Informações dos
Créditos e Detalhamento Pedido de Parcelamento, o total aproximado do débito com INSS, a fim de contabilizar (em aplicação ao princípio da prudência) as despesas
que comprometerão as finanças da autarquia, por diversos anos.
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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Em consulta ao Demonstrativo da Dívida Fundada (arquivo DEMDIFD, Processo TC n. 4250/2018-1) verificam-se
atualização dos saldos das dívidas, sem evidenciação de
pagamentos:
(...)
Portanto, uma vez que não foram evidenciados pagamentos de parcelas devidas ao INSS, relativas ao exercício analisado, e considerando, ainda, que o presente item
vem sendo apontado desde o exercício de 2013 sem que
sejam tomadas medidas que resultem na sua efetiva regularização, sugere-se que seja mantido o indicativo de
irregularidade.
Na oportunidade, sugere-se, ainda:
DETERMINAR ao atual ordenador de despesas da FAFIA,
ou a quem lhe vier a substituir,
Que demonstre em Nota Explicativa à Prestação de Contas Anual do exercício corrente, as providências tomadas para a APURAÇÃO e o REGISTRO CONTÁBIL de todas
as suas dívidas decorrentes de parcelamentos junto ao
INSS, especialmente o montante incluído no parcelamento de que tratam os arts. 1° a 9° da Lei n° 12.810/2013;
Que realize o PAGAMENTO à Prefeitura da parte que lhe
cabe no referido parcelamento, através de suas dotações
orçamentárias, bem como o respectivo REGISTRO CONTÁBIL;
A dote as medidas administrativas necessárias, nos termos do art. 2º da IN TCEES 32/14, a fim de apurar a totalidade dos encargos financeiros incidentes sobre recolhimento de contribuições previdenciárias em atraso, relativas aos exercícios de 2015 e 2016, bem como a responsabilidade e o ressarcimento aos cofres do autarquia,
tendo em vista que tal despesa é considerada ilegítima

e contrária à finalidade pública, impondo-se a sua glosa,
informando, ainda, a esta Corte de Contas sobre o resultado obtido.
NOTIFICAR ao gestor responsável pela Prefeitura Municipal de Alegre, para que solicite da FAFIA, o ressarcimento
das parcelas pagas pela Prefeitura Municipal de Alegre,
referentes ao montante da FAFIA incluído no parcelamento de que tratam os arts. 1° a 9° da Lei n° 12.810/2013.”
Observo que a matéria foi abordada no processo n.
2532/2014, que tratou das Contas do exercício de 2013.
Naqueles autos, a área técnica manteve a irregularidade, propondo uma Determinação, dirigida ao Diretor da
FAFIA, para que a dívida de parcelamentos do INSS fosse
apurada, registrada e ressarcida à Prefeitura.
Propôs, ainda, duas Determinações, destinadas ao Prefeito Municipal, para a apuração dos encargos por atraso das contribuições previdenciárias e para a consequente cobrança do prejuízo junto aos responsáveis, bem como para a cobrança dos parcelamentos devidos pela Faculdade e pagos pelo Executivo.
A sugestão técnica foi acolhida pela 2ª Câmara, nos termos do ACÓRDÃO TC n. 964/2016, proferido em 05 de
outubro de 2016 e publicado em 08 de novembro daquele ano, conforme transcrito:
“ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC2532/2014, ACORDAM os Srs. conselheiros da Segunda
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia cinco de outubro de dois
mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos da proposta
de voto do relator, auditor João Luiz Cotta Lovatti:
1. Julgar irregular a Prestação de Contas Anual da Faculwww.tce.es.gov.br

dade de Filosofia, Ciências e Letras do Município de Alegre - FAFIA, referente ao exercício de 2013, sob a responsabilidade do sr. José Soares Domingues, Diretor no período de 01/01/2013 a 10/10/2013, e da sra. Rosane Maria
Souza dos Santos, Diretora a partir de 03/10/2013 e responsável pelo envio da prestação de contas, nos termos
do art. 84, inciso III, alínea “d”, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, em razão da manutenção das seguintes irregularidades:
(...)
1.1.3. Ausência de Pagamento dos Parcelamentos de
Débitos Previdenciários com o INSS:
Base Normativa: Art. 195, inciso I, da Constituição Federal/1988; art. 1º, inciso II, da Lei Federal 9.717/1998; art.
30, inciso I, alínea b, da Lei Federal nº 8.212/1991; e art.
15, caput da Lei Federal nº 8.036/1990.
(...)
3. Determinar à atual Diretora da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre - FAFIA, para que adote as
providências necessárias visando à apuração e o registro
de todas as dívidas da autarquia decorrentes de parcelamentos junto ao INSS, especialmente o montante incluído no parcelamento de que tratam os arts. 1° a 9° da Lei
n° 12.810/2013, e que realize o pagamento à Prefeitura da parte que lhe cabe no referido parcelamento, através de suas dotações orçamentárias, demonstrando-as
na próxima prestação de contas a ser encaminhada a este Tribunal;
4. Notificar os Srs. Paulo Lemos Barbosa, Prefeito Municipal de Alegre, e Roberto Carneiro da Rosa e Tristão
da Costa Soares, Controlador Geral do município de Alegre, para que, tomem as medidas administrativas necesSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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sárias, nos termos do art. 2º da IN TCEES 32/14, a fim de
apurar a totalidade dos encargos financeiros incidentes
sobre recolhimento de contribuições previdenciárias em
atraso, relativas aos exercícios de 1999 a 2014, bem como a responsabilidade e o ressarcimento aos cofres do
município, tendo em vista que tal despesa é considerada
ilegítima e contrária à finalidade pública, impondo-se a
sua glosa, informando, ainda, a esta Corte de Contas sobre o resultado obtido.
5. Notificar o Sr. Paulo Lemos Barbosa, Prefeito Municipal
de Alegre, para que solicite da FAFIA, o ressarcimento das
parcelas pagas pela Prefeitura Municipal de Alegre, referentes ao montante da FAFIA incluído no parcelamento
de que tratam os arts. 1° a 9° da Lei n° 12.810/2013;”
Na Prestação Anual do exercício de 2014, constante do
processo n. 3439/2015, o setor contábil observou uma
idêntica irregularidade, reiterando a proposta técnica anterior, acrescida de uma Determinação, dirigida ao Diretor da FAFIA, para a apuração dos encargos por atraso
das contribuições previdenciárias e para a consequente
cobrança do prejuízo.
Em função dessa irregularidade, a sugestão foi acolhida pela 2ª Câmara, nos termos do ACÓRDÃO TC n.
1236/2017, proferido em 04 de outubro de 2017, sendo
as Determinações comunicadas ao responsável por meio
do Ofício n. 1014/2018 e do AR/Contrafé n. 2129/2018.
Segue a transcrição do ACÓRDÃO TC n. 1236/2017:
“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:

1.1 Julgar IRREGULAR a presente Prestação de Contas
Anual da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Município de Alegre - FAFIA, referente ao exercício financeiro de 2014, sob a responsabilidade da Sra. Rosane Maria
Souza dos Santos, Diretora e responsável pelo envio da
prestação de contas, nos termos do art. 84, inciso III, da
Lei Complementar nº 621/2012, em razão da manutenção das seguintes irregularidades, quais sejam:
1.1.1 Ausência de Pagamento dos Parcelamentos de Débitos Previdenciários com o INSS:
Base Normativa: Art. 195, inciso I, da Constituição Federal/1988; art. 1º, inciso II, da Lei Federal 9.717/1998; art.
30, inciso I, alínea b, da Lei Federal nº 8.212/1991; e art.
15, caput da Lei Federal nº 8.036/1990.
1.2 Aplicar multa no valor de R$ 3.000 (três mil reais) à
responsável, Sra. Rosane Maria Souza dos Santos, com
amparo no art. 84, inciso III c/c art. 135, inciso I da Lei
Complementar nº 621/2012;
1.3 Determinar ao(à) atual Diretor(a) da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre - FAFIA, para que:
1.3.1. Adote as providências necessárias para a APURAÇÃO e o REGISTRO CONTÁBIL de todas as suas dívidas decorrentes de parcelamentos junto ao INSS, especialmente o montante incluído no parcelamento de que tratam
os arts. 1° a 9° da Lei n° 12.810/2013, e que realize o PAGAMENTO À Prefeitura da parte que lhe cabe no referido
parcelamento, através de suas dotações orçamentárias;
1.3.2. Adote as medidas administrativas necessárias, nos
termos do art. 2º da IN TCEES 32/14, a fim de apurar a totalidade dos encargos financeiros incidentes sobre recolhimento de contribuições previdenciárias em atraso, relativas aos exercícios de 1999 a 2014, bem como a reswww.tce.es.gov.br

ponsabilidade e o ressarcimento aos cofres do autarquia,
tendo em vista que tal despesa é considerada ilegítima
e contrária à finalidade pública, impondo-se a sua glosa,
informando, ainda, a esta Corte de Contas sobre o resultado obtido.
1.4 Notificar o atual Prefeito Municipal de Alegre, para
que, tomem as medidas administrativas necessárias, nos
termos do art. 2º da IN TCEES 32/14, a fim de apurar a totalidade dos encargos financeiros incidentes sobre recolhimento de contribuições previdenciárias em atraso, relativas aos exercícios de 1999 a 2014, bem como a responsabilidade e o ressarcimento aos cofres do município,
tendo em vista que tal despesa é considerada ilegítima
e contrária à finalidade pública, impondo-se a sua glosa,
informando, ainda, a esta Corte de Contas sobre o resultado obtido.
1.5 Notificar o atual Prefeito Municipal de Alegre, para
que solicite da FAFIA, o ressarcimento das parcelas pagas
pela Prefeitura Municipal de Alegre, referentes ao montante da FAFIA incluído no parcelamento de que tratam
os arts. 1° a 9° da Lei n° 12.810/2013.”
O ACÓRDÃO TC n. 1236/2017 foi impugnado após o trânsito em julgado, formando o processo n. 5958/2018, cuja
análise técnica opinou pelo recebimento dos autos como
Pedido de Revisão.
Quanto ao mérito, a área técnica sugeriu a Procedência do Pedido de Revisão, para que as Contas Anuais de
2014 sejam julgadas Regulares, mantendo-se as Determinações expedidas no Acórdão recorrido, conforme
consta da Instrução Técnica de Recurso n. 245/2018, a
seguir reproduzida:
“III – DO MÉRITO
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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III.1 DAS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS
Irregularidade recorrida:
Ausência de pagamento dos parcelamentos de débitos
previdenciários com o INSS (item 3.2.1 do RTC 327/2016)
Base legal: artigos 195, inciso I, da Constituição Federal/1988; art. 1º, inciso II, da Lei Federal 9.717/1998; art.
30, inciso I, alínea b, da Lei Federal nº 8.212/1991; e art.
15, caput da Lei Federal nº 8.036/1990.
(...)
III.2 DA ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL
Foi indicado no Relatório Técnico 327/2016 (TC
3.439/2015 em apenso) ausência de pagamento dos
parcelamentos de débitos previdenciários com o INSS.
Conforme evidenciado na tabela 06 do citado relatório
técnico, o saldo da dívida em 31/12/2014 totalizava R$
2.846.528,95.
Devidamente citada da irregularidade anteriormente tipificada, a responsável apresentou justificativas a este
Tribunal de Contas acompanhadas de provas documentais. Após análise concluiu a área técnica pela manutenção da irregularidade conforme consta na Instrução Técnica Conclusiva 2632/2017 (fls. 353/358), in verbis:
[...]
Pelo exposto, considerando que o presente indicativo de
irregularidade já fora apontado no exercício de 2013 e
ainda permanece neste exercício, opina-se no sentido de
não acatar as justificativas apresentadas nem os ajustes
contábeis realizados e manter o presente indicativo de
irregularidade.
Em grau de recurso a gestora informa que assumiu a direção da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ale-

gre – FAFIA em outubro do ano de 2013 permanecendo
até o ano 2015, tendo se deparado ao assumir pendências da autarquia municipal com INSS, FGTS, PIS/PASEP,
Imposto Sindical e outras que buscou sanar até o final do
exercício de 2014.
Segundo a responsável no decorrer da sua gestão, teve
conhecimento que a Prefeitura de Alegre havia encampado a dívida de INSS dos anos anteriores da Instituição
de Ensino Superior com amparo nos artigos 1º e 3º da Lei
Federal n° 12.810/2013 que dispõe:
Artigo 1º da Lei 12.810/2013
Art. 1º Os débitos com a Fazenda Nacional de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios
e das respectivas autarquias e fundações públicas, relativos às contribuições sociais de que tratam as alíneas a
e c do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24
de julho de 1991, e às respectivas obrigações acessórias,
provenientes de competências vencidas até 28 de fevereiro de 2013, inclusive décimo terceiro salário, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa da União,
ainda que em fase de execução fiscal já ajuizada, ou que
tenham sido objeto de parcelamento anterior não integralmente quitado, serão consolidados e pagos em 240
(duzentas e quarenta) parcelas a serem retidas no respectivo Fundo de Participação dos Estados - FPE e Fundo de Participação dos Municípios - FPM e repassadas à
União, ou em prestações equivalentes a 1% (um por cento) da média mensal da receita corrente líquida do Estado, do Distrito Federal ou do Município, o que for de menor prestação.
Artigo 3º da Lei 12.810/2013
Art. 3

o

A adesão ao parcelamento de que trata o art.
www.tce.es.gov.br

1o desta Lei implica autorização pelo Estado, pelo Distrito Federal ou pelo Município para a retenção, no FPE ou
no FPM, e repasse à União do valor correspondente às
obrigações previdenciárias correntes dos meses anteriores ao do recebimento do respectivo Fundo de Participação, no caso de não pagamento no vencimento.
Justifica a recorrente que várias vezes foi à Secretaria
Municipal de Finanças de Alegre e à Receita Federal para saber o que realmente havia ocorrido com a dívida dos
anos anteriores da FAFIA, até que em 2015 após diversas
vezes se dirigindo a Agência da Receita Federal em outra cidade, conseguiu receber documentação sobre a encampação da dívida pela Prefeitura de Alegre.
Observou-se que a gestora em resposta à citação apresentou para exame deste Tribunal de Contas os seguintes
documentos: (fls. 269/329 do TC 3439/2016 em apenso):
termo de confissão assinado pelo prefeito Paulo Lemos
Barbosa, certidão negativa, onde consta que os débitos
previdenciários em questão foram incluídos no pedido de
parcelamento da Lei 12.810/2013 em nome do município de Alegre.
A responsável afirma que não negociou nem autorizou
encampação de dívidas pela Prefeitura de Alegre, que
buscou regularizar todas as pendências fiscais e jurídicas
da FAFIA, que as prestações de contas no que coube a
sua gestão estão corretas, restando a assunção de dívida
que sequer participou e que, de forma nenhuma, poderia
impedir que ocorresse ou se mantivesse. Consideram-se
procedentes as argumentações da defesa, conforme será relatado a seguir.
De acordo com o Decreto nº 9.038/2013, acostado às fls.
06 do TC 5.958/2018, a Senhora Rosane Maria Souza dos
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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Santos foi nomeada pro tempore para o cargo de Diretora da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre –
FAFIA em 03 de outubro de 2013.
Verificou-se que o pedido de parcelamento referente a
FAFIA - CNPJ 27.069.871/0001-18, juntado como meio
de prova pela gestora em resposta à citação (fls. 271 do
TC 3439/2015 em apenso) foi assinado pelo Senhor Paulo Lemos Barbosa, prefeito municipal de Alegre em 27
de junho de 2013 e protocolado sob o no º 07.201.010/5623 na Secretaria da Receita Federal do Brasil em Cachoeiro – ES, em 13 de agosto de 2013, ou seja, em data anterior à nomeação da ex diretora da FAFIA, ocorrida
em 03 de outubro de 2013.
Considerando que o parcelamento de débitos previdenciários ora examinado foi protocolado pelo prefeito de
Alegre em data anterior (13/08/2013) à nomeação da
Senhora Rosane Maria Souza dos Santos (03/10/2013),
entende-se comprovado que a ex- diretora da FAFIA não
é responsável pela encampação de passivos previdenciários da Autarquia no exercício de 2013 pela Prefeitura
de Alegre e também não é a responsável pela negociação dos débitos previdenciários junto a Receita Federal
do Brasil, também no exercício de 2013.
Quanto aos pagamentos dos parcelamentos de débitos
previdenciários com o INSS, constatou-se por meio do
documento “ Anexo II Pedido de Parcelamento” (fls. 271
do TC 3439/2015), que o Município de Alegre- ES, inscrito no CNPJ sob o nº 27.174.101/0001-35, na pessoa
do seu representante legal, o Senhor Paulo Lemos Barbosa, requereu com base nos artigos 1º a 9º da Lei Federal Nº 12.810, de 15 de maio de 2013, que o parcelamento dos débitos das contribuições sociais fossem quitados
por meio de parcelas a serem retidas do Fundo de Parti-

cipação do Município de Alegre.

ria da Receita Federal do Brasil e válida até 11/05/2015.

De acordo com o Anexo III – Discriminação dos débitos a
parcelar (fls. 272 do TC 3439/2015 em apenso), encaminhado à Receita Federal em 13/08/2013 juntamente com
o pedido de parcelamento (Anexo II), a dívida do Município (incluindo débitos da FAFIA) com a União foi dividida em 60 (sessenta parcelas), que seriam retidas do
FPM.

Com base nos números evidenciados na ITC 2632/2017,
fls. 355/357 do TC 3439/2015 observou-se que a ex diretora da FAFIA não é responsável pela inadimplência das
contribuições previdenciárias que deram origem a dívida de R$ 2.846.528,95 apontada no RTC 327/2016, tendo
em vista que a dívida fundada engloba créditos previdenciários referente ao período de 01/1999 à 05/2012, conforme demonstrado a seguir:

Embora as demonstrações contábeis da FAFIA no exercício de 2014, (Balanço Patrimonial 2014 e Demonstrativo da Dívida Fundada), registrassem uma dívida fundada a pagar de R$ 2.846.528,95 em 31/12/2014, conforme apontado no RTC 327/2016, não se pode afirmar que
houve ausência de pagamento dos parcelamentos de
débitos previdenciários da FAFIA, tendo em vista que as
parcelas a serem pagas eram descontadas do Fundo de
Participação do Município de Alegre.
Ressalva-se na presente instrução a ausência de evidências contábeis da integralidade das baixas dos referidos
parcelamentos previdenciários – INSS no Balancete de
Verificação, no Balanço Patrimonial e Demonstrativo da
Dívida Fundada da FAFIA, conforme será relatado detalhadamente nesta instrução.
Destaca-se às fls. 309 (TC 3439/2015 em apenso) instrumento de prova apresentado pela responsável das contas anuais exercício 2014, quanto à situação de débitos
previdenciários da FAFIA: Certidão Positiva com Efeitos
de Negativa de Débitos Previdenciários relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa com a União em nome
da Faculdade de Filosofia e Letras de Alegre inscrita no
CNPJ nº 27.069.871/0001-18 emitida em 12/11/2014
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional da Secretawww.tce.es.gov.br

[...]
Compulsando os documentos encaminhados pela defesa, observa-se ser possível identificar através das Consultas às Informações dos Créditos e Detalhamento Pedido de Parcelamento, o total aproximado do débito com
INSS, a fim de contabilizar (em aplicação ao princípio da
prudência) as despesas que comprometerão as finanças
da autarquia, por diversos anos.
Tabela
Fonte: ITC 2632/2017 (PCA 2014 TC 3439/2015)
Quanto as baixas contábeis dos débitos previdenciários
com o INSS, verificou-se que em resposta à citação desta Corte de Contas a defendente justificou que a exclusão do parcelamento de INSS inscrito no Balanço Geral
do exercício 2014, foi efetuado no exercício de 2015, tendo em vista que os documentos de suporte contábeis foram disponibilizados à Autarquia somente em 2015, conforme se verifica pela transcrição a seguir: (fls. 268/269
do TC 3.439/2015)
A exclusão do parcelamento de INSS inscrito no Balanço
Geral do exercício 2014, foi efetuado somente no exercício de 2015, pois, para tal exclusão utilizamos Portarias
para regularizar as baixas, amparadas pelos documentos,
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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que estamos apresentando em anexo, que, somente foi
encaminhado a esta Autarquia no exercício de 2015, através da solicitação insistente da Faculdade, quando em
uma visita rotineira da Receita Federal, fomos avisado de
tal acampamento de divida feito pela PMA: (Anexo 2)
Para comprovar o alegado (transcrito acima) a responsável juntou às fls.291/308 do TC 3.439/2015 (em apenso)
as portarias de cancelamentos de restos a pagar do credor INSS, tendo em vista que o débito previdenciário foi
encampado pela Prefeitura Municipal de Alegre, conforme pedido de parcelamento e autorização de débito em
conta da referida prefeitura por meio do FPM, comprovado por documentos juntados aos autos (Anexo 1 do
TC 3.439/2015 em apenso) anteriormente relatado nesta instrução.
Verifica-se às fls. 291/398 (TC 3.439/2015 em apenso)
evidências de baixas de valores devidos pela FAFIA ao
INSS no período de dezembro de 2008 à junho de 2013
no montante de 1.270.102,20, realizadas por meio das
seguintes portarias da FAFIA: Nº: 035/2015 no valor total de R$ 153.647,43, anulação de restos a pagar do INSS
dos meses janeiro a junho de 2013; Nº 36/2015 no valor de R$ 378.928,92, anulação de restos a pagar do INSS
dos meses de janeiro a dezembro/2012; Nº 037/2015 no
valor total de R$ 416.728,25, anulação de restos a pagar
do INSS dos meses de janeiro a dezembro de 2011; Nº
38/2015 no valor de R$ 1.635,03, anulação de restos a
pagar do INSS do mês de dezembro/2009; Nº 039/2015
no valor total de R$ 782,29, anulação de restos a pagar
do INSS mês de dezembro de 2008; Nº 40/2015 no valor total de R$ 318.380,28, anulação de restos a pagar do
INSS dos meses de janeiro a dezembro de 2010. Também
foram juntadas a relação dos empenhos cancelados e

respectivos valores bem como, as notas de cancelamentos dos restos a pagar nos valores retro citados.
O Balancete de Verificação do Exercício de 2015 da FAFIA
acostado às fls. 337 (TC 3439/2015) demonstra na conta
6329000000 – Outros Cancelamentos de Restos a Pagar,
inscrição e baixa de restos a pagar processados no montante de R$ 1.270.201,20, conforme justificado pela responsável.
Registra-se que o Balancete de Verificação – Exercício de
2015 (fls. 333 do TC 3439/2015 em apenso) evidencia um
Passivo Não Circulante no montante de R$ 2.846.528,95
em 31/12/2014 (coluna saldo inicial), conforme apontado no Relatório Técnico 327/2016 (fls. 356 do TC
3439/2015 em apenso). Verificou-se ainda que o montante de R$ 2.846.528,95, referente a dívidas fundadas
a pagar da Autarquia, está evidenciado no Demonstrativo da Dívida Fundada (Anexo 16 da Lei 432/64) da FAFIA
- Exercício de 2014 ( fls. 32 do TC 3439/2015 em apenso).
Ressalva-se que os números evidenciados no Demonstrativo da Dívida Fundada da FAFIA - Exercício de 2014 (fls.
32 do TC 3439/2015 em apenso) e no Balancete de Verificação – Exercício de 2015, não demonstram claramente que toda dívida fundada da FAFIA (R$ 2.846.528,95) se
refere especificamente a parcelamentos de débitos previdenciários conforme apontado no RTC 327/2016 (fls.
353 do TC 3439/2015 em apenso).
Verificou-se que o Passivo Não Circulante (coluna saldo
inicial) apresenta a seguinte composição em 31/12/2014
(fls. 333 do TC 3439/2015 em apenso) : R$ 168.186,60 registrado na conta contábil 221410100000 “contribuições
previdenciárias débito parcelado”; R$ 1.772.042,09 registrado na conta 224139900000 “outros tributos e contriwww.tce.es.gov.br

buições federais a recolher” e R$ 906.300,26 registrado
na conta 224320100000 tributos municipais renegociados (obrigações fiscais a longo prazo com os municípios
– INTRA OFSS).
Desta forma, infere-se dos números evidenciados no Demonstrativo da Dívida Fundada – Exercício de 2014 e do
Balancete de Verificação 2015 (coluna saldo inicial) apresentado pela defesa em resposta à citação, que o saldo
a pagar em 31/12/2014 com parcelamentos de débitos
previdenciários com a União totaliza R$ 1.940.228,69 (R$
168.186,60 + R$ 1.772.042,09).
Constatou-se que o Balancete de Verificação apresentado pela responsável (fls 333 do TC 3439/16) demonstra na conta 221410100000 – contribuições previdenciárias – débito parcelado (conta de natureza patrimonial), que no exercício de 2015 foram baixados apenas R$
168.186,60. Dessa forma, o valor debitado/baixado em
contas de natureza patrimonial não registra a totalidade
dos R$ 1.270.201,20 de débitos previdenciários (INSS)
justificados pela defesa como cancelamentos de restos
a pagar processados em razão de encampação da dívida
pela Prefeitura de Alegre no exercício de 2013.
No que pese as contas de natureza patrimonial evidenciadas nas demonstrações contábeis disponíveis nos autos não evidenciarem a totalidade das baixas dos parcelamento de débitos previdenciários com o INSS justificadas pela defesa, entendemos que a responsável não
deu causa a encampação de dívidas passivas (parcelamentos de débitos previdenciários - INSS da FAFIA) pela Prefeitura Municipal de Alegre e também não deu
causa aos parcelamentos de débitos previdenciários,
que eram retidos mensalmente do FPM do Município
de Alegre por um período de 60 meses, realizado pela
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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Prefeitura Municipal de Alegre com a Receita Federal do
Brasil em 13/08/2013, considerando que nomeação da
gestora para o cargo de Diretora da FAFIA ocorreu em
03/10/2013.

621/2012, sem prejuízo das determinações ao atual gestor da FAFIA no que tange as alíneas a.1 e a.2 do Acórdão
1236/2017 da Segunda Câmara, a seguir reproduzidas.

mo fundamento o fato de que os parcelamentos questionados foram contratados diretamente pela Prefeitura, independentemente da atuação da Diretora.

a.1) adote as providências necessárias para a APURAÇÃO
e o REGISTRO CONTÁBIL de todas as suas dívidas decorrentes de parcelamentos junto ao INSS, especialmente
o montante incluído no parcelamento de que tratam os
arts. 1° a 9° da Lei n° 12.810/2013, e que realize o PAGAMENTO À Prefeitura da parte que lhe cabe no referido
parcelamento, através de suas dotações orçamentárias;
(grifo nosso)

Além disso, o Acordo previa que as parcelas seriam descontadas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM)
a ser transferido à Prefeitura, ou seja, nenhuma obrigação de pagamento foi atribuída à FAFIA pelo ajuste.

Adote as providências para que sejam evidenciadas com
transparência em contas específicas de contribuições
previdenciários – INSS, no Balancete de Verificação, no
Balanço Patrimonial e no Demonstrativo da Dívida Fundada, os valores exatos e totais das inscrições e baixas
dos parcelamentos previdenciários realizados pela FAFIA.

a.2) adote as medidas administrativas necessárias, nos
termos do art. 2º da IN TCEES 32/14, a fim de apurar a
totalidade dos encargos financeiros incidentes sobre recolhimento de contribuições previdenciárias em atraso,
relativas aos exercícios de 1999 a 2014, bem como a responsabilidade e o ressarcimento aos cofres do autarquia,
tendo em vista que tal despesa é considerada ilegítima
e contrária à finalidade pública, impondo-se a sua glosa,
informando, ainda, a esta Corte de Contas sobre o resultado obtido.

Desse modo, embora parte do parcelamento previdenciário estivesse registrado como Dívida Fundada, no Balanço da FAFIA de 2016, a falta de pagamento desse débito
pela Faculdade não resultou na incidência de encargos
pelo descumprimento do Acordo.

V CONCLUSÃO

Sugere-se ainda recomendar ao gestor atual da FAFIA:

Ante o exposto, opina-se pelo CONHECIMENTO do Pedido de Revisão em apreço, uma vez presentes os pressupostos genéricos e específicos, com fulcro na previsão do
art.171, incisos I e III, da Lei Complenentar 621/2012, e,
no MÉRITO, pela PROCEDÊNCIA, sugerindo a reforma do
Acórdão 1236/2017 – Segunda Câmara e a REGULARIDADE da Prestação de Contas Anual da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre, referente ao exercício
de 2014, sob a responsabilidade da Sra. Roseane Maria
Souza dos Santos, nos termos do artigo 84, inciso I da LC

Que adote as providências para que sejam evidenciadas com transparência e em contas específicas de contribuições previdenciários – INSS, no Balancete de Verificação, no Balanço Patrimonial e no Demonstrativo da
Dívida Fundada, os valores exatos e integrais das inscrições e baixas dos parcelamentos previdenciários realizados pela FAFIA.”

Face todo o exposto, somos pelo afastamento da presente irregularidade, pela não aplicação da penalidade de multa à responsável e pela reforma do ACÓRDÃO
TC 1236/2017 – Segunda Câmara, sugerindo respeitosamente a esta Corte de Contas a REGULARIDADE da Prestação de Contas Anual da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre, referente ao exercício de 2014,
sob a responsabilidade da Sra. Roseane Maria Souza dos
Santos.
Sugere-se ainda recomendar ao gestor atual para que a
FAFIA

Para acolher o pedido de revisão e afastar a responsabilidade da senhora ROSANE MARIA SOUZA DOS SANTOS, a
Instrução Técnica de Recurso n. 245/2018 empregou cowww.tce.es.gov.br

E, segundo a análise técnica do Pedido de Revisão, não
havia provas nos autos de que as parcelas deixaram de
ser quitadas pelo Município, até porque o parcelamento
era descontado automaticamente do FPM.

Como se trata da mesma irregularidade, entendo que
a análise constante da Instrução Técnica de Recurso n.
245/2018 deve ser adotada nos presentes autos, afastando-se a responsabilidade do senhor MAURÍCIO ALVES DO AMARAL, pois os parcelamentos foram pagos
por dedução do Fundo de Participação dos Municípios
(FPM), independentemente da atuação da FAFIA.
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso II, e
86 da Lei Complementar n. 621/2012, divergindo da área
técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação
que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, por:
1.1. Julgar REGULAR COM RESSALVA a Prestação de Contas Anual da FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE ALEGRE – FAFIA, referente ao exercício de 2016,
sob a responsabilidade do senhor MAURÍCIO ALVES DO
AMARAL, dando-lhe quitação;
1.2. Pela DETERMINAÇÃO ao atual Diretor da FAFIA para
que adote as seguintes providências, informando os resultados na próxima prestação de contas anual:

tivas necessárias para apurar os prejuízos ao erário decorrentes dos encargos financeiros, bem como obter o
seu ressarcimento (item II do Voto);

da FAFIA incluído no parcelamento de que tratam os artigos 1° a 9° da Lei n° 12.810/2013 (item III do Voto);

1.2.4.2. Sendo as medidas administrativas insuficientes,
instaurar uma Tomada de Contas Especial, para apuração
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 (item II do Voto);

2. Unânime.

1.2.1. Promover a recuperação do saldo de R$ 9.983,00,
exibido pela conta Caixa Econômica Federal, ag. 1723,
C/C n. 1723, impedindo, assim, que tal situação se traduza em prejuízo aos cofres públicos (item I do Voto);

1.2.5. Demonstrar, em Nota Explicativa à Prestação de
Contas Anual do exercício corrente, as providências tomadas para a APURAÇÃO e o REGISTRO CONTÁBIL de todas as dívidas decorrentes de parcelamentos junto ao
INSS, especialmente o montante incluído no parcelamento de que tratam os artigos 1° a 9° da Lei n° 12.810/2013
(item III do Voto);

1.2.2. Encaminhar o arquivo FOLRGP devidamente preenchido, contendo a base de incidência e a alíquota da
contribuição previdenciária patronal, permitindo a apuração do montante devido pela FAFIA (item II do Voto);

1.2.6. Realizar o PAGAMENTO à Prefeitura da parte que
lhe cabe no referido parcelamento, através de suas dotações orçamentárias, bem como o respectivo REGISTRO
CONTÁBIL (item III do Voto);

1.2.3. Conciliar os valores das contribuições patronais devidas no exercício de 2016 com os respectivos registros
contábeis e, havendo valores não contabilizados/pagos,
providenciar sua regularização (item II do Voto);
1.2.4. Quanto à contribuição previdenciária patronal de
2016 (item II do Voto), considerando que o empenho/pagamento foi superior à estimativa do valor devido e que
as Guias do INSS demonstraram que houve a quitação
com atraso e a incidência de encargos:

1.3. Pela DETERMINAÇÃO, dirigida ao atual Controlador
Geral do Município, para que, na omissão do Diretor da
FAFIA, adote as medidas administrativas necessárias ou
instaure uma tomada de contas especial, na forma e nos
prazos prescritos na Instrução Normativa TC n. 32/2014,
a fim de obter o ressarcimento dos encargos financeiros
incidentes sobre a contribuição patronal paga com atraso em 2016, informando os resultados na próxima prestação de contas anual;

1.2.4.1. 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 administra-

1.4. Pela NOTIFICAÇÃO do atual Prefeito Municipal de
Alegre para que obtenha da FAFIA o ressarcimento das
parcelas pagas pela Prefeitura, referentes ao montante
www.tce.es.gov.br

1.5. Pelo ARQUIVAMENTO, após o trânsito em julgado.
3. Data da Sessão: 07/11/2018 – 38ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (relatora) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 1596/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05540/2017-9
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto São Mateus
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: LUIZ CARLOS SOSSAI
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – REGULAR – ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DE SÃO MATEUS,
referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade
do senhor LUIZ CARLOS SOSSAI.
Nos termos do Relatório Técnico n. 858/2017, da Instrução Técnica Inicial n. 1535/2017 e da Decisão Monocrática n. 1962/2017, o gestor foi citado sobre o seguinte indício de irregularidade:
3.2.1 – Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens de Estoque em Almoxarifado.
O responsável apresentou suas justificativas, que foram
analisadas no corpo da Instrução Técnica Conclusiva n.
1956/2018.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia (NCE) considerou os fatos sanados, motivo pelo qual
sugeriu que as Contas Anuais sejam julgadas REGULARES.
Segue a transcrição da parte final da Conclusiva:
“3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual do Serviço

Autônomo de Água e Esgoto São Mateus, relativa ao
exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Luiz Carlos Sossai.
Conforme exposto, foram apresentados elementos suficientes ao afastamento da irregularidade tratada no item
2.1 dessa instrução.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio
Tribunal de Contas julgue REGULAR a Prestação de Contas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto São Mateus,
sob a responsabilidade do Sr. Luiz Carlos Sossai, relativamente ao exercício de 2016, com base no art. 84, inciso I,
da Lei Complementar 621/2012.”
Em seguida, o Ministério Público de Contas emitiu o Parecer n. 4884/2018, da lavra do Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva, acompanhando a área técnica.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Segundo a defesa, a divergência entre o registro patrimonial e o Inventário de Almoxarifado foi provocada por erros na geração do arquivo INVALM, devidos à adaptação
do software e à falta de contabilização de bens em trânsito e de bens que não passaram pelo Estoque. O Balanço Patrimonial teria evidenciado o saldo correto de Almoxarifado, também demonstrado nos demais arquivos patrimoniais, sendo corrigida a divergência no arquivo INVALM.
Embora não questionado, o responsável esclareceu que
a Determinação proferida no processo n. 1874/2011 foi
cumprida.
A área técnica acolheu as justificativas, afastando a irregularidade, sem se manifestar sobre a Determinação.
www.tce.es.gov.br

Considerando que o indício de irregularidade foi esclarecido e saneado, acolho o entendimento constante da Instrução Técnica Conclusiva, cuja análise passa a integrar a
Fundamentação do presente Voto, conforme transcrito:
“2.1 Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens de Estoque em Almoxarifado.
(...)
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Conforme transcrito, o citado atribui a divergência no valor de R$ 178.223,25, entre registros físicos e contábeis
relativos aos bens em almoxarifado, a inconsistência na
geração do arquivo INVALM.xml, apresentado via sistema CidadES.
Dando suporte a essa argumentação, trouxe cópia da
Carta Comercial n. 29948/2018 enviada pela empresa
E&L Produções de Software, apontado a origem de tal inconsistência:
(FIGURA)
Diante desse fato, o defendente afirma que os demais arquivos BLAVER, DEMVAP, TERALM, RESAMC, RESAMP e Balanço Patrimonial não foram
afetadas, sendo, portanto, correto o saldo final de
R$ 156.869,56 por eles exibidos.
Em relação ao saldo final de R$ 323.760,98 apurado com
base nos valores dos arquivos BALVER e DEMVAP, note-se
que este exibe saídas no total de R$ 1.158.755,55 relativos, unicamente, aos materiais que foram consumidos a
partir de seu uso, resultando em uma variação patrimonial diminutiva, não estando considerados os bens permanentes baixados do almoxarifado em função do seu
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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tombamento.
Note-se que, ao refazer o calculo tomando como base
unicamente as contas contábeis relativas ao almoxarifado, conforme arquivo BALVER, de fato não se observa
qualquer discrepância:
ESTOQUES
Saldo Existente no início do
exercício de 2016
Entradas contabilizadas
115610000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO
115800000000 - OUTROS ESTOQUES
Soma
Saídas Contabilizadas
115610000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO
115800000000 - OUTROS ESTOQUES
Saldo para o exercício seguinte

R$
208.183,84
1.274.332,69
1.056.024,47

apresentada via sistema CidadES, verifica-se que a mesma já não persiste:

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

(FIGURA)

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

Portanto, uma vez que foi esclarecida a origem das inconsistências inicialmente detectadas, não sendo evidenciada a sua continuidade no encerramento do exercício subsequente, sugere-se que seja considerado saneado o indicativo de irregularidade.”

1.482.516,53
1.325.646,97
1.107.338,75

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.

218.308,22

MÁRCIA JACCOUD FREITAS

156.869,56

Conselheira Substituta

218.308,22

Da mesma forma, quanto à diferença de R$ 249.808,62
observada entre registros físicos e contábeis relativos às
entradas de bens em almoxarifado, nota-se que o valor
de R$ 1.274.332,69 engloba os saldos de entradas tanto
de
materiais
quanto
de
bens
permanentes, sendo adequado o confronto entre registros físicos e o saldo exibido pela conta contábil
n. 115610000000 - ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO, o
que resultaria em uma diferença de R$ 31.500,40.
Conforme justificativas, o defendente atribui essa diferença a produtos químicos que não deram entrada no almoxarifado, sendo entregues direto na estação de tratamento.
Além disso, tendo destacado que a inconsistência fora
regularizada, consultando a PCA do exercício de 2017,

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. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DE SÃO
MATEUS, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor LUIZ CARLOS SOSSAI, dando-lhe quitação;

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
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 1597/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 03512/2018-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: CMM - Câmara Municipal de Muqui

1.2. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

Relator: Márcia Jaccoud Freitas

2. Unânime.

Responsável: SERGIO LUIZ ANEQUIM, JOSE MARCOS DE
CASTRO

3. Data da Sessão: 07/11/2018 – 38ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
www.tce.es.gov.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CÂMARA MUNICIPAL
DE MUQUI – EXERCÍCIO 2017 – PCA REGULAR – QUITASegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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ÇÃO – ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual da CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI, referente ao exercício de 2017, sob
a responsabilidade dos senhores SÉRGIO LUIZ ANEQUIM
e JOSÉ MARCOS DE CASTRO.
Nos termos do Relatório Técnico n.º 00434/2018-4 e da
Instrução Técnica Conclusiva n.º 04170/2018-1, 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
05053/2018-5, de lavra do Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva, acompanhou a manifestação técnica.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Considerando que não foram apontadas inconsistências
nas demonstrações contábeis, conforme evidenciado pela área técnica, entendo que as presentes Contas devem
ser julgadas regulares.
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e
85 da Lei Complementar n.º 621/2012, acompanhando a
área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
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. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual da CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI, referente ao exercício de
2017, sob a responsabilidade dos senhores dos senhores SÉRGIO LUIZ ANEQUIM e JOSÉ MARCOS DE CASTRO,
dando-lhe quitação;

ACÓRDÃO TC- 1598/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 03707/2018-6
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017

1.2. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

UG: CMI - Câmara Municipal de Ibiraçu

2. Unânime.

Relator: Márcia Jaccoud Freitas

3. Data da Sessão: 07/11/2018 – 38ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

Responsável: MAXSUEL DE OLIVEIRA SENA

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

www.tce.es.gov.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 2017 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual da CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRAÇU, referente ao exercício de 2017, sob
a responsabilidade do senhor MAXSUEL DE OLIVEIRA SENA.
Nos termos do Relatório Técnico n. 372/2018 e da Instrução Técnica Conclusiva n. 3979/2018, o Núcleo de
Controle Externo de Contabilidade e Economia (NCE) opinou pela REGULARIDADE da Prestação Anual.
O Ministério Público de Contas, no Parecer n. 5043/2018,
da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira,
acompanhou a manifestação técnica.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
A análise técnica revelou que os limites constitucionais
foram respeitados, quanto a Gasto Total e Individual com
Subsídios dos Vereadores, Despesa com a Folha de Pagamento e Gastos Totais do Legislativo, assim como foram
cumpridos os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, relativos a Despesa com Pessoal e Inscrição de
Restos a Pagar Não Processados (LRF, art. 55).
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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Além disso, segundo a área técnica, as contribuições previdenciárias foram recolhidas e as demonstrações contábeis representaram adequadamente a posição orçamentária, financeira e patrimonial da entidade, razão pela qual as Contas devem ser julgadas regulares.
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.
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e
85 da Lei Complementar n. 621/2012, acompanhando a
área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, por:
1.1. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual da CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRAÇU, referente ao exercício
de 2017, sob a responsabilidade do senhor MAXSUEL DE
OLIVEIRA SENA, dando-lhe quitação;

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

AO PAGANINI, PAULO AUGUSTO CALENZANI, JOSELI JOSE
MARQUEZINI, VALMIR CAVALINI

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

Procuradores: CARLOS ESTEVAN FIOROT MALACARNE
(OAB 12401-ES), FRANCISCO ADAO SILVA DE CARVALHO
(CPF 004.860.937-43)

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

Acórdão : TC 1599/2018
Processo: 00824/2015-2
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

1.2. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

UGs: FMSIC-ES - Fundo Municipal de Saúde de Iconha,
PMI - Prefeitura Municipal de Iconha, SAAE- Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iconha

2. Unânime.

Relator: Marco Antônio da Silva

3. Data da Sessão: 07/11/2018 – 38ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

Responsáveis: DERCELINO MONGIN, JOSE MANOEL MONTEIRO DE CASTRO, JOAO SILVINO MENDES, JOSE MAURICIO CAPRINI, MARCELO LOVATI MACARINI, JO-

4. Especificação do quórum:

www.tce.es.gov.br

REPRESENTAÇÃO – REJEITAR PRELIMINARES SUSCITADAS PELOS RESPONSÁVEIS – PRESCRIÇÃO PARCIAL –
CONVERSÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – IRREGULAR – RESSARCIMENTO – MULTA – CIÊNCIA – ENCAMINHAR AO MPEC – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Representação deflagrada a partir do Ofício MPS/SPPS/DRPSPICGACI 2102/2014,
assinado pelo Sr. ALEX ALBERT RODRIGUES, em face dos
resultados de auditoria previdenciária realizada no RPPS
do município de Iconha, apontando indícios de irregularidade quanto ao caráter contributivo, relativo à ausência
de implementação de alíquota suplementar no exercício
de 2011, e de contribuição patronal incidente sobre auxílio saúde nos exercícios de 2010 a 2012, apresentando-se
como responsáveis os seguintes agentes:
Dercelino Mongin – Prefeito Municipal; José Maurício
Caprini – SAAE; João Silvino Mendes – Fundo Municipal de Saúde de 1º/1/2011 a 31/5/2011; Paulo Augusto Calenzani – Fundo Municipal de Saúde de 1º/6/2011
a 9/8/2011; Marcelo Lovati Macarini – Fundo Municipal de Saúde de 10/8/2011 a 3/6/2012; e Joseli José
Marquezini – Fundo Municipal de Saúde de 4/6/2012 a
31/12/2012.
Os responsáveis foram regularmente citados através
da Decisão TC 2967/2017-8 e Termos de Citação 1355
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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a 1361/2017, na forma da Instrução Técnica Inicial – ITI
786/2017-1, trazendo aos autos a documentação de fls.
252-399.
A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal – Secex Previdência, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 01063/2018-1,
opinou pela mantença dos indicativos de irregularidade I,
II, III e IV da ITC, ressarcimento e multa, e conversão dos
autos em tomada de contas especial, em razão de dano
ao erário.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr. Luciano Vieira, mediante Parecer 02150/20189, em consonância com a área técnica, e acrescentando
jurisprudência, pugnou pelo conhecimento da representação e sua conversão em tomada de contas especial, julgando-a irregular, ressarcimento e multa, e prescrição da
pretensão punitiva em relação às condutas omissivas dos
senhores João Silvino Mendes, Paulo Augusto Calenzani
e Marcelo Lovati Macarini.
Na 18ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara, ocorrida
em 13/6/2018, foi realizada sustentação oral pelo patrono dos senhores Dercelino Mongin, José Maurício Caprini, João Silvino Mendes, Paulo Augusto Calenzani, Marcelo Lovati Macarini e Joseli José Marquezini, o Dr. Carlos
Estevan Fiorot Malacarne, conforme notas taquigráficas
(fls. 474-477), sendo juntada a documentação de fls. 481490, permanecendo os autos em pauta.
Assim, conforme regular distribuição vieram os autos a
este Magistrado de Contas para emissão de relatório e
voto para efeito de deliberação do Colegiado, na forma
do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.
É o sucinto relatório.

VOTO
A representação em tela aponta indícios de irregularidades apurados em auditoria previdenciária realizada pelo
Ministério da Previdência no RPPS de Iconha, razão pela qual se faz necessário analisá-los em confronto com
as justificativas apresentadas pelos responsáveis e os elementos trazidos aos autos pela área técnica e o Ministério Público de Contas.
1. DAS QUESTÕES PRELIMINARES:
1.1. DIVERGÊNCIA ENTRE DELIBERAÇÕES ANTERIORES
DESTE TRIBUNAL E O CASO CONCRETO – INEXISTÊNCIA –
PRELIMINAR AFASTADA:
O presidente do IPASIC, José Manoel Monteiro de Castro, alega que esta Corte já decidiu pelo afastamento da
responsabilização do agente público, porque reconhecida omissão legislativa à época, na forma do ACÓRDÃO TC
1243/2016 – Segunda Turma – Processo TC 1065/2012,
que versa sobre o tema da ausência de previsão na lei
municipal quanto aos índices e critérios de correção de
recolhimentos de contribuição previdenciária.

Art. 175. Ao apreciar processo em que seja suscitada divergência entre deliberações anteriores do Tribunal de
Contas, poderá o colegiado, a requerimento de Conselheiro, Auditor, representante do Ministério Público junto
ao Tribunal de Contas ou responsável, decidir pela apreciação preliminar da controvérsia.
Parágrafo único. Reconhecida a existência da divergência,
o Relator solicitará a manifestação do Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas, submetendo em seguida a
questão à deliberação do Plenário.
Superada a fase de cabimento, quadra assinalar que o
acórdão precitado como paradigma da divergência fora
proferido em processo de natureza distinta, de prestação
de contas anual, cujo mérito não se confunde com o desta representação.
Para registro, naquele o Tribunal foca aspectos contábeis,
enquanto neste o exame volta-se a aspectos de legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, entre outros atinentes com a gestão do RPPS, numa visão econômica, financeira, e atuarial, portanto holística do tema.

Também pugna pelo reconhecimento de usurpação de
competência legislativa por parte do MPS, quando da
edição da ON 02/2009.

Segue ementa e trecho do acórdão epigrafado, quanto ao
ponto em apreço:

E que a omissão legal fora superada pela Lei Municipal
826/2014, que incluiu a previsão quanto à mora das contribuições previdenciárias devidas ao IPASIC.

Data venia, o entendimento acima esposado não deve
vincular as novas decisões a serem proclamadas por esta Corte, maiormente a partir da especialização de matérias levada a efeito por força do preconizado no Art. 47-A,
§4º, IV, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno),
decorrente da Emenda Regimental 008/2017.

De plano, oportuno trazer ao debate o disposto no art.
175 da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica), que prevê o incidente de uniformização de jurisprudência, ou seja, quando suscitada divergência o Tribunal houver de decidir pela apreciação preliminar da controvérsia:
www.tce.es.gov.br

(FIGURA)

Ademais, em relação à interpretação jurídica, não é vedado ao órgão julgador modificar seu entendimento. Decerto, o sábio pode mudar de opinião, em especial quanSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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do a mudança se legitima na busca pelo aprimoramento
do controle externo, que norteou a criação desta unidade técnica.
Fincadas estas premissas, forçosa a rejeição do incidente, posto as diretivas levadas em consideração naquele
julgado não se coadunam com o atual estado da arte, o
trato da matéria previdenciária e de pessoal neste TCEES.
Sem adentrar o mérito, é curial afirmar que a simples ausência de norma local não afasta o dever de recolher aos
cofres do IPASIC a contribuição patronal no valor devido,
ou seja, aquele definido no cálculo atuarial, de imediato,
por meio da expedição de ofício a quem de competência
para iniciativa de lei.
Pois, o cálculo retrata a situação atual e projeta a despesa futura, à luz dos dados recolhidos junto ao RPPS, sopesados com os demais parâmetros definidos em legislação
específica, que rege a ciência atuarial dos RPPS.
Logo, a implementação da nova alíquota definida no cálculo era questão de eficiência, visto que o contrário implicou na postergação do problema e da respectiva solução do passivo atuarial.
Por conseguinte, o pagamento e/ou cobrança dos encargos da mora incidem de pleno direito, posto que, por
princípio geral de direito, a ninguém é dado locupletar-se
à custa de outrem.
In casu, havia no art. 4º da Lei Municipal 034/92, norma
local prevendo os acréscimos legais em relação às contribuições dos servidores, que poderia ser aplicada por analogia às contribuições patronais:

em matéria de regime próprio de previdência social que
determina expressamente o recolhimento integral das
contribuições previdenciárias, e por integral se compreende a parcela principal e seus respectivos acessórios,
não sendo indispensável prévia edição de lei local para
tanto, como se pode verificar da norma disposta no art.
40, §12, da CF/88 e art. 1º, II, da Lei 9.717/98, e art. 8ºA, §2º, I, da Lei 10.887/04, incluído pela Lei 12.350/10,
in verbis:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário,
mediante contribuição do respectivo ente público, dos
servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
§ 12 - Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo
observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados
para o regime geral de previdência social.
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:

(FIGURA)

I - realização de avaliação atuarial inicial e em cada balanço utilizando-se parâmetros gerais, para a organização
e revisão do plano de custeio e benefícios;

Bem como, há lei federal dispondo sobre normas gerais

II - financiamento mediante recursos provenientes da
www.tce.es.gov.br

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
e das contribuições do pessoal civil e militar, ativo, inativo e dos pensionistas, para os seus respectivos regimes;
Art. 8o-A.   A responsabilidade pela retenção e recolhimento das contribuições de que tratam os arts. 4o a 6o e
8o será do dirigente e do ordenador de despesa do órgão
ou entidade que efetuar o pagamento da remuneração
ou do benefício. (Incluído pela Lei nº 12.350, de 2010)
§ 1o O recolhimento das contribuições de que trata este artigo deve ser efetuado: (Incluído pela Lei nº 12.350,
de 2010)
I – até o dia 15, no caso de pagamentos de remunerações
ou benefícios efetuados no primeiro decêndio do mês;
(Incluído pela Lei nº 12.350, de 2010)
II – até o dia 25, no caso de pagamentos de remunerações ou benefícios efetuados no segundo decêndio do
mês; ou (Incluído pela Lei nº 12.350, de 2010)
III – até o dia 5 do mês posterior, no caso de pagamentos de remunerações ou benefícios efetuados no último
decêndio do mês. (Incluído pela Lei nº 12.350, de 2010)
§ 2o O não recolhimento das contribuições nos prazos
previstos no § 1o: (Incluído pela Lei nº 12.350, de 2010)
I – enseja a aplicação dos acréscimos de mora previstos
para os tributos federais; e (Incluído pela Lei nº 12.350,
de 2010)
II – sujeita o responsável às sanções penais e administrativas cabíveis. (Incluído pela Lei nº 12.350, de 2010)
§§ ... (grifo nosso)
A ausência da integralidade das contribuições afronta o
equilíbrio financeiro e atuarial preconizado acima, por isso não deve prosperar a preliminar de divergência jurisSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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prudencial, violação ao princípio da estrita legalidade e
à segurança jurídica, já que o entendimento prevalecente neste processo é o de que havia à época lei acerca dos
encargos da mora, bem ainda pela aplicação subsidiária
da legislação aplicável ao regime geral que não dispensa
juros e multa aos débitos oriundos da contribuição patronal, inclusive de ente público.

Desse modo, não ocorrerá bis in idem no caso concreto,
em razão da solidariedade inerente à espécie, sendo bastante a ressalva aqui formulada.

há regramento específico para o procedimento de autuação fiscal, a Portaria MPS 530/20014, não se aplicando o
Decreto Federal suscitado.

Desta feita, acolho na íntegra o entendimento da área
técnica, esposado pelo Parquet de Contas, e rejeito a preliminar suscitada pelo Sr. José Manoel Monteiro de Castro.

E eventual preclusão ou vício do procedimento deflagrado na esfera federal em nada interfere no julgamento por
esta Corte de Contas, em razão da independência dos órgãos de controle.

Desta feita, acolho na íntegra o entendimento da área
técnica, esposado pelo Parquet de Contas, e rejeito a preliminar suscitada pelo Sr. José Manoel Monteiro de Castro.

1.3. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO MPS QUE ENSEJOU O OFÍCIO MPS/SPPS/
DRPSP/CGACI 2102/2014 – INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO ENTRE OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO – PRELIMINAR AFASTADA:

Mesmo porque, ao final, o MPS entendeu pelo saneamento das irregularidades, segundo Despacho Justificativa MPS/SPPS/DRPSP/CGACI 028/2015, uma vez comprovado o repasse ao IPASIC dos valores apontados pela auditoria, devidamente atualizados, pelo Município de Iconha.

1.2. DA NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM QUANTO AO
RESSAARCIMENTO AO ERÁRIO NA ITI 0786/2017-1 –
PRELIMINAR AFASTADA:
Ademais da preliminar anterior, o Diretor-Presidente do
IPASIC levanta, em sede de mérito, a possível ocorrência
de bis in idem quanto ao ressarcimento ao erário na ITI
0786/2017-1, por entender que os itens II e IV tem por
base o mesmo fato gerador dos valores cobrados para os
itens I e III de outros possíveis sujeitos passivos da obrigação tributária configurando a duplicidade no ressarcimento pretendido, vedado pelo ordenamento jurídico.
Porém, o argumento não deve prosperar, maiormente,
por encerrar verdadeira questão preliminar, ainda que topologicamente trazida no bojo do mérito. A situação encerra típico caso de responsabilidade solidária (vide quadro na proposta de encaminhamento da ITI, onde consta
“responsáveis solidários“), em que havendo o pagamento por um dos responsáveis, os demais ficarão desobrigados do pagamento perante o credor. Mas, isso não impede que o devedor que efetuar o pagamento cobre dos demais a parcela cabível a cada um, via de regresso.

A este respeito a área técnica assim se posicionou, verbis:
Os demais citados [Dercelino Mongin, José Mauricio Caprini, João Silvino Mendes, Paulo Augusto Calenzani,
Marcelo Lovati Macarini, Joselí Jose Marquezini, e Jose
Manoel Monteiro de Castro] alegam, em petições distintas, que não foram citados no âmbito do processo administrativo instaurado pelo Ministério da Previdência Social.
E que, por este motivo, o feito retrocitado padeceria de
nulidade. Referência como base legal as disposições do
Decreto Federal 70.235/72.
Embora todos acima indicados reconheçam a preclusão
da fase administrativa de contestação do débito perante
o órgão de fiscalização federal, pugnam pela nulidade perante esta Corte Estadual.
Ocorre que, este Tribunal não possui competência para
revisão dos atos praticados no âmbito das auditorias nos
regimes próprios pelo MPS.
Segue nessa linha que, em matéria de previdência social,
www.tce.es.gov.br

Como ressalvado, o saneamento pelo repasse dos valores atualizados não afasta a irregularidade aqui examinada, porque cumpre a este órgão de controle averiguar a
ocorrência de dano ao erário e quem lhe deu causa.
É fato que houve o pagamento pelo ente político de contribuição previdenciária patronal em atraso, o que acarretou em multa e juros. São esses consectários legais que
constituem o objeto central da ITI supracitada.
Isso implica afirmar que, o MPS não avaliou a responsabilidade individual de cada um dos gestores, o que compete a este Tribunal de Contas.
Neste particular, todos os citados tiveram assegurado o
direito de defesa e contraditório, tanto que assim o fizeram na forma de defesa escrita acompanhada de documentos. Logo, não violado o devido processo legal.
Acerca da atribuição constitucional do Tribunal de Contas
e do MPS, cumpre transcrever o artigo abaixo que pontua
o dever de prestar contas aos TCs:
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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(FIGURA)
Disponível em: <https://www4.tce.sp.gov.br/sites/default/files/o-controle-externo-dos-regimes-proprios-pelos-tribunais-de-contas.pdf> Acesso em 15.03.2017.
Outrossim, a propalada nulidade deveria ser manifestada
perante quem de direito, no caso o MPS, seja pela via revisional seja pela judicial.
Portanto, eventual nulidade por falta de citação no bojo
do processo administrativo no âmbito do MPS não possui o condão de nulificar ou interferir no julgamento do
presente feito, em especial por oportunizada a ampla defesa.
Desta feita, acolho na íntegra o entendimento da área
técnica, esposado pelo Parquet de Contas, e rejeito a preliminar suscitada pelo Sr. José Manoel Monteiro de Castro.
1.4. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA:
Com relação a este tema, a área técnica assim se posicionou, litteris:
Seguidamente, cumpre acentuar, conforme dispõe o art.
71 da LC n. 621/2012, que “prescreve em cinco anos a
pretensão punitiva do Tribunal de Contas nos feitos a seu
cargo”. Por seu turno, o § 1° do referido artigo prevê que
“a prescrição poderá ser decretada de ofício ou mediante
provocação de qualquer interessado, após manifestação
escrita do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas”.
Denota-se, assim, que o prazo prescricional (norma material, com efeito retroativo, portanto) iniciou-se com
a ocorrência dos fatos (anos de 2010 e 2014), sen-

do suspenso pela realização de diligência entre as datas de 02/07/2015 a 02/09/2015, e interrompido com
a citação válida dos responsáveis – a última ocorreu em
25/09/2017.
Desta forma, a prescrição da pretensão punitiva se consumou somente em relação às condutas omissivas anteriores a 25/07/2012, não sendo mais possível, assim,
aplicar sanções a João Silvino Mendes (Secretário Municipal de Saúde no período de 01/01/2010 a 31/05/2011),
Paulo Augusto Calenzani (Secretário Municipal de Saúde
no período de 01/06/2011 a 09/08/2011) e Marcelo Lovati Macarini (Secretário Municipal de Saúde no período
de 10/08/2011 a 03/06/2012).
Não obstante, persiste, nestes casos, a atuação fiscalizadora do Tribunal de Contas para verificação da ocorrência de prejuízo ao erário e adoção de medidas corretivas
(art. 71, § 5° da LC n. 621/2012 c/c art. 374 do RITCEES).
Em sua análise da ocorrência de prescrição na forma do
artigo 71 da Lei Complementar 621/2012, considerou
o douto Procurador de Contas, que o prazo prescricional (norma material) iniciou com a ocorrência dos fatos
(2010-2014), sendo suspenso pela realização de diligência no período de 2/7/2015 a 2/9/2015, e interrompido com a citação válida dos responsáveis, a última ocorrida em 25/9/2017, consumando-se a prescrição somente em relação às condutas omissivas anteriores a
25/7/2012.
Continuando sua análise, o douto Procurador de Contas
ressalvou que, nos termos do artigo 71, § 5º, da Lei Complementar citada c/c o artigo 374 da mesma Resolução
TC, verificada a ocorrência de dano ao erário, persiste a
atuação fiscalizadora do Tribunal.
www.tce.es.gov.br

Assim, considerando que todos os atos em análise foram
praticados no período de 1º de janeiro de 2010 a 31 de
dezembro de 2012, e que a suspensão e interrupção da
prescrição somente ocorreram setembro de 2015 e setembro de 2017, respectivamente, após a consumação
da prescrição em 31/12/2014.
Em assim sendo, tal como analisado em sede de preliminar, entendo que restou consumada a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal em 31/12/2014 para os atos
praticados em 2010, em 31/12/2015, os atos de 2011,
e, para os atos de 2012, ocorreria em 31/12/2016, tendo ocorrido a suspensão no período de 2/7 a 2/9/2015
e a interrupção somente em setembro de 2017. Descontados 2 meses (60 dias) de suspensão ocorrida em 2015,
tenho que resta consumada a prescrição em março de
2017 para todos os agentes, cujos atos foram praticados
de janeiro/2010 a dezembro/2012.
Posto isto, divirjo parcialmente do douto Procurador de
Contas, declarando a PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva do Tribunal a partir de março de 2017, a qual alcança a todos os responsáveis indicados nos autos, cujos
atos foram praticados no período de janeiro de 2010 a
31/12/2012.
2. DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Da análise do feito, verifico que:
- Quanto à análise de admissibilidade, já foi realizada e
conhecida a representação, nos termos do voto e Decisão TC 0267/2017-8, que, na oportunidade, deixou de
acolher a sugestão técnica de conversão dos autos em
tomada de contas especial.
A área técnica sugeriu a mantença dos indicativos de irregularidade I, II, III e IV da ITC, ressarcimento e multa, e
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conversão dos autos em tomada de contas especial, em
razão de dano ao erário, conforme Instrução Técnica Conclusiva – ITC 01063/2018-1, verbis:
[...]
III.2.5 Da inocorrência de boa-fé
Em que pese alegação de defesa promovida pelos 06
(seis) gestores (Prefeito Municipal, Secretários e Diretor-Presidente do SAAE), no sentido de que agiram eivados
de boa-fé, com base nos argumentos de que o ser humano é falível, por isso “errar é humano” e que a boa-fé seria extraída das circunstâncias fáticas, não se infere dos
autos como possa ser conferida boa-fé às condutas omissivas ou comissivas dos responsáveis, que em momento
algum se preocuparam com a regularidade dos repasses
das contribuições previdenciárias ao IPASIC.
Há todo um histórico de acúmulo de dívida e sucessivos
parcelamentos, no período, até mesmo descumpridos,
pelos gestores em questão, vide Certidão 005/2013, emitida pelo IPASIC, em atendimento ao ex-Prefeito Municipal, Sr. Dercelino Mongin.
No caso, ainda enquanto Prefeito Municipal, o Sr. Dercelino Mongin descumpriu a Lei Municipal 605/2010, que
fora sancionada pelo próprio, para equacionamento do
déficit atuarial.
Os demais gestores, cada um a seu modo, contribuiu por
omissão para a ocorrência dos fatos, não havendo se falar em boa-fé.
Por sua vez, ainda que não tenha formulado igual alegação, em relação ao Diretor-Presidente do IPASIC, observa-se que este se limitou a uma atitude passiva e omissa,
se limitando a alegar que havia dúvidas, no entanto nenhuma medida adotou para sanar a mesma.

Assim, a boa-fé não socorre os responsáveis legais, posto que o gestor público não pode se valer boa-fé quando
descura dos princípios mais comezinhos que regem a Administração Pública, no atinente com a gestão da previdência social, sendo fato que ninguém tem dúvida quanto à incidência de juros e multa nos débitos em geral, seja na vida particular seja na pública.
IV. DA PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
IV.1 Levando em consideração as análises aqui procedidas e as motivações adotadas nestes autos, diante do
preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da
Res. TC 261/13, sugere-se não acolher as razões de defesa, mantendo as irregularidades da forma como descritas:
Tabela
3.2. Com esteio no art. 201 e 316 do RITCEES, sugerimos
a conversão em tomada de contas, haja vista o dano ao
erário do Município de Iconha. – g.n.
O Ministério Público Especial de Contas, por seu turno, anuiu com o opinamento da área, conforme Parecer
02150/2018-9, litteris:

TE, aplicando-lhes multa proporcional ao dano, 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
nos itens III.2.1, III.2.2, III.2.3 e III.2.4 da ITC 01063/20181;
1.2 – condenar José Maurício Caprini e José Manoel
Monteiro de Castro a ressarcir ao erário municipal, EM
SOLIDARIEDADE, o montante equivalente a 370,7528 VRTE, aplicando-lhes multa proporcional ao dano, 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 nos itens
III.2.1, III.2.2, III.2.3 e III.2.4 da ITC 01063/2018-1;
1.3 – condenar João Silvino Mendes e José Manoel Monteiro de Castro a ressarcir ao erário municipal, EM SOLIDARIEDADE, o montante equivalente a 1.755,1859 VRTE, aplicando ao último, somente, multa proporcional ao
dano, 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 nos itens III.2.1, III.2.2, III.2.3 e III.2.4
da ITC 01063/2018-1;

1 – seja CONHECIDA a presente representação, para, no
mérito, convertê-la 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, para:

1.4 – condenar Paulo Augusto Calenzani e José Manoel Monteiro de Castro a ressarcir ao erário municipal,
EM SOLIDARIEDADE, o montante equivalente a 414,5622
VRTE, aplicando ao último, somente, multa proporcional
ao dano, 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 nos itens III.2.1, III.2.2, III.2.3 e III.2.4
da ITC 01063/2018-1;

1.1 – condenar Dercelino Mongin e José Manoel Monteiro de Castro a ressarcir ao erário municipal, EM SOLIDARIEDADE, o montante equivalente a 15.060,3327 VR-

1.5 – condenar Marcelo Lovati Marcarini e José Manoel Monteiro de Castro a ressarcir ao erário municipal,
EM SOLIDARIEDADE, o montante equivalente a 712,9991

[...]
Ante ao exposto, pugna o Ministério Público de Contas:
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VRTE, aplicando ao último, somente, multa proporcional ao dano, 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 nos itens III.2.3 e III.2.4 da ITC
01063/2018-1;
1.6 – condenar Joseli José Marquezini e José Manoel
Monteiro de Castro a ressarcir ao erário municipal, EM
SOLIDARIEDADE, o montante equivalente a 524,5916 VRTE, aplicando-lhes multa proporcional ao dano, 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
nos itens III.2.3 e III.2.4 da ITC 01063/2018-1; e
1.7 – com espeque no art. 135, inciso II, da LC n. 621/2012
c/c art. 389, inciso II, do RITCEES, cominar multa pecuniária a Dercelino Mongin, José Maurício Caprini, Joseli José Marquezini e José Manoel Monteiro de Castro; e
2 – seja decretada a prescrição da pretensão punitiva,
nos termos do art. 71,
caput, da LC n. 621/2012, em relação às condutas omissivas de João Silvino Mendes, Paulo Augusto Calenzani e
Marcelo Lovati Macarini.

3.1. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RECOLHIDA A MENOR
DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2011
(item I - ITC):
Base normativa: Lei Complementar Municipal 605/2010.
Responsáveis: Dercelino Mongim – Prefeito Municipal, R$ 12.643,43, equivalente a 4.705,2324 VRTE; José
Maurício Caprini – SAAE, R$ 605,52, correspondente a
225,3433 VRTE; João Silvino Mendes – Fundo Municipal
de Saúde de 1º/1/2011 a 31/5/2011, R$ 3.632,12, equivalente a 1.351,6877 VRTE; Paulo Augusto Calenzani –
Fundo Municipal de Saúde de 1º/6/2011 a 9/8/2011, R$
598,14, correspondente a 222,5969 VRTE.
De acordo com o denunciante, o município praticou, no
período citado, alíquotas incorretas, resultando em recolhimento a menor da contribuição patronal, ou seja, a Lei
Complementar Municipal 605, de 11/8/2010 manteve a
alíquota patronal normal em 12,83%, e aumentou a alíquota suplementar para equacionamento do déficit atuarial, de 5,85% para 6,80%. Logo, a partir de janeiro/2011,
deveria contribuir com 19,63% (12,83% + 6,80%), tendo,
no entanto, praticado a mesma alíquota do ano anterior.

3. DO MÉRITO:

O denunciante, posteriormente, trouxe aos autos (fls. 2226), o Ofício MPS/SPPS/DRPSP/CGACI 091 de 10/2/2015,
trazendo anexo o Despacho Justificativa MPS/SPPS/
DRPSP/CGACI 028 de 6/2/2015, informando que as contribuições foram recolhidas e comprovadas, sendo sanada a presente irregularidade.

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

A área técnica deste Tribunal, através da Manifestação
Técnica Preliminar 425/2015, considerou que a questão
foi sanada junto ao Ministério da Previdência, porém, calha observar que as contribuições foram recolhidas com
atraso, acrescidas de juros e multa, impondo-se o dever

Ainda, com fulcro no inciso III do art. 41 da Lei n.
8.625/1993, bem como no parágrafo único do art.53 da
LC n. 621/2012, reserva-se ao direito de manifestar-se
oralmente em sessão de julgamento. – g.n.
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de ressarcimento ao erário.
Após notificação dos responsáveis legais, que trouxeram
aos autos a documentação complementar requerida, foram calculados os valores a serem ressarcidos.
Os responsáveis, devidamente citados, justificaram, em
síntese, que realmente existiu o débito decorrente da
aplicação equivocada de alíquota patronal, decorrente,
exclusivamente, de atos praticados pelo responsável pelo setor de recursos humanos do município, ocupante de
cargo efetivo, que somente tomaram conhecimento do
fato quando da notificação por este Tribunal.
Alegaram, ainda, que não devem ser responsabilizados
pelo ressarcimento apontado, uma vez que não lhes
compete calcular e/ou recolher as contribuições patronais, e, assim, em nada contribuíram para a ocorrência
da irregularidade.
Argumentaram, por fim, que o ato praticado não esteve
imbuído de má fé, ocorrendo apenas falha administrativa, não cabendo, por isso, o ressarcimento.
O subscritor da ITC sugeriu a mantença da irregularidade
bem como do ressarcimento dela decorrente, contra argumentando, em síntese, que:
- Os gestores alegaram genericamente que existiu o débito decorrente da aplicação equivocada da alíquota patronal e atribuíram a responsabilidade ao responsável pelo setor de recursos humanos do município, ocupante de
cargo efetivo, não juntando qualquer documento comprobatório.
- Apontam decisão deste Tribunal sobre o tema a amparar a tese citada, qual seja o ACÓRDÃO TC 968/2014 –
Plenário, e vindicam ausência de participação omissiva
ou comissiva, não apresentando, no entanto, fatos extinSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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tivos, modificativos e impeditivos da irregularidade.
- Não devem prosperar as alegações de defesa, pelo simples fato de que cabe ao Chefe do Poder Executivo a prestação de contas dos atos de gestão e a culpa in eligendo e
in vigilando relativamente aos Secretários Municipais de
Saúde e ao Diretor Presidente do SAAE, aos quais compete a gestão do Fundo Municipal de Saúde e do SAAE.
- Eventual falha do setor de recursos humanos não afasta a responsabilidade dos gestores, e, quanto ao ACÓRDÃO TC 968/2014 – Plenário, encerra a hipótese de desconcentração administrativa, tendo resultado apenas no
afastamento da responsabilidade do Prefeito Max Filho.
- As alegações apresentadas não serve de guarida aos
gestores, restando incólume a responsabilidade pelos encargos da mora pelo recolhimento a menor da alíquota
patronal suplementar, nos valores apontados.
Considerando que este item guarda total correspondência com o próximo a ser analisado, promovo a análise
conjunta de ambos, a partir do próximo item, que trata
da responsabilidade do gestor do RPPS pelo mesmo dano injustificado ao erário.
3.2. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE PROCEDIMENTO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RECOLHIDA A
MENOR DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE
2011 (item II – ITC):
Base normativa: artigo 50, letras “d” e “h”, da Lei Municipal 034/1992.
Responsável: José Manoel Monteiro de Castro.
Ressarcimento: R$ 17.479,21, equivalente a 6.504,8603
VRTE.
O responsável alegou em síntese, “divergência entre de-

liberações anteriores deste Tribunal”, fato analisado em
sede de preliminar, e falha administrativa que afetou todas as unidades gestoras, a qual justifica pelo fato de a
Lei 605/2010, confeccionada pela Confederação Nacional dos Municípios, não deixar claro que a modificação
da alíquota suplementar deveria se dar na virada de um
ano para outro.
Argumentou ainda, que, acreditava-se que somente após
a confecção de um novo cálculo atuarial, e após submeter à Câmara, é que as alíquotas seriam modificadas, o
que foi providenciado, e, após a publicação da Lei 636
de 29/3/2011, passou a viger no município, as novas alíquotas.
Quanto aos encargos pelo recolhimento a menor, alegou
que não havia previsão na lei municipal quanto aos índices e critérios de correção de recolhimento de contribuição previdenciária em atraso até a publicação da Lei
826/2014, e que, como gestor, determinou a formalização de processo para o recolhimento dos referidos encargos.
Arguiu, por fim, insegurança jurídica, por estar sujeito a
diversos órgãos fiscalizadores com entendimentos divergentes sobre o mesmo tema.
O subscritor da ITC sugeriu a mantença da irregularidade,
bem como do ressarcimento dela decorrente, contra argumentando em síntese, que:
- As alegações de defesa não merecem acolhida, haja vista a publicação da Lei 605/2010 em 11/8/2010. Tão pouco, lhe socorre o advento da Lei 826/2014, que alterou a
Lei 34/1992, pois esta somente veio confirmar a exigência contida na Lei Federal editada conforme competência
da União para legislar sobre normas gerais da previdênwww.tce.es.gov.br

cia social, que estabelece a incidência de acréscimos legais idênticos aos aplicáveis às contribuições devidas ao
RGPS, no caso de recolhimento de contribuições em atraso ao RPPS.
O douto representante do Parquet de Contas, por seu
turno, pugnou no sentido de que o gestor do RPPS seja
responsabilizado solidariamente com os demais responsáveis indicados no item anterior, pelos respectivos débitos imputados, e aplicação de multa proporcional ao dano a todos os envolvidos, considerando que houve, sim,
nexo causal.
Como mencionado no item anterior, procedo a análise
conjunta desses dois indicativos de irregularidade, por se
tratar do mesmo tema, com indicação de ressarcimento
em solidariedade entre os responsáveis.
Em sede de sustentação oral, o patrono dos os responsáveis, exceto do Sr. José Manoel Monteiro, alegou, em síntese, que as guias de recolhimento das contribuições patronais de janeiro a junho de 2011 foram emitidas pelo
setor de recursos humanos, encaminhadas aos gestores,
que as pagaram integral e tempestivamente, sendo posteriormente detectado em auditoria que fora praticada
alíquota menor que a devida, o que foi corrigido, gerando os encargos ora imputados aos gestores.
Alegou, por fim, que os gestores não tiveram qualquer
participação nos atos, não se caracterizando o devido nexo de causalidade, e, assim como no caso do ACÓRDÃO
TC 101/2017 – Plenário, deve ser afastada a responsabilidade, bem como o ressarcimento.
Do exame das razões técnicas e de defesa, verifico que,
de fato, o Regimento Interno deste Tribunal, Resolução
TC 261/2013, em seu artigo 163, § 6º, inciso I, estabeleSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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ce que nas hipóteses dos incisos V e VI, do caput, o Tribunal, ao julgar irregular as contas, fixará a responsabilidade solidária do agente público que praticou ou atestou o
ato irregular (dano injustificado ao erário ou desfalque).
O mesmo Regimento, em seu artigo 164, estabelece que
o Tribunal, ao julgar as contas irregulares, condenará o
responsável ao pagamento da dívida, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora.
Desta feita, tenho que assiste razão à área técnica, bem
como ao douto represente do Parquet de Contas, haja
vista que a lei municipal que alterou a alíquota patronal suplementar foi sancionada pelo Prefeito, que deveria dar conhecimento dela aos seus agentes, e principalmente ao setor de recursos humanos.
Quanto ao Diretor Presidente do RPPS, Sr. José Manoel
Monteiro de Castro, certamente, foi o primeiro a ter conhecimento da lei, haja vista que foi o responsável pela reavaliação atuarial a ele entregue, juntamente com o
projeto de lei correspondente.
Lado outro, nada impede que se instaure procedimento administrativo destinado à identificação dos responsáveis pelo dano injustificado ao erário, para que sejam
os gestores ressarcidos de eventual prejuízo, em caso de
inocência devidamente apurada, por aqueles que deram
causa ao dano a eles imputado.
Posto isto, acompanho o entendimento técnico e do Órgão Ministerial, mantenho a presente irregularidade,
bem como o ressarcimento dela decorrente, sob a responsabilidade solidária dos gestores indicados nos autos
quanto aos dois itens ora analisados.
3.3. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES
PATRONAIS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE VER-

BAS A TÍTULO DE AUXÍLIO DOENÇA DURANTE OS EXERCÍCIOS DE 2010 A 2012 E CUJA CONTRIBUIÇÃO FOI CUSTEADA INDEVIDAMENTE PELO IPASIC (item III – ITC):

DRPSP/CGACI 028 de 6/2/2015, informando que as contribuições foram recolhidas e comprovadas, sendo sanada a presente irregularidade.

Responsáveis: Dercelino Mongin R$ 27.825,19, equivalente a 10.355,1003 VRTE; José Maurício Caprini – SAAE, R$ 390,73, equivalente a 145,4095 VRTE; João Silvino Mendes – Fundo Municipal de Saúde de 1º/1/2011
a 31/5/2011, R$ 1.084,24, equivalente a 403,4982 VRTE; Paulo Augusto Calenzani – Fundo Municipal de Saúde de 1º/6/2011 a 9/8/2011 R$ 515,83, correspondente a 191,9653 VRTE; Marcelo Lovati Macarini – Fundo Municipal de Saúde de 10/8/2011 a 3/6/2012 R$
1.915,90, correspondente a 712,9991 VRTE; Joseli José
Marquezini – Fundo Municipal de Saúde de 4/6/2012 a
31/12/2012 R$ 1.409,63, equivalente a 524,5916.

A área técnica deste Tribunal, através da Manifestação
Técnica Preliminar 425/2015, considerou que a questão
foi sanada junto ao Ministério da Previdência, porém, calha observar que as contribuições foram recolhidas com
atraso, acrescidas de juros e multa, impondo-se o dever
de ressarcimento ao erário.

De acordo com o denunciante, o RPPS assumiu indevidamente os encargos patronais incidentes sobre os valores
do benefício de auxílio doença nos exercícios de 2010 a
2012, cuja obrigação é do Tesouro Municipal.
Afirmou que o auxílio doença era pago diretamente pelo IPASIC aos beneficiários, sendo descontadas as contribuições dos servidores, porém, os órgãos que compõem
a municipalidade não recolheram a contribuição patronal devida.
Explicou que os valores pagos a título de auxílio doença
substituem as remunerações dos servidores nos períodos
de afastamento, sendo, portanto, objeto de base de contribuição para todos os efeitos tanto para os servidores
como para as entidades empregadoras.
O denunciante, posteriormente, trouxe aos autos (fls. 2226), o Ofício MPS/SPPS/DRPSP/CGACI 091 de 10/2/2015,
trazendo anexo o Despacho Justificativa MPS/SPPS/
www.tce.es.gov.br

Após notificação dos responsáveis legais, que trouxeram
aos autos a documentação complementar requerida, foram calculados os valores a serem ressarcidos.
Os responsáveis, devidamente citados, e justificaram, em
síntese, que realmente existiu o débito decorrente do
não recolhimento das contribuições patronais incidentes
sobre o auxílio doença, resultante, exclusivamente, de
atos praticados pelo responsável pelo setor de recursos
humanos do município, ocupante de cargo efetivo, que
somente tomaram conhecimento do fato quando da notificação por este Tribunal.
Alegaram, ainda, que não devem ser responsabilizados
pelo ressarcimento apontado, uma vez que não lhes
compete calcular e/ou recolher as contribuições patronais, e, assim, em nada contribuíram para a ocorrência
da irregularidade.
Argumentaram, por fim, que o ato praticado não esteve
imbuído de má fé, ocorrendo apenas falha administrativa, não cabendo, por isso, o ressarcimento.
O subscritor da ITC sugeriu a mantença da irregularidade
bem como do ressarcimento dela decorrente, contra argumentando, apresentando, em síntese, as mesmas alegações do 1º item analisado, de que:
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- Os gestores alegaram genericamente que existiu o débito decorrente da aplicação equivocada da alíquota patronal e atribuíram a responsabilidade ao responsável pelo setor de recursos humanos do município, ocupante de
cargo efetivo, não juntando qualquer documento comprobatório.
- Apontam decisão deste Tribunal sobre o tema a amparar a tese citada, qual seja o ACÓRDÃO TC 968/2014 –
Plenário, e vindicam ausência de participação omissiva
ou comissiva, não apresentando, no entanto, fatos extintivos, modificativos e impeditivos da irregularidade.
- Não devem prosperar as alegações de defesa, pelo simples fato de que cabe ao Chefe do Poder Executivo a prestação de contas dos atos de gestão e a culpa in eligendo e
in vigilando relativamente aos Secretários Municipais de
Saúde e ao Diretor Presidente do SAAE, aos quais compete a gestão do Fundo Municipal de Saúde e do SAAE.
- Eventual falha do setor de recursos humanos não afasta a responsabilidade dos gestores, e, quanto ao ACÓRDÃO TC 968/2014 – Plenário, encerra a hipótese de desconcentração administrativa, tendo resultado apenas no
afastamento da responsabilidade do Prefeito Max Filho.
- As alegações apresentadas não serve de guarida aos
gestores, restando incólume a responsabilidade pelos encargos da mora pelo recolhimento a menor da alíquota
patronal sobre o auxílio doença, nos valores apontados.
Considerando que este item guarda total correspondência com o próximo a ser analisado, promovo a análise
conjunta de ambos, a partir do próximo item, que trata
da responsabilidade do gestor do RPPS pelo mesmo dano injustificado ao erário.
3.4. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CO-

BRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES
SOBRE O PAGAMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA DURANTE
OS EXERCÍCIOS DE 2010 a 2012 (item IV – ITC):
Responsável: José Manoel Monteiro de Castro.
Ressarcimento: R$ 33.141,52, equivalente a 12.333,5641
VRTE.
O responsável alegou em síntese, “divergência entre deliberações anteriores deste Tribunal” e “bis in idem quanto ao ressarcimento”, fatos analisados em sede de preliminar, e que a obrigação de recolher a contribuição previdenciária patronal a cargo do ente federativo, incidente
sobre o auxílio doença, foi instituída pela Orientação Normativa SPS 02/2009, que, no seu artigo 29, § 2º, prevê:
§ 2º O ente federativo contribuirá sobre o valor de auxílio doença e repassará os valores devidos à unidade gestora do RPPS durante o afastamento do servidor, “salvo
se a lei local expressamente excluir o benefício da base
de cálculo” contributiva do ente. (g.n.).
Argumentou ainda, que, a legislação municipal “não especifica como base de cálculo” da contribuição o pagamento do benefício de auxílio doença.
Quanto aos encargos incidentes sobre a contribuição
previdenciária recolhida em atraso, alegou que não havia
previsão na lei municipal quanto aos índices e critérios de
correção até a publicação da Lei 826/2014, e que, como
gestor, determinou a formalização de processo para o recolhimento dos referidos encargos.
Arguiu, por fim, insegurança jurídica, por estar sujeito a
diversos órgãos fiscalizadores com entendimentos divergentes sobre o mesmo tema, e que a previsão de incidência de contribuição sobre o auxílio doença pelo Ministério da Previdência afronta o princípio da estrita legalidawww.tce.es.gov.br

de no direito tributário, e que o Ministério estaria usurpando a função legislativa local.
O subscritor da ITC sugeriu a mantença da irregularidade,
bem como do ressarcimento dela decorrente, contra argumentando em síntese, que:
- As alegações de defesa não merecem acolhida haja vista
que o advento da Lei 826/2014, que alterou a Lei 34/1992
somente veio confirmar a exigência contida na Lei Federal editada conforme competência da União para legislar
sobre normas gerais da previdência social, que estabelece a incidência de acréscimos legais idênticos aos aplicáveis às contribuições devidas ao RGPS, no caso de recolhimento de contribuições em atraso ao RPPS.
- Não devem prosperar os argumentos de que a lei municipal não especifica como base de cálculo da contribuição o pagamento do benefício de auxílio doença, uma
vez que o tempo referente aos afastamentos pagos pelo IPASIC será computado para todos os efeitos, de forma que a incidência da norma contributiva se impõe por
princípio basilar do direito tributário aplicável.
O douto representante do Parquet de Contas, por seu
turno, pugnou no sentido de que o gestor do RPPS seja
responsabilizado solidariamente com os demais responsáveis indicados no item anterior, pelos respectivos débitos imputados, e aplicação de multa proporcional ao dano a todos os envolvidos, considerando que houve, sim,
nexo causal.
Como mencionado no item anterior, procedo a análise
conjunta desses dois indicativos de irregularidade, por se
tratar do mesmo tema, com indicação de ressarcimento
em solidariedade entre os responsáveis.
Em sede de sustentação oral, o patrono dos os responSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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sáveis, exceto do Sr. José Manoel Monteiro, alegou, em
síntese, que as guias de recolhimento das contribuições
patronais de janeiro de 2010 a dezembro de 2012 foram
emitidas pelo setor de recursos humanos, encaminhadas
aos gestores, que as pagaram integral e tempestivamente, sendo detectado em auditoria, posteriormente, que
não fora recolhida contribuição sobre o auxílio doença,
o que foi corrigido, gerando, no entanto, os encargos ora
imputados aos gestores.
Alegou, por fim, que os gestores por ele patrocinados
não tiveram qualquer participação nos atos a eles imputados, nem foi caracterizando o devido nexo de causalidade, haja vista a ausência da matriz de responsabilidade, e que, assim como no caso do ACÓRDÃO TC 101/2017
– Plenário, deve ser afastada a responsabilidade, bem como o ressarcimento.
Do exame das razões técnicas e de defesa, verifico que,
de fato, o Regimento Interno deste Tribunal, Resolução
TC 261/2013, em seu artigo 163, § 6º, inciso I, estabelece que nas hipóteses dos incisos V e VI, do caput, o Tribunal, ao julgar irregular as contas, fixará a responsabilidade solidária do agente público que praticou ou atestou o
ato irregular (dano injustificado ao erário ou desfalque).
O mesmo Regimento, em seu artigo 164, estabelece que
o Tribunal, ao julgar as contas irregulares, condenará o
responsável ao pagamento da dívida, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora.
Com relação aos argumentos do Sr. José Manoel Monteiro de Catro, gestor do RPPS, de que a legislação municipal não especifica como base de cálculo da contribuição previdenciária o pagamento do auxílio doença, ainda que possa atenuar a sua culpa, bem como a de to-

dos os demais responsáveis, não a afasta, haja vista a imperatividade dos termos da Orientação Normativa MPS
02/2009, de que o ente contribuirá, e de que a exclusão
do benefício da base de cálculo será admitida em caso
de exclusão, expressamente, pela lei municipal.
Assim, se a lei municipal não exclui expressamente o pagamento do auxílio doença da base de cálculo da contribuição previdenciária, está valendo a legislação federal,
que determina a incidência da contribuição sobre o referido benefício.
Quanto à alegação de que o Ministério da Previdência estaria usurpando a função legislativa reservada ao Poder
Legislativo Municipal, está equivocada, haja vista a competência da União, atribuída constitucionalmente, para
legislar sobre a previdência social.
A Constituição Federal, em seu artigo 24, inciso XII, e §§
1º e 4º, estabelece que compete à União, aos Estados
e ao Distrito Federal, legislar, concorrentemente, sobre
previdência social, e que, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer
normas gerais, e, ainda, que a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.
Observe-se que os municípios não estão inclusos nessa
previsão constitucional de competência para legislar concorrentemente sobre previdência social. Assim sendo, no
caso do § 2º do artigo 29 da Orientação Normativa MPS
02/2009, entendo que o ente federativo a que se refere,
considerando o dispositivo constitucional citado, deveria
ser o Estado e não o Município.
Lado outro, ainda que o Município possa legislar de forma diversa, no caso, a ausência de contribuição sobre o
www.tce.es.gov.br

auxílio doença poderia conflitar com o estatuto dos servidores que prevê o cômputo desse tempo para aposentadoria, ou prejudicá-los, subtraindo esse tempo do seu
direito.
Desta feita, tenho que assiste razão à área técnica, bem
como ao douto represente do Parquet de Contas, haja
vista a ausência de previsão expressa em lei de exclusão
do benefício de auxílio doença da base de cálculo da contribuição previdenciária, bem como a previsão em lei federal de forma imperativa de incidência da contribuição,
e de incidência de encargos sobre os recolhimentos de
contribuições em atraso.
Sobre a alegação dos gestores de que o responsável pelos
recolhimentos em atraso, gerando encargos financeiros,
nada impede que se instaure procedimento administrativo destinado à identificação dos responsáveis pelo dano
injustificado ao erário, para que sejam os gestores ressarcidos de eventual prejuízo, em caso de inocência devidamente apurada, por aqueles que deram causa ao dano a
eles imputado.
Posto isto, acompanho o entendimento técnico e do Órgão Ministerial, mantenho as duas irregularidades, bem
como o ressarcimento delas decorrentes, sob a responsabilidade solidária dos gestores indicados nos autos quanto aos dois itens ora analisados.
3.5. DA IMPUTAÇÃO DE RESSARCIMENTO E APLICAÇÃO
DE MULTA PROPORCIONAL AO DANO AOS RESPONSÁVEIS E DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DESTE TRIBUNAL:
O douto representante do Parquet de Contas pugnou no
sentido de que, além da imputação de ressarcimento, solidariamente, seja aplicada multa proporcional ao dano
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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aos responsáveis, nos termos dos artigos87, inciso V e
134 da Lei Complementar 621/2012 c/c o artigo 386 da
Resolução TC 261/2013.
Pugnou, outrossim, no sentido de que seja decretada a
prescrição da pretensão punitiva em relação às condutas omissivas dos senhores João Silvino Mendes, Paulo Augusto Calenzani e Marcelo Lovati Macarini, gestores do Fundo Municipal de Saúde nos períodos respectivos de 1º/1/2010 a 31/5/2011, 1º/6/2011 a 9/8/2011 e
10/8/2011 a 3/6/2012.
Em sua análise da ocorrência de prescrição na forma do
artigo 71 da Lei Complementar 621/2012, considerou
o douto Procurador de Contas, que o prazo prescricional (norma material) iniciou com a ocorrência dos fatos
(2010-2014), sendo suspenso pela realização de diligência no período de 2/7/2015 a 2/9/2015, e interrompido com a citação válida dos responsáveis, a última ocorrida em 25/9/2017, consumando-se a prescrição somente em relação às condutas omissivas anteriores a
25/7/2012.
Continuando sua análise, o douto Procurador de Contas
ressalvou que, nos termos do artigo 71, § 5º, da Lei Complementar citada c/c o artigo 374 da mesma Resolução
TC, verificada a ocorrência de dano ao erário, persiste a
atuação fiscalizadora do Tribunal.
Assim, considerando que todos os atos em análise foram
praticados no período de 1º de janeiro de 2010 a 31 de
dezembro de 2012, e que a suspensão e interrupção da
prescrição somente ocorreram setembro de 2015 e setembro de 2017, respectivamente, após a consumação
da prescrição em 31/12/2014.
Em assim sendo, tal como analisado em sede de prelimi-

nar, entendo que restou consumada a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal em 31/12/2014 para os atos
praticados em 2010, em 31/12/2015, os atos de 2011,
e, para os atos de 2012, ocorreria em 31/12/2016, tendo ocorrido a suspensão no período de 2/7 a 2/9/2015
e a interrupção somente em setembro de 2017. Descontados 2 meses (60 dias) de suspensão ocorrida em 2015,
tenho que resta consumada a prescrição em março de
2017 para todos os agentes, cujos atos foram praticados
de janeiro/2010 a dezembro/2012.
Posto isto, divirjo parcialmente do douto Procurador de
Contas, mantenho a imputação de ressarcimento, solidariamente, aos agente responsáveis, não devendo os mesmos serem apenados com multa pecuniária, em razão da
prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal de Contas, consumada em março de 2017, antes da pretensa interrupção ocorrida em setembro de 2017.
4. DO DISPOSITIVO:
Por todo o exposto, acompanhando parcialmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público de
Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
minuta de Acórdão que submeto à sua apreciação.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1. REJEITAR as preliminares: DA DIVERGÊNCIA ENTRE
DELIBERAÇÕES ANTERIORES DESTE TRIBUNAL E O CASO CONCRETO – INEXISTÊNCIA; DA OCORRÊNCIA DE BIS
IN IDEM QUANTO AO RESSAARCIMENTO AO ERÁRIO; e
DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO MPS, suscitadas pelos responsáveis e tratadas
www.tce.es.gov.br

nos itens 1.1, 1.2 e 1.3 desta decisão, em face das razões
antes expendidas;
2. ACOLHER a preliminar suscitada pelo douto representante do Ministério Público Especial de Contas, dele divergindo apenas quanto à data de consumação, DECRETANDO a PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva deste Tribunal de Contas, na forma do artigo 71, da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c art. 487, II, do Novo Código de Processo Civil – NCPC, em relação a todos os
agentes responsáveis, sendo ela consumada em março
de 2017, afastando, consequentemente, a incidência de
multa aplicável;
3. CONVERTER os autos em tomada de contas especial,
em razão de dano ao erário ocorrido;
4. Julgar IRREGULAR a tomada de contas em apreço, imputando ressarcimento, solidariamente, aos seguintes
agentes, nos valores respectivos:
4.1. Dercelino Mongim – ex- Prefeito Municipal e Iconha,
solidariamente com José Manoel Monteiro de Castro –
Diretor Presidente do IPASIC, no valor de R$ 50.620,73,
correspondente a 18.838,4244 VRTE, em razão da mantença das irregularidades tratadas nos itens 3.1, 3.2, 3.3
e 3.4 desta decisão;
4.2. José Maurício Caprini – Diretor do SAAE, solidariamente com os senhores Dercelino Mongim e José Manoel Monteiro de Castro, no valor de R$ 996,25, correspondente a 370,7528 VRTE, em razão da mantença das
irregularidades tratadas nos itens 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 desta decisão;
4.3. João Silvino Mendes – gestor do Fundo Municipal de
Saúde de Iconha no período de 1º/1/2010 a 31/5/2011,
solidariamente com os senhores Dercelino Mongin e JoSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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sé Manoel Monteiro de Castro, no valor de R$ 4.716,36,
correspondente a 1.755,1859 VRTE, em razão da mantença das irregularidades tratadas nos itens 3.1, 3.2, 3.3
e 3.4 desta decisão;
4.4. Paulo Augusto Calenzani - gestor do Fundo Municipal de Saúde de Iconha no período de 1º/6/2011 a
9/8/2011, solidariamente com os senhores Dercelino
Mongin e José Manoel Monteiro de Castro, no valor de
R$ 1.113,97, correspondente a 414,5622 VRTE, em razão
da mantença das irregularidades tratadas nos itens 3.1,
3.2, 3.3 e 3.4 desta decisão;
4.5. Marcelo Lovati Macarini - gestor do Fundo Municipal de Saúde de Iconha no período de 10/8/2011 a
3/6/2012, solidariamente com os senhores Dercelino
Mongin e José Manoel Monteiro de Castro, no valor de
R$ 1.915,90, correspondente a 712,9991 VRTE, em razão
da mantença das irregularidades tratadas nos itens 3.3 e
3.4 desta decisão;
4.6. Joseli José Marquezini - gestor do Fundo Municipal de Saúde de Iconha no período de 4/6/2012 a
31/12/2012, solidariamente com os senhores Dercelino
Mongin e José Manoel Monteiro de Castro, no valor de
R$ 1.409,63, correspondente a 524,5916 VRTE, em razão
da mantença das irregularidades tratadas nos itens 3.3 e
3.4 desta decisão.
5. DAR ciência aos interessados, ARQUIVANDO-SE os
presentes autos após o trânsito em julgado e o respectivo adimplemento da obrigação, em face da imputação de
ressarcimento ocorrida.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
VOTO-VISTA DO CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE

FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO

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

Trata-se de representação referente a fatos ocorridos entre janeiro de 2010 e dezembro de 2012, quando o Município de Iconha deixou de efetuar o recolhimento tempestivo de tributos, ensejando o pagamento de multa e
juros pelo Ente em 2014.

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;

Tendo sido o feito incluído na pauta da Primeira Câmara,
o Colegiado deliberou pela suspensão do curso processual em atendimento à Decisão Plenária TC 9/2018, por
meio do qual este Tribunal determinou o sobrestamento
do trâmite dos processos prescritos relativamente a aplicação de penalidades e que tenham pretensão de imputar ressarcimento até a publicação do acórdão proferido
pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 852.475.

II - da ocorrência do fato, nos demais casos.

Considerando serem divergentes os entendimentos defendidos pelo Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas (MPC) e pelo conselheiro relator acerca do fenômeno prescricional, solicitei vistas dos autos apenas para avaliar a ocorrência ou não da prescrição e a incidência
da Decisão Plenária TC 9/2018.
II FUNDAMENTOS
II.1 PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
Lei Complementar Estadul 621/2012
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.
www.tce.es.gov.br

§ 3º Suspende a prescrição a determinação de diligência
no processo, até o seu total cumprimento.
§ 4º Interrompem a prescrição:
I - a citação válida do responsável;
II - a interposição de recurso.
§ 5º A prescrição da pretensão punitiva não impede a
atuação fiscalizadora do Tribunal de Contas para a verificação da ocorrência de prejuízo ao erário, nem obsta a
adoção de medidas corretivas. [g.n.]
Como se depreende dos autos, os fatos que deram origem às irregularidades apontadas e ao dano imputado
datam de janeiro de 2010 a dezembro de 2012, tendo se
repetido mensalmente nesse interregno.
Portanto, tomando-se tal período como marco inicial para a contagem do prazo quinquenal de prescrição, nos
termos do art. 71, § 2º, II, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012 e, ainda, considerando-se
que as irregularidades ocorreram mês a mês, ter-se-ia a
consumação do prazo prescricional entre os meses de janeiro de 2015 a dezembro de 2017.
Acontece que em 02/07/2015, foi determinada a realização de diligência, somente concluída em 12/08/2015, o
que enseja o reconhecimento de causa suspensiva que
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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prolongou o curso do prazo prescricional por mais 42
(quarenta e dois) dias, período passado entre a determinação da diligência e o seu cumprimento, a teor do art.
71, §3º, da LC 621/2012 (Decisão Monocrática Preliminar 1069/2015).
Além disso, a citação dos responsáveis foi efetivada entre
os meses de fevereiro e maio de 2016 e renovada entre
agosto e setembro de 2017, tornando prescrita a pretensão punitiva apenas em relação aos fatos mais distantes,
interrompendo, porém, o decurso da prescrição quanto aos acontecimentos mais recentes e adiando sua consumação para 2022, consoante o art. 71, § 4º, I, da LC
621/2012.
Para melhor ilustrar o raciocínio, segue quadro contendo o detalhamento da prescrição da pretensão punitiva
deste Tribunal:
Vê-se, portanto, que tendo sido as irregularidades praticadas mensalmente ao longo de três anos (2010, 2011 e
2012), a prescrição de fato ocorreu. Porém, se restringiu,
em maior parte, aos fatos passados nos meses de 2010 e
no início de 2011, não tendo fulminado por completo a
pretensão punitiva desta Casa, tampouco beneficiado todos os agentes arrolados como responsáveis.
Assim, voto por que seja reconhecida a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva desta Corte tão somente quanto aos fatos e responsáveis a seguir especificados:

ocorrência da prescrição, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas, em:
III.1 Preliminarmente, reconhecer a PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva desta Corte em relação aos fatos e responsáveis a seguir especificados:
III.1.1 Em relação ao senhor João Silvino Mendes, somente quanto aos fatos ocorridos até 24/12/2010;
III.1.2 Em relação ao senhor Marcelo Lovatti Macarini,
somente quanto aos fatos ocorridos até 25/02/2011;
III.1.3 Em relação ao senhor Dercelino Mongin, somente
quanto aos fatos ocorridos até 24/12/2010;
III.1.4 Em relação ao senhor José Manoel Monteiro de Castro, somente quanto aos fatos ocorridos até
17/07/2012; e
III.1.5 Em relação ao senhor José Maurício Caprini, somente quanto aos fatos ocorridos até 16/02//2011;
III.2 Restabelecer o trâmite processual deste feito por
não se enquadrar na hipótese de sobrestamento de que
trata a Decisão Plenária TC 9/2018.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro

Município de Iconha, apontando indícios de irregularidades quanto ao caráter contributivo, relativamente à ausência de implementação de alíquota suplementar no
exercício de 2011, e de contribuição patronal incidente
sobre auxílio saúde, nos exercícios de 2010 a 2012, sob
a responsabilidade dos Srs. Dercelino Mongin – Prefeito Municipal (período 2009 a 2012), José Maurício Caprini – SAAE (período 2010 a 2015), João Silvino Mendes
– Secretário Municipal de Saúde (período 01/01/2010 a
31/5/2011; Paulo Augusto Calenzani – Secretário Municipal de Saúde (período 01/06/2011 a 09/08/2011), Marcelo Lovati Macarini – Secretário Municipal de Saúde (período 10/8/2011 a 03/06/2012) e Joselí José Marquezini
– Secretário Municipal de Saúde (período 04/06/2012 a
31/12/2012).
Ocorre que, após prolação de voto, houve pedido de
vista pelo Eminente Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, apresentando seu voto de vista nº
00219/2018-4, divergindo parcialmente deste Relator
quanto a prescrição da pretensão punitiva.
Após análise do voto de vista prolatado, entende este
Conselheiro em Substituição que procedem os argumentos trazidos pelo Eminente Conselheiro Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun, razão pela qual apresenta complemento de voto, a fim de alinhar ao voto de vista apresentado.
É o sucinto relatório.

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

VOTO COMPLEMENTAR DO CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:

Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno do TCEES), divergindo do entendimento proferido pelo conselheiro relator em relação à

Cuidam os presentes autos de Representação deflagrada a partir do Ofício MPS/SPPS/DRPSPICGACI 2102/2014,
assinado pelo Sr. Alex Albert Rodrigues, em face dos resultados de auditoria previdenciária realizada no RPPS do

A representação em tela aponta indícios de irregularidades apurados em auditoria previdenciária realizada pelo
Ministério da Previdência no RPPS de Iconha, fazendo-se
necessária a análise dos atos e fatos, em face da docu-

Tabela
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mentação que lhe deu suporte, tendo em vista o voto de
vista apresentado.

legiado aprove a seguinte proposta de deliberação:

1. DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:

Conselheiro

Da análise dos autos, verifico que o Eminente Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, apresentou voto
de vista nº 00219/2018-4, nos seguintes termos, verbis:

DECISÃO:

[...]
Vê-se, portanto, que tendo sido as irregularidades praticadas mensalmente ao longo de três anos (2010, 2011 e
2012), a prescrição de fato ocorreu. Porém, se restringiu,
em maior parte, aos fatos passados nos meses de 2010 e
no início de 2011, não tendo fulminado por completo a
pretensão punitiva desta Casa, tampouco beneficiado todos os agentes arrolados como responsáveis.
Assim, voto por que seja reconhecida a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva desta Corte tão somente quanto aos fatos e responsáveis a seguir especificados:
RESPONSÁVEIS
João Silvino Mendes
Marcelo Lovatti Macarini
Dercelino Mongin
José Manoel M. de Castro
José Maurício Caprini

PRESCRIÇÃO
Prescrito em relação aos fatos
ocorridos até 24/12/2010
Prescrito em relação aos fatos
ocorridos até 25/02/2011
Prescrito em relação aos fatos
ocorridos até 24/12/2010
Prescrito em relação aos fatos
ocorridos até 17/07/2012
Prescrito em relação aos fatos
ocorridos até 16/02/2011

III. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO:
Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno do TCEES), divergindo do entendimento proferido pelo conselheiro relator em relação à
ocorrência da prescrição, VOTO no sentido de que o Co-

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas, em:
III.1 Preliminarmente, reconhecer a PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva desta Corte em relação aos fatos e responsáveis a seguir especificados:
III.1.1 Em relação ao senhor João Silvino Mendes, somente quanto aos fatos ocorridos até 24/12/2010;
III.1.2 Em relação ao senhor Marcelo Lovatti Macarini,
somente quanto aos fatos ocorridos até 25/02/2011;
III.1.3 Em relação ao senhor Dercelino Mongin, somente
quanto aos fatos ocorridos até 24/12/2010;
III.1.4 Em relação ao senhor José Manoel Monteiro de Castro, somente quanto aos fatos ocorridos até
17/07/2012; e
III.1.5 Em relação ao senhor José Maurício Caprini, somente quanto aos fatos ocorridos até 16/02//2011;
III.2 Restabelecer o trâmite processual deste feito por
não se enquadrar na hipótese de sobrestamento de que
trata a Decisão Plenária TC 9/2018. – g.n.
Assim sendo, o Eminente Conselheiro Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun divergiu parcialmente do entendimento deste Conselheiro em Substituição, sendo que,
em seu voto de vista, trouxe argumentos no sentido de
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, por parte deste Egrégio Tribunal de Contas, em face dos Srs.
www.tce.es.gov.br

João Silvino Mendes, Marcelo Lovati Macarini, Dercelino Mongin, José Manoel Monteiro de Castro e José
Maurício Caprini.
Dessa maneira, no que se refere aos argumentos trazidos pelo Eminente Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun em seu voto de vista, notadamente, quanto à prescrição da pretensão punitiva, entendo que estes
se mostram plausíveis, motivo pelo qual encampo sua razão de decidir, entendendo que deva ser aplicada multa
pecuniária aos Srs. Paulo Augusto Calenzani e Joselí José Marquezini, que não foram alcançados pelo instituto
da prescrição.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, acompanhando parcialmente a área técnica, o Parquet de Contas e in totum os termos do voto de vista do Eminente Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, 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, em:
1. REJEITAR as preliminares: DA DIVERGÊNCIA ENTRE
DELIBERAÇÕES ANTERIORES DESTE TRIBUNAL E O CASO CONCRETO – INEXISTÊNCIA; DA OCORRÊNCIA DE BIS
IN IDEM QUANTO AO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO; e
DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO MPS, suscitadas pelos responsáveis e tratadas
nos itens 1.1, 1.2 e 1.3, em face das razões antes expendidas no Voto nº 02960/2018-4 deste Relator;
2. ACOLHER, parcialmente, a preliminar suscitada pelo
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019

248

ATOS DA 1a CÂMARA

douto representante do Ministério Público Especial de
Contas, DECRETANDO a PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva deste Tribunal de Contas, na forma do artigo 71,
da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c art. 487, II,
do Novo Código de Processo Civil – NCPC, em relação aos
Srs. João Silvino Mendes, Marcelo Lovati Macarini, Dercelino Mongin, José Manoel Monteiro de Castro e José
Maurício Caprini, afastando-se, consequentemente, a incidência de multa pecuniária aplicável;
3. CONVERTER os autos em Tomada de Contas Especial,
em razão da ocorrência de dano ao erário, conforme razões antes expendidas;
4. JULGAR IRREGULAR a Tomada de Contas Especial em
apreço, imputando ressarcimento, solidariamente, aos
seguintes agentes, nos valores respectivos:
4.1. Dercelino Mongim – ex- Prefeito Municipal de Iconha, solidariamente com José Manoel Monteiro de
Castro – Diretor Presidente do IPASIC, no valor de R$
50.620,73, correspondente a 18.838,4244 VRTE’s, em
razão da mantença das irregularidades tratadas nos itens
3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 do Voto nº 02960/2018-4 deste Relator;
4.2. José Maurício Caprini – Diretor do SAAE, solidariamente com os senhores Dercelino Mongim e José Manoel Monteiro de Castro, no valor de R$ 996,25, correspondente a 370,7528 VRTE, em razão da mantença das irregularidades tratadas nos itens 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 do Voto
nº 02960/2018-4 deste Relator;
4.3. João Silvino Mendes – Gestor do Fundo Municipal de
Saúde de Iconha no período de 1º/1/2010 a 31/5/2011,
solidariamente com os senhores Dercelino Mongin e José Manoel Monteiro de Castro, no valor de R$ 4.716,36,
correspondente a 1.755,1859 VRTE, em razão da man-

tença das irregularidades tratadas nos itens 3.1, 3.2, 3.3 e
3.4 do Voto nº 02960/2018-4 deste Relator;

ARQUIVANDO-SE os presentes autos após o trânsito em
julgado e o respectivo adimplemento da obrigação.

4.4. Paulo Augusto Calenzani - Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Iconha no período de 1º/6/2011 a
9/8/2011, solidariamente com os senhores Dercelino
Mongin e José Manoel Monteiro de Castro, no valor de
R$ 1.113,97, correspondente a 414,5622 VRTE, em razão da mantença das irregularidades tratadas nos itens
3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 do Voto nº 02960/2018-4 deste Relator,
aplicando-se, ainda, multa pecuniária, no valor de 500
VRTE’s ao Sr. Paulo Augusto Calenzani, em decorrência
de referidas irregularidades;

MARCO ANTONIO DA SILVA

4.5. Marcelo Lovati Macarini - Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Iconha no período de 10/8/2011 a
3/6/2012, solidariamente com os senhores Dercelino
Mongin e José Manoel Monteiro de Castro, no valor de
R$ 1.915,90, correspondente a 712,9991 VRTE, em razão
da mantença das irregularidades tratadas nos itens 3.3 e
3.4 do Voto nº 02960/2018-4 deste Relator;
4.6. Joseli José Marquezini - Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Iconha no período de 4/6/2012 a
31/12/2012, solidariamente com os senhores Dercelino
Mongin e José Manoel Monteiro de Castro, no valor de
R$ 1.409,63, correspondente a 524,5916 VRTE, em razão
da mantença das irregularidades tratadas nos itens 3.3 e
3.4 do Voto nº 02960/2018-4 deste Relator, aplicando-se, ainda, multa pecuniária, no valor de 500 VRTE’s ao
Sr. Joseli José Marquezini, em decorrência de referidas
irregularidades.
5. DAR ciência aos interessados, encaminhando-se os autos ao Ministério Público Especial de Contas, para acompanhamento das penalidades aplicadas nesta decisão,
www.tce.es.gov.br

Relator
1. ACÓRDÃO TC-1599/2018 – 1ª CÂMARA:
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. REJEITAR as preliminares: DA DIVERGÊNCIA ENTRE
DELIBERAÇÕES ANTERIORES DESTE TRIBUNAL E O CASO CONCRETO – INEXISTÊNCIA; DA OCORRÊNCIA DE BIS
IN IDEM QUANTO AO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO; e
DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO MPS, suscitadas pelos responsáveis e tratadas
nos itens 1.1, 1.2 e 1.3, em face das razões antes expendidas no Voto nº 02960/2018-4 deste Relator;
1.2. ACOLHER, parcialmente, a preliminar suscitada pelo douto representante do Ministério Público Especial de
Contas, DECRETANDO a PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva deste Tribunal de Contas, na forma do artigo 71, da
Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c art. 487, II, do
Novo Código de Processo Civil – NCPC, em relação aos
Srs. João Silvino Mendes, Marcelo Lovati Macarini, Dercelino Mongin, José Manoel Monteiro de Castro e José
Maurício Caprini, afastando-se, consequentemente, a incidência de multa pecuniária aplicável;
1.3. CONVERTER os autos em Tomada de Contas Especial, em razão da ocorrência de dano ao erário, conforme
razões antes expendidas;
1.4. JULGAR IRREGULAR a Tomada de Contas Especial
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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em apreço, imputando ressarcimento, solidariamente,
aos seguintes agentes, nos valores respectivos:
1.4.1. Dercelino Mongim – ex-prefeito Municipal de
Iconha, solidariamente com José Manoel Monteiro de
Castro – Diretor Presidente do IPASIC, no valor de R$
50.620,73, correspondente a 18.838,4244 VRTE’s, em
razão da mantença das irregularidades tratadas nos itens
3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 do Voto nº 02960/2018-4 deste Relator;
1.4.2. José Maurício Caprini – Diretor do SAAE, solidariamente com os senhores Dercelino Mongim e José Manoel Monteiro de Castro, no valor de R$ 996,25, correspondente a 370,7528 VRTE, em razão da mantença das irregularidades tratadas nos itens 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 do Voto
nº 02960/2018-4 deste Relator;
1.4.3. João Silvino Mendes – Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Iconha no período de 1º/1/2010 a
31/5/2011, solidariamente com os senhores Dercelino
Mongin e José Manoel Monteiro de Castro, no valor de
R$ 4.716,36, correspondente a 1.755,1859 VRTE, em razão da mantença das irregularidades tratadas nos itens
3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 do Voto nº 02960/2018-4 deste Relator;

nicipal de Saúde de Iconha no período de 10/8/2011 a
3/6/2012, solidariamente com os senhores Dercelino
Mongin e José Manoel Monteiro de Castro, no valor de
R$ 1.915,90, correspondente a 712,9991 VRTE, em razão
da mantença das irregularidades tratadas nos itens 3.3 e
3.4 do Voto nº 02960/2018-4 deste Relator;
1.4.6. Joseli José Marquezini - Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Iconha no período de 4/6/2012 a
31/12/2012, solidariamente com os senhores Dercelino
Mongin e José Manoel Monteiro de Castro, no valor de
R$ 1.409,63, correspondente a 524,5916 VRTE, em razão
da mantença das irregularidades tratadas nos itens 3.3 e
3.4 do Voto nº 02960/2018-4 deste Relator, aplicando-se, ainda, multa pecuniária, no valor de 500 VRTE’s ao
Sr. Joseli José Marquezini, em decorrência de referidas
irregularidades.
1.5. DAR ciência aos interessados, encaminhando-se
os autos ao Ministério Público Especial de Contas, para
acompanhamento das penalidades aplicadas nesta decisão, ARQUIVANDO-SE os presentes autos após o trânsito
em julgado e o respectivo adimplemento da obrigação.

1.4.4. Paulo Augusto Calenzani - Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Iconha no período de 1º/6/2011 a
9/8/2011, solidariamente com os senhores Dercelino
Mongin e José Manoel Monteiro de Castro, no valor de
R$ 1.113,97, correspondente a 414,5622 VRTE, em razão da mantença das irregularidades tratadas nos itens
3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 do Voto nº 02960/2018-4 deste Relator,
aplicando-se, ainda, multa pecuniária, no valor de 500
VRTE’s ao Sr. Paulo Augusto Calenzani, em decorrência
de referidas irregularidades;

2. Unânime, nos termos da complementação de voto do
relator, conselheiro substituto Marco Antonio da Silva.

1.4.5. Marcelo Lovati Macarini - Gestor do Fundo Mu-

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO

3. Data da Sessão: 07/11/2018 – 38ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência).
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva (relator) e Márcia Jaccoud Freitas (em substituição).

www.tce.es.gov.br

FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 1600/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 06162/2015-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
UG: IPESC - Instituto de Previdência Social Dos Servidores
do Município de São José do Calçado
Relator: Marco Antônio da Silva
Responsável: JOSE CARLOS BERNARDES
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2014 –
REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO – DETERMINAÇÕES – DAR CIÊNCIA AOS INTERESSADOS – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual,
do Instituto de Previdência dos Servidores do Município
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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de São José do Calçado - IPESC, relativa ao exercício de
2014, sob a responsabilidade do Sr. José Carlos Bernardes - Diretor Presidente.
O responsável foi citado através de terceiros, conforme
Decisões Monocráticas 00992/2017-2 e 01649/20171, conforme Termos de Citação 01109/2017-1 e
01940/2017-7 (fls. 131 e 141-142), de acordo com o Relatório Técnico 00522/2016-8 e Instrução Técnica Inicial
- ITI 01183/2016-5 para manifestação sobre os indicativos de irregularidades constantes dos itens 3.1.1, 3.3.2.1,
3.3.2.2, 3.3.3.1 e 3.3.4.1, não tendo apresentado as justificativas requeridas, sendo declarado REVEL, através da
Decisão Monocrática 00998/2018-8.
A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal – Secex Previdência, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 02987/2018-3
e Manifestação Técnica 00793/2018, opinou pela mantença de todos os itens objeto de citação e consequente
irregularidade das contas, com expedição de determinações, bem como aplicação de multa ao gestor.
O Ministério Público Especial de Contas, por seu Procurador, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, nos termos dos
Pareceres 03667/2018-1 e 04583/2018-8, em consonância com a área técnica, pugnou no mesmo sentido.
Ressalte-se que na 27ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara, realizada no dia 22/8/2018, o responsável compareceu e exerceu o seu direito ao contraditório e ampla
defesa, mediante apresentação de sustentação oral, ocasião em que solicitou a juntada da documentação acostada às fls. 185-242, sendo os autos encaminhados à área
técnica, e, posteriormente ao Parquet de Contas, conforme sua solicitação realizada em sessão.

Assim, retornam os autos a este Magistrado de Contas,
com nova manifestação técnica e ministerial, para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação do Colegiado, na forma do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.

no Relatório Técnico 00522/2016-8, na ITI 01183/2016-6,
nas Decisões Monocráticas 00992/2017-2, 01649/2017-1
e 00998/2018-8, no Termo de Citação 001940/2017-7, e
diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso
IV, da Resolução TC nº 261/2013;

É o sucinto relatório.

Considerando que a diretor presidente do Instituto de
Previdência Social dos Servidores do Município de São
José do Calçado, relativo ao exercício de 2014, Sr. JOSÉ
CARLOS BERNARDES, não atendeu ao Termo da Citação
001940/2017-7, emitido por este Tribunal, e não encaminhou sua defesa, foi declarado revel pelo conselheiro
relator substituto, Sr. Marco Antonio da Silva, conforme
Decisão Monocrática 00998/2018-8.

VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual, do
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de
São José do Calçado - IPESC, relativa ao exercício de 2014,
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.
DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o douto representante do Parquet de Contas, em duas manifestações, opinaram pela mantença dos indicativos de
irregularidades constantes dos itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e
2.5 da Instrução Técnica Conclusiva - ITC (3.1.1, 3.3.2.1,
3.3.2.2, 3.3.3.1 e 3.3.4.1), com a consequente irregularidade das contas e expedição de determinação, bem como pela aplicação de multa ao gestor.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC
02987/2018-3 e da Manifestação Técnica 00793/2018-1,
litteris:
ITC 02987/2018-3:
[...]
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO:
Considerando os indicativos de irregularidades expressos
www.tce.es.gov.br

Diante do exposto, sugere-se a manutenção das irregularidades abaixo:
2.1 APURAÇÃO DE DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO NO EXERCÍCIO (item 3.1.1 do RT 00522/2016-8).
Base Legal: art. 35, 101 e 102 da Lei Federal nº. 4.320/64
e art. 1º, § 1º da LC nº. 101/2000.
2.2 PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA CONTABILIZADA INDEVIDAMENTE (item 3.3.2.1 do RT
00522/2016-8).
Base Legal: art. 85, 100 e 101 da Lei nº. 4.320/64, art. 1º,
inciso I, da Lei nº. 9.717/1998 e art.17, da Portaria MPS
403/2008.
2.3 CONTABILIZAÇÃO DE PLANO DE AMORTIZAÇÃO NÃO
PREVISTA NO DRAA (item 3.3.2.2 do RT 0522/2016-8).
Base Legal: art. 40, caput da CF/88, art. 69 da LRF, art. 1º
da Lei nº. 9717/98 e art. 19 da Portaria MPS 403/2008.
2.4 PROJEÇÃO ATUARIAL NÃO DEMONSTRA A NECESSIDADE ANUAL DE DESEMBOLSOS FINANCEIROS DO ENTE
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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(item 3.3.3.1 do RT 00522/2016-8).
Base Legal: art. 40, caput da CF/88, art. 1º e 69 da LRF,
art. 1º da Lei nº. 9717/98 e arts. 18 e 19 da Portaria MPS
403/2008.
2.5 AUSÊNCIA DE SEGREGAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL DOS RECURSOS E OBRIGAÇÕES
CORRESPONDENTES AOS PLANOS FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO (item 3.3.4.1 do RT 0522/2016-8).

limites da lei de responsabilidade fiscal, apresentando o
resultado na próxima prestação de contas (item 2.4 desta Instrução).
Sugere-se, ainda, nos termos art. 135, I da Lei Complementar nº 621/2012 e art. 389, I e II da Resolução TC
261/2013 (Regimento Interno do Tribunal de Contas),
aplicação de multa ao gestor responsável pelas contas
do exercício de 2014, a ser dosada pelo relator.

Base Legal: art. 1º, inciso I e art. 6º, inciso VII, da Lei nº.
9.717/1998, art. 71 a 74 da Lei nº. 4.320/64, art. 8º, Parágrafo único e art. 50, inciso I e III da LRF e art. 21 da Portaria MPS 403/2008.

Por fim, sugere-se dar ciência do julgamento deste Egrégio Tribunal de Contas à Secretaria de Previdência Social
vinculada ao Ministério da Fazenda. – g.n.

Considerando que as irregularidades 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
são de natureza grave, pois comprometem a continuidade e a solvência do RPPS e o equilíbrio fiscal do município e distorcem de forma relevante o resultado patrimonial do RPPS apresentado nas demonstrações contábeis,
maculando desta forma a prestação de contas do gestor
do Instituto, opina-se, quanto ao aspecto técnico-contábil, pela IRREGULARIDADE da Prestação de Contas, relativa ao exercício de 2014, do presidente do Instituto de
Previdência Social dos Servidores do Município de São José do Calçado, Sr. JOSÉ CARLOS BERNARDES, nos termos
do art. 84, inciso III, alínea “d”, da Lei Complementar nº.
621/2012, e do art. 163, inciso IV, do Regimento Interno
(Resolução TC 261/2013).

[...]

Sugere-se determinação ao atual gestor que exija do
atuário, quando da avaliação atuarial do Fundo Financeiro, que no quadro da projeção atuarial, faça separação entre receitas previdenciárias e aportes financeiros
para possibilitar sua quantificação e análises da a capacidade financeira, orçamentária e de cumprimento dos

MANIFESTAÇÃO TÉCNICA 00793/2018-1:
A matéria foi analisada pela Instrução Técnica Conclusiva 02987/2018-3, que em razão da revelia, sugeriu a
manutenção das irregularidades apontadas no Relatório Técnico, no que foi acompanhada pelo Parecer MPC
0367/2018-1.
O Exmo. Relator determinou a inclusão do processo para a pauta de julgamento no dia 22/08/2018, quando o
responsável compareceu ao plenário, e em sustentação
oral, pugnou pela juntada e análise de farta documentação, consubstanciada em 59 laudas.
Decidiu o Relator pela juntada das notas taquigráficas, e
não obstante o pedido de diligência do Exmo. Procurador
Heron Carlos Gomes de Oliveira, para abertura do contraditório junto à área técnica em razão da documentação carreada aos autos, determinou, a princípio, apenas
a análise quanto a existência de elementos novos.
Em seguida, vieram os autos para esta Secretaria, para
manifestação.
www.tce.es.gov.br

2 – DA ANÁLISE QUANTO À SUSTENTAÇÃO ORAL E DOCUMENTOS
Determinou o Exmo. Conselheiro Relator através do Despacho 46894/2018, o envio dos autos para manifestação
desta Secretaria de Controle Externo em face da documentação apresentada pelo Sr. José Carlos Bernardes em
sustentação oral, acostada às folhas 178-242.
Extrai-se dos autos que o responsável foi declarado revel através da Decisão Monocrática 00998/2018, que verificou a ausência de apresentação de justificativas pelo
Sr. José Carlos Bernardes, mesmo após ter sido regularmente citado, através dos Termos de Citação 1183/2016
e 1940/2017.
Com a inclusão do processo em pauta, o Responsável
apresentou-se para sustentação oral, momento em que
informou estar ciente da perda do prazo para se manifestar, justificando sua inércia em razão de doença – a qual
não foi comprovado nos autos, registre-se – e que procurou este Tribunal de Contas para tentar se justificar, sendo informado que poderia fazê-lo em sede de sustentação oral. Por fim, pugnou pela juntada de farta documentação.
No que tange à juntada de documentação em sede de
sustentação oral, assim determina a Res. 261/2013 – RITCEES:
Art. 328. Por ocasião da sustentação oral, as partes poderão juntar documento novo. (Redação dada pela Emenda
Regimental nº 006, de 29.3.2016).
§ 1º Considera-se documento novo aquele preexistente, mas ignorado ou inacessível ou, ainda, aquele que,
mesmo produzido após a defesa, contribua para a verdade material. (Redação dada pela Emenda Regimental nº
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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006, de 29.3.2016).
§ 2º Requerida a apresentação de documento novo por
ocasião da sustentação oral, caberá ao Relator a verificação do atendimento ao parágrafo anterior como condição de juntada aos autos, podendo adiar o julgamento
do processo ou determinar o cumprimento de diligências
que entender pertinentes. (Redação dada pela Emenda
Regimental nº 006, de 29.3.2016).
No caso em análise, verifica-se que a documentação
acostada aos autos não configura documento novo,
pois embora preexistente, não demonstrou o responsável que era ignorada ou inacessível. Ao contrário, verifica-se que a documentação é datada de 2014 e 2015,
contemporânea ao seu mandato de Presidente do Instituto de Previdência.
Portanto, a documentação acostada não atende aos requisitos do parágrafo primeiro do art. 328, não possibilitando, assim, a reabertura da instrução para reanálise
da prestação de contas.
Nessa linha, e em atenção ao previsto no Regimento Interno desta Corte – art. 157, §7º, c/c art. 328, § 1º, da
Res. 261/2013, sugere-se a reinclusão do processo em
pauta, para julgamento e regular prosseguimento do
feito, devendo o responsável expor sua irresignação em
sede de recurso, nos moldes previsto pelo art. 405, do
RITCEES.
3 – PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Com base nos elementos constantes nos autos, sugere-se
a reinclusão do processo em pauta, para julgamento e regular prosseguimento do feito, nos moldes dos art. 157, §
7º, c/c art. 328, § 1º, da Res. 261/2013. – g.n.
Por seu turno, o douto representante do Parquet de

Contas, nos termos dos Pareceres 03667/2018-1 e
04583/2018-8, acompanhou, na íntegra, a área técnica.
Assim, cumpre a este Relator o enfrentamento de mérito
dos indicativos de irregularidades cuja mantença foi sugerida pela área técnica, à luz da documentação constante dos autos, das razões de defesa, bem como da legislação aplicável.
2. DO MÉRITO:
Ressalte-se que, embora declarado REVEL, o gestor compareceu aos autos em sede de sustentação oral, conforme Notas Taquigráficas (fls. 179-181), trazendo a documentação juntada às fls. 185-242, por determinação deste Relator, a qual a área técnica, através de servidor designado, não promoveu a análise, sob as alegações de
que não atende ao disposto no artigo 328, § 1º, da Resolução TC 261/2013.
Esclareça-se, por oportuno, que a afirmativa da servidora designada, de que este Relator, não obstante o pedido de diligência do douto Procurador de Contas, para
abertura do contraditório junto à área técnica, em razão da documentação carreada aos autos, teria decidido pela juntada das notas taquigráficas, e determinado,
a princípio, apenas a análise quanto à existência de elementos novos, se trata de uma manifestação equivocada, conforme se vê do despacho de fl. 243, que foi por ela
reproduzido no item 2 da sua manifestação.
Quando este Relator encaminhou os autos à área técnica para manifestação sobre as razões de defesa e a documentação trazida pelo responsável, o fez porque já havia
observado que a referida documentação atendia ao dispositivo regulamentar mencionado, como é de sua competência, conforme estabelece o § 2º do mesmo artigo,
www.tce.es.gov.br

e porque, de acordo com o artigo 29, inciso II, da mesma
Resolução TC 261/2013, é de sua competência presidir a
instrução dos processos sob sua relatoria.
Assim sendo, considerando-se o posicionamento da área
técnica, que fora adotado pelo Parquet de Contas, este Relator passa à análise das razões de defesa e da documentação trazida aos autos, em sede de sustentação
oral, demonstrando que a mesma atende ao disposto no
artigo 328 e seus parágrafos, da Resolução TC 261/2013,
a saber:
2.1. APURAÇÃO DE DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO NO
EXERCÍCIO (2.1 DA ITC 02987/2018-3 e 3.1.1 DO RT
00522/2016-8):
Base normativa: Artigos 35, 101 e 102 da Lei 4.320/1964.
De acordo com o relato técnico, ao confrontar a receita arrecadada pelo Instituto com a despesa empenhada, apurou-se déficit orçamentário no valor de R$ 101.268,06.
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva ITC
2987/2018 sugeriu a mantença da irregularidade argumentando, em síntese, que o desequilíbrio orçamentário
é irregularidade grave, pois, além de comprometer a continuidade e a solvência do RPPS, concorre para o desequilíbrio fiscal do Município.
Em sede de sustentação oral, o gestor esclareceu que,
em verdade, não ocorreu o déficit orçamentário apontado, mas um superávit, da ordem de R$ 1.827.561,74, haja
vista a receita de repasse previdenciário para cobertura
do déficit, no valor de R$ 1.928.829,80, que não foi lançado na receita orçamentária, sendo, no entanto, utilizado para pagamento das despesas orçamentárias de aposentadorias e pensões.
Alegou, ainda, o gestor, que encaminhou junto às deSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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monstrações contábeis, uma nota explicativa, na qual
presta esses esclarecimentos, tendo trazido cópia da
mesma, juntada às fls. 202-203 dos autos.

cio de 2014 (em análise), bem como saldo de caixa de R$
5.682.624,60, no exercício anterior e de R$ 7.346.544,59,
no exercício de 2014.

Examinando as demonstrações contábeis inseridas no CD
constante de fl. 22 dos autos, verifico estar presente a
nota explicativa, correspondente, exatamente, à cópia
juntada pela defesa, a qual sequer foi mencionada no
relatório técnico, na Instrução Técnica Inicial - ITI e na
Instrução Técnica Conclusiva - ITC 2987/2018, e, muito
menos na Manifestação Técnica 793/2018.

O Demonstrativo das Variações Patrimoniais (Anexo 15)
evidencia uma elevação do resultado patrimonial de R$
273.678,10, negativo, em 2013, para R$ 1.116.074,73,
positivo em 2014.

Verifico, ainda, no mesmo CD, que fora registrado no Balanço Financeiro (BALFIN), após as receitas orçamentárias, no total de R$ 3.116.875,98, e antes das receitas extraorçamentárias, a receita de Transferências Financeiras, no valor de R$ 1.928.829,80, que, somadas, resultam
em R$ 5.045.705,78, da qual, deduzido o total da despesa orçamentária R$ 3.218.144,04, resulta em superávit
de R$ 1.827.561,74, como alegado pelo gestor.
Da despesa orçamentária empenhada, liquidada e paga, constante do Balanço Financeiro e do Balancete da
Execução Orçamentária (BALEXO 01), no total de R$
3.218.144,04, constato que o valor de R$ 3.171.450,19 se
refere a pagamentos de aposentadorias, pensões e outros benefícios previdenciários e R$ 46.693,85, se refere
aos gastos com recursos da Taxa de Administração.
Verifico, ainda, do Relatório Técnico que a despesa relativa à taxa de administração do Instituto correspondeu a
0,56% da base de cálculo, sendo-lhe permitido até 2% pela legislação de regência.
Ressalte-se que o Instituto apresenta no Balanço Patrimonial, um superávit financeiro do exercício anterior, no
valor de R$ 5.682.541,88 e de R$ 7.346.597,54, no exercí-

Com relação aos dispositivos legais embasadores da irregularidade, verifico que o artigo 35 da Lei 4.320/64 estabelece que, pertence ao exercício financeiro as receitas
nele arrecadadas e as despesas nele empenhadas, não se
tratando, portanto, de déficit orçamentário.
O artigo 101 da mesma lei estabelece que os resultados
gerais do exercício serão demonstrados nos Anexos 12,
13, 14 e 15, bem como nos Anexos 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
e 17, e, segundo o artigo 102, o Balanço Orçamentário
(Anexo 12) demonstrará as receitas e despesas previstas
em confronto com as realizadas.
Considerando que as demonstrações contábeis estão de
acordo com os artigos 35, 101 e 102 da Lei 4.320/64, não
há que se falar em ilegalidade em relação a este item,
não há que se falar, ainda, em desequilíbrio orçamentário ou fiscal, haja vista que toda a despesa empenhada foi paga no exercício, restando saldo de caixa de R$
7.346.544,59 e superávit financeiro de R$ 7.346.597,54
para o exercício seguinte.
Conforme demonstrado, o gestor não violou qualquer
dispositivo constitucional, legal ou regulamentar, sendo que as justificativas apresentadas, bem como a documentação por ele trazida aos autos podem ser consideradas documento novo, nos termos do § 1º, do artigo 328
da Resolução TC 261/2013, que assim define, litteris:
www.tce.es.gov.br

§ 1º Considera-se documento novo aquele preexistente, mas ignorado ou inacessível ou, ainda, aquele que,
mesmo produzido após a defesa, contribua para a verdade material. – g.n.
Posto isto, divirjo do entendimento técnico e do Órgão
Ministerial, acolho as razões de defesa e afasto o presente indicativo de irregularidade.
2.2. PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA CONTABILIZADA INDEVIDAMENTE (item 2.2 DA ITC 02987/20183 e 3.3.2.1 DO RT 00522/2016-8):
Base normativa: Artigos 85, 100 e 101, da Lei 4.320/1964;
artigo1º, inciso I, da Lei 9717/1998; e artigo 19 da Portaria MPS 403/2008.
Segundo o relato técnico, foi constatado a partir de informações constantes do demonstrativo de resultado da
avaliação atuarial – DRAA/2014 (data-base 31/12/2013)
e do Balanço Patrimonial que a provisão matemática foi
contabilizada indevidamente, ou seja, o Balanço Patrimonial (BALPAT) registra valores divergentes do DRAA.
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva - ITC sugeriu
a mantença da irregularidade, demonstrando, à fl. 155,
as contas contábeis em que se concentram as diferenças.
Em sede de sustentação oral, o gestor trouxe a manifestação do atuário sobre este e os demais itens que envolvem o seu trabalho, conforme documentação juntada às
fls. 193-197, onde esclarece o seguinte:
- Foi informado, equivocadamente, a soma do déficit
atuarial do Fundo Financeiro e do Fundo Previdenciário,
lembrando que o Fundo Financeiro é de responsabilidade do Tesouro Municipal;
- Assim, não deveria somar o déficit atuarial do Fundo FiSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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nanceiro ao do Fundo Previdenciário;
- Alegou, por fim, que não houve qualquer prejuízo, vez
que o próprio auditor informa, às fls. 109-110, que o município providenciou a legislação, amortizando o déficit
atuarial.
Do exame das demonstrações contábeis e atuariais citadas, inseridas no CD, constante à fl. 22, verifico do arquivo BALPAT, o registro de Provisões a Longo Prazo, no
valor de R$ 5.723.938,43, que corresponde a Provisões
Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo Consolidada,
constante do arquivo BALVER, onde constam os registros
detalhados do relatório atuarial, sendo que alguns valores correspondem aos registrados do DEMAAT 05, outros
com os valores do DEMAAT 07 (DRAA).
Não vislumbro, no entanto, no relato técnico, nem nos
demonstrativos citados qual foi o registro indevido, bem
como qual o valor que deveria ter sido registrado em que
conta contábil.
Constato, por outro lado, que as divergências de valores apontadas pelo subscritor da Instrução Técnica Conclusiva – ITC, à fl. 155, decorre de saldos advindos do
exercício anterior, registrados no BALVER, e que o resultado atuarial demonstrado no DMAAT, no valor de R$
136.260.917,11, corresponde ao somatório do déficit
atuarial apurado nos dois regimes (R$ 135.852.318,85
– Financeiro + R$ 408.598,29 – Capitalização), conforme
alegado pela defesa, estando assim registrado no arquivo BALVER.
Ademais, se ainda persiste alguma inconsistência nos registros contábeis, não foi provocada pelo gestor que sequer “contrata” a contabilidade que é feita em conjunto
com a Prefeitura, conforme alegado.

Assim sendo, resta demonstrado que o gestor não violou
qualquer dispositivo constitucional, legal ou regulamentar, sendo que suas justificativas apresentadas, bem como a documentação por ele trazida aos autos podem ser
consideradas documento novo, nos termos do § 1º, do
artigo 328 da Resolução TC 261/2013.
Posto isto, divirjo do entendimento técnico e do Órgão
Ministerial e afasto o presente indicativo de irregularidade.
2.3. CONTABILIZAÇÃO DE PLANO DE AMORTIZAÇÃO
NÃO PREVISTA NO DRAA (item 2.3 DA ITC 02987/2018-3
e 3.3.2.2 DO RT 00522/2016-8):
Base normativa: Artigo 40, caput, da Constituição Federal; artigo 69, da LRF; artigo 1º, da Lei 9717/1998; e artigos 18 e 19 da Portaria MPS 403/2008.
De acordo com o relato técnico, o IPESC adotou como forma de equacionamento de déficit atuarial a segregação
de massas, sendo o Município responsável pelos aportes
financeiros para cobertura de déficit.

O gestor, em sede de sustentação oral, trouxe a manifestação do atuário sobre este e os demais itens que envolvem o seu trabalho, conforme documentação juntada às
fls. 193-197, o qual reafirma serem aplicáveis os mesmos
esclarecimentos do item anterior.
Prosseguiu o gestor, esclarecendo, conforme notas taquigráficas, que o valor de R$ 136.260.917,11 foi realmente lançado indevidamente, pois está somado ao déficit
atuarial do plano previdenciário R$ 408.598,29, e o valor constante do Anexo III das Reservas Matemáticas da
Avaliação Atuarial é R$ 135.852.318,82, Déficit Atuarial
corresponde ao Plano Financeiro, de responsabilidade do
Tesouro Municipal.
Alegou, por fim, que, além de lançado indevidamente
(somando o déficit atuarial dos dois planos – financeiro e
previdenciário), foi somado ao saldo preexistente de R$
122.808,21 (do plano financeiro).

Relatou-se, ainda, que foi contabilizado no arquivo BALVER, em “[-] Outros Créditos do Plano de Amortização”
conta 2.2.7.2.1.05.98.000, R$ 136.260.917,11. Contudo,
não consta do DRAA (DEMAAT) o referido Plano de Amortização ou informação sobre a existência de lei que tenha instituído alíquota suplementar para o exercício em
análise.

Examinando o balancete de verificação (BALVER), bem
como os demonstrativos trazidos pela defesa e juntados
às fls. 219-221, verifico que fora contabilizado o somatório dos resultados atuariais, déficits, do plano financeiro (R$ 135.852.318,82) e do plano previdenciário (R$
408.598,29), que resultou em R$ 136.260.917,11, e, em
sequência, outra conta negativa no mesmo valor, ambas debitadas e com saldos devedores, valores estes,
demonstrados no DRAA.

O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva - ITC
2987/2018 sugeriu a mantença da irregularidade, argumentando, em síntese, que o atuário não utilizou nenhum crédito oriundo de plano de amortização, inferindo como inexistente e que o gestor não apresentou as
justificativas necessárias ao saneamento do item.

Constato, por outro lado, que os relatórios dos cálculos
atuariais não se apresentam de forma elucidativa para
que se possa fazer qualquer afirmação de regularidade
ou irregularidade dos registros contábeis, não devendo o
gestor ser apenado por irregularidade possivelmente inexistente e que não foi por ele provocada.

www.tce.es.gov.br
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Posto isto, considerando a deficiência das informações
atuariais, divirjo parcialmente do entendimento técnico
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
sejam esclarecidos nas próximas contas quais são os outros créditos do plano de amortização registrado no BALVER e no DEMDIF e o porquê de não constarem do relatório do atuário.
2.4. PROJEÇÃO ATUARIAL NÃO DEMONSTRA A NECESSIDADE ANUAL DE DESEMBOLSOS FINANCEIROS DO
ENTE (ITEM 2.4 DA ITC 02987/2018-3 E 3.3.3.1 DO RT
00522/2016-8):
Base normativa: Artigo 40, caput, da Constituição Federal; artigos 1º e 69, da LRF; artigo 1º, da Lei 9717/1998; e
artigos 18 e 19 da Portaria MPS 403/2008.
Segundo o relato técnico, o quadro 5 do DRAA – Plano Financeiro, denominado Projeção Atuarial, não demonstra
a necessidade de aportes por parte da Prefeitura no período projetado, conforme demonstrado às fls. 115-116,
inviabilizando a possibilidade de análise da capacidade financeira, orçamentária e de cumprimento dos limites da
LRF no período.
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva - ITC sugeriu a mantença da irregularidade, bem como a expedição
de determinação, no sentido de que seja exigido do atuário, a separação entre receitas previdenciárias e aportes financeiros, apresentando os resultados nas próximas
contas.
Em sede de sustentação oral, o gestor trouxe esclarecimentos do atuário (fl. 195), o qual alega estar equivocada a análise, vez que o Fundo Financeiro é de responsa-

bilidade do Tesouro Municipal, não se tratando de fundo capitalizado.
Informou, ainda, a juntada dos mesmos anexos demonstrando os valores que deveriam ser aportados pelo Município, vez que no DRAA é demonstrado apenas as receitas, as despesas e o saldo (fls. 195 e 234-239).
Examinando os demonstrativos constantes do CD (fl. 22),
bem como a documentação juntada em sede de defesa
oral, verifico que o Quadro 5 do DRAA denominado Projeção Atuarial, apresenta apenas as projeções de receita e de despesa e respectivos saldos, para o período de
2014 a 2088, juntando-se, por ora, um novo demonstrativo informando os valores necessários de aporte financeiro do referido período (fls. 196-197 e 234-242).

III da LRF; e artigo 21 da Portaria MPS 403/2008.
De acordo com o relato técnico, verificou-se das demonstrações contábeis a inexistência de registros orçamentários e financeiros, bem como dos ativos e passivos, individualmente, para os planos, previdenciário e financeiro, e da taxa de administração, salvo as provisões matemáticas, contrariando o que determina a Portaria MPS
403/2008.
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva - ITC sugeriu a mantença da irregularidade, ressaltando que o gestor não apresentou justificativas, sendo declarado REVEL.
Em sede de sustentação oral, o gestor alegou que adotou
medidas para sanar tais irregularidades, mediante um
trabalho iniciado em 2013.

Conforme relatado, a irregularidade não está nas contas
do gestor, mas nos relatórios do atuário, que se apresenta de forma não elucidativa, sem propostas de percentuais necessários à cobertura do déficit atuarial nos planos
financeiro e previdenciário, nos valores respectivos de R$
135.852.318,82 e R$ 408.598,29.

Examinando a documentação dos autos, verifico que o
Balancete da Execução Orçamentária da Despesa – BALEXO 02 demonstra, de forma segregada, as despesas
dos fundos previdenciário e financeiro, e da taxa de administração, não se verificando a mesma segregação nas
contas bancárias.

Posto isto, divirjo parcialmente do entendimento técnico
e do Órgão Ministerial, acolho a sugestão técnica quanto a expedição de determinação, e mantenho o presente indicativo de irregularidade, sem o condão de macular as contas.

Constato, ainda, que o balancete de verificação – BALVER, bem como o Demonstrativo da Dívida Fundada –
DEMDIF (Anexo 16), demonstram o Passivo Não Circulante de forma segregada para os dois fundos: previdenciário e financeiro.

2.5. AUSÊNCIA DE SEGREGAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL DOS RECURSOS E OBRIGAÇÕES
CORRESPONDENTES AOS PLANOS FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO (ITEM 2.5 DA ITC 02987/2018-3 E 3.3.4.1
DO RT 00522/2016-8):Base normativa: Artigos 1º, inciso
I e 6º, inciso VII, da Lei 9717/1998; artigos 71 a 74 da Lei
4.320/1964; artigos 8º, parágrafo único, e 50, incisos I e

Sobre o tema, vale colacionar os termos do Voto
2664/2017 deste Relator, bem como o ACÓRDÃO TC
518/2017 de 02/5/2017, proferidos nos autos do Processo TC 2584/2014, relativo às contas do Instituto de Previdência de Vila Velha - IPVV, de 2013, na qual decidiu este
Tribunal no sentido de que este fato, por si só, não é capaz de macular as contas, que foram julgadas regulares
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com ressalvas, tendo sido expedida determinação quanto à segregação dos dois fundos na contabilidade.
Consta dos autos do Processo TC 3438/2015, relativo à
Prestação de Contas Anual do IPVV, de 2014, consulta feita pelo gestor daquele Instituto ao Ministério da Previdência Social em 2015, sobre o tema, obtendo-se resposta no sentido de que, ainda não está se exigindo os balanços e demonstrativos segregados, ainda que se exija as informações separadas por fundo, como é o caso
do DIPR, e que, no PCASP RPPS estão previstas as contas
apenas do ativo para o registro do ingresso dos recursos
financeiros, quais sejam:
- CONTA ÚNICA RPPS, BANCOS CONTA MOVIMENTO
RPPS, BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO, BANCOS COMTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO, E BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.
No Passivo, apenas a conta para registro da Provisão Matemática está segregada.
Consta, ainda, daqueles autos que a Associação Capixaba dos Institutos de Previdência fez várias reuniões com
a área técnica e isso só ficou resolvido em 2017.
Assim sendo, entendo que a solução desta questão independe do gestor, sendo este um problema da maioria
dos RPPS, haja vista que nem mesmo o plano de contas
PCASP estabeleceu as contas contábeis destinadas aos
registros necessários para a segregação.
Ademais, há que se levar em conta que, nem mesmo o
Ministério da Previdência Social que fiscaliza os RPPS, está exigindo as demonstrações contábeis segregadas pela
mesma razão antes mencionada: o PCASP somente estabelece, no plano de contas dos RPPS, as contas para re-

gistro das contas bancárias segregadas, e, para o passivo,
somente as contas para registro das Provisões Matemáticas estão segregadas.

da ITC 02987/2018-3 e 3.3.2.2, 3.3.3.1 e 3.3.4.1 do RT
00522/2016-8), sem o condão de macular as contas em
referência;

Posto isto, acompanho parcialmente o entendimento
técnico e do Órgão Ministerial, mantenho o presente indicativo de irregularidade, sem o condão de macular as
contas, expedindo-se determinação no sentido de que
se promova, junto aos Órgãos Federais competentes, o
plano de contas e os respectivos registros orçamentário,
financeiro e obrigações correspondentes, de forma segregada, para os fundos financeiro e previdenciário e taxa de administração, providenciando, de imediato, a segregação das contas bancárias.

1.3. JULGAR REGULAR COM RESSALVAS a Prestação de
Contas Anual, do Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de São José do Calçado – IPESC, relativa ao
exercício de 2014, sob a responsabilidade do Sr. José Carlos Bernardes – Diretor Presidente, em face da mantença
dos indicativos de irregularidades indicados nos itens 2.3,
2.4 e 2.5 desta decisão, ainda que sem o condão de macular as contas, pelas razões ali expendidas, dando-lhe a
devida quitação;

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 da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. AFASTAR os indicativos de irregularidades constantes dos itens 2.1 e 2.2 desta decisão (itens 2.1 e 2.2 da
ITC 02987/2018-3 e 3.1.1 e 3.3.2.1 do RT 00522/2016-8);
1.2. MANTER os indicativos de irregularidades constantes dos itens 2.3, 2.4 e 2.5 desta decisão (2.3, 2.4 e 2.5
www.tce.es.gov.br

1.4. DETERMINAR ao atual gestor do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São José do Calçado – IPESC, o seguinte:
1.4.1. Esclareça, nas próximas contas, quais são os outros
créditos do plano de amortização registrado no BALVER e
no DEMDIF, e o porquê de não constarem do relatório do
atuário (item 2.3);
1.4.2. Exija do atuário a separação entre receitas previdenciárias e aportes financeiros, apresentando os resultados nas próximas contas (item 2.4);
1.4.3. Promova, junto aos órgãos federais competentes,
o plano de contas e os respectivos registros orçamentário, financeiro e obrigações correspondentes, de forma
segregada, para os fundos financeiro e previdenciário
e taxa de administração (item 2.5), providenciando, de
imediato, a segregação das respectivas contas bancárias.
1.5. DAR CIÊNCIA aos interessados, ARQUIVANDO-SE os
presentes autos após o respectivo trânsito em julgado.
2. Unânime.
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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3. Data da Sessão: 07/11/2018 – 38ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência).

CONTROLE EXTERNO – TOMADA DE CONTAS ESPECIAL –
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
- EXERCÍCIOS DE 2013 - DESCUMPRIMENTO REITERADO
DA DECISÃO QUE DETERMINOU A TOMADA DE CONTAS
– EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - ARQUIVAR

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

O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

I RELATÓRIO

ACÓRDÃO TC- 1666/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 01885/2014-2
Classificação: Tomada de Contas Especial Determinada
UG: PMBSF - Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: WALDELES CAVALCANTE, LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA, ORLANDO AMARO HARTVIG

Cuidam os presentes autos de Tomada de Contas Especial realizada pela Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco, nos termos determinados pela Decisão TC
3219/2013 (fls. 02/03), decorrente de uma Representação encaminhada a este Tribunal pelo Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira, prefeito de Barra de São Francisco em 2013, nos autos TC 3219/2013, em que acusa indícios de ilegalidades no procedimento licitatório (Convite
05/2011), que visava à aquisição de materiais de construção a serem utilizados na fábrica de manilhas do município, além da falta de controle na destinação dos referidos
materiais adquiridos por parte do município junto à empresa “O Lajotão Material de Construção Ltda”.
Após a devida notificação (Termo de Notificação
1858/2013 – fls. 08/10) o Sr. Luciano Henrique Sordine,
encaminhou o Relatório da Tomada de Contas Especial
e documentos de suporte (Processo 11279/2013), cujo
conteúdo foi analisado pela 6ª SCE que se manifestou
através da MTP 336/2014 (fls. 22/26), mantendo apenas o item (2.4 Ausência de destinação de materiais adquiridos), e sugerindo de citação do prefeito, único responsável apontado, por intermédio da ITI 608/2014 (fls.
27/29), em razão do indicativo de irregularidade remanescente - “Ausência de destinação de materiais adquiwww.tce.es.gov.br

ridos”.
Devidamente citado (Termo de Citação TC 1405/2014 –
fls. 34/35), o prefeito trouxe suas alegações de defesa (fls.
37/50), que foram enviadas para manifestação ao Núcleo
de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC, que assim o fez por meio da Manifestação Técnica Preliminar
MTP 587/2014 (fls. 53/56), sugerindo a complementação
da tomada de contas especial em tela, conforme dispõe o
art. 10, caput e parágrafo único, da IN 08/2008, por verificar a ausência de alguns elementos.
Nesse sentido, proferi o voto encartado às fls. 59/62, determinando o retorno da TCE à origem para complementação, com a notificação do responsável, no prazo de 45
dias, o que fui acompanhado pelo Plenário, nos termos
da Decisão TC 8171/2014 (fls. 63).
Em que pese à devida notificação, conforme Termo de
Notificação 2508/2014 (fls. 66/67), o defendente não
apresentou a TCE complementada, e nesse passo, a 6ª
SCE elaborou a MTP 302/2015 (fls. 73/74), opinando
por oportunizar uma outra notificação ao atual Prefeito,
para que procedesse ao envio da TCE complementada,
haja vista o término do prazo concedido, o que foi por
mim acompanhado, nos termos da DECM 578/2015 (fls.
76/77), conferindo ao prefeito, Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira, o prazo máximo de 15 dias para a complementação da TCE, conforme solicitado anteriormente.
Desta feita, o atual prefeito enviou novamente o processo da Tomada de Contas Especial, conforme termo de
anexação de fls. 83, sobre a qual a 6ª SCE concluiu, por
meio da MTP 463/2015 (fls. 87/89), pelo encaminhamento dos autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC para análise conclusiva, com base
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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na referida ITI e nas alegações de defesa às fls. 37 a 50.
Nesse sentido, foram os autos encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas, que, por
meio da Instrução técnica Conclusiva ITC 5057/2015 (fls.
101/107), assim concluiu:
3. CONCLUSÃO /PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1. Após a análise dos fatos constantes dos presentes
autos referente à Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco, relativo ao exercício de 2011, entende-se que
deve ser mantida a irregularidade analisada no seguinte
item desta Instrução Técnica Conclusiva::
3.1.1. Ausência de destinação de materiais adquiridos
Base legal: Infração ao Princípio da Eficiência, disposto
no artigo 37, caput da Constituição Federal e no artigo
32 da Constituição Estadual, além do artigo 70 caput da
Constituição Federal e artigo 70 caput da Constituição
Estadual.
Responsáveis: Waldeles Cavalcante.
Ressarcimento: R$ 74.675,00 (setenta e quatro mil,
seiscentos e setenta e cinco reais), correspondentes a
35.362,50 VRTE.3.2. Posto isso, e diante do preceituado
no art. 319, § 1º, inciso IV, da Res. TC 261/2013, conclui-se opinando por:
3.2.1. Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do senhor Waldeles Cavalcante, Prefeito Municipal de Barra de São Francisco no exercício de
2011, pelo cometimento de infração que causou dano
injustificado ao erário presentificado no item 2.1 desta Instrução Técnica Conclusiva condenando ao ressarcimento no valor de R$ 74.675,00 (setenta e quatro
mil, seiscentos e setenta e cinco reais), corresponden-

tes a 35.362,50 VRTE, sugerindo, também, a aplicação
de multa proporcional ao dano, conforme art. 95 da LC
32/93 e sua inabilitação para o exercício de cargo em
comissão ou função de confiança pelo prazo máximo de
cinco anos, conforme art. 99 da LC 32/93, referente aos
atos praticados, na medida de sua responsabilidade e
do dano causado ao erário;
Instado a se pronunciar, o Ministério Público Especial
de Contas acompanhou na íntegra os termos da ITC
5057/2015, conforme se depreende do parecer – PPJC
5848/2015 (fls. 109).
Na ocasião, por não entender cumprida a decisão de
complementação da Tomada de Contas Especial, proferi voto (fls. 120/125), para que a autoridade promovesse a complementação da TCE determinada, nos termos
explicitados na MTP 587/2014, o que fui acompanhado
pela 1ª Câmara, por intermédio da Decisão 1081/2016
(fls. 126).
Assim, seguiu o processo com o Termo de Desanexação
(fls. 127) e notificação do responsável, conforme Termo
de Notificação 1070/2016 (fls. 128).
Em cumprimento ao Termo de Notificação supracitado,
o Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira apresentou ofício, encartando a Portaria de nomeação de nova Comissão processante, sob a alegação de que o prazo da Portaria que instituiu a primeira Comissão teria expirado, solicitando, ainda, a dilação de prazo para apresentação da
complementação da tomada de contas determinada (fls.
132/134).
Neste contexto, proferi a DECM 1134/2016 (fls. 138/139),
deferindo o pedido de dilação de prazo solicitado pela autoridade responsável, concedendo-lhe mais 30 dias
www.tce.es.gov.br

para a conclusão da tomada de contas processada, sendo
o mesmo cientificado, através do Termo de Notificação
1611/2016 (fls. 140).
Adiante, a Secretaria Geral das Sessões informou que o
prazo para atendimento a DECM 1134/2016 teria vencido em 15/09/2016, e segundo o NCD, não havia o responsável protocolizado qualquer documentação alusiva
aos presentes autos (fls. 141/145).
Diante da omissão por parte do gestor responsável, a Secex/Denúncia apresentou a Manifestação Técnica – MTP
181/2017-2 (evento 21), encartada às fls. 148/153, propondo a aplicação de multa, pelo descumprimento reiterado de decisões emanadas desta Corte e reenvio de notificação à autoridade competente determinando a efetiva complementação da TCE em questão, o que foi acompanhado na íntegra pelo Órgão Ministerial (fls. 157).
Nesse sentido, proferi o voto 2720/2017 (evento 34), fls.
168/173, determinando a aplicação de multa ao Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira e notificando o Controlador Interno do Município, Sr. Orlando Amaro Hartvig, para que num prazo de 10 (dez) dias venha a complementar
as informações contidas na Tomada de Contas Especial
instaurada, que fui acompanhado pelo Plenário, nos termos da ACÓRDÃO TC-587/2017-PRIMEIRA CÂMARA (fls.
174/180).
Após, por meio de DECM 1906/2017 (evento 51) de fls.
201/202, indeferi pedido de dilação de prazo feito pela
municipalidade, bem como remeti os autos a SecexDenúncias para análise da Tomada de Contas Especial e possível penalização dos responsáveis pelo dano e pelo descumprimento de determinações deste Tribunal.
Assim sendo, foi confeccionada a ITI 13/2018 (fls.
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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208/214), sugerindo a CITAÇÃO do Sr. Orlando Amaro Hartvig (evento 56), Controlador Interno do Município de Barra de São Francisco, para que, no prazo de 30
(trinta) dias improrrogáveis, apresente razões de justificativas, bem como os documentos que entender necessários, em razão das ocorrências constantes desta Instrução Técnica Inicial.
Devidamente notificado, o responsável anexou aos autos Boletim Unificado de Ocorrência nº 35092436 (evento 61), em que consta que não foi localizado o Processo
de Tomada de Contas Especial (Processo Administrativo nº11.279/2013), enviado por esta Corte de Contas ao
município para complementação da TCE.
Demais disso, informa que solicitou ao Prefeito Municipal
a instauração de um Processo Administrativo Disciplinar
para apurar a responsabilidade pelo desaparecimento do
referido processo de Tomada de Contas Especial (evento 68).
Encerrando a instrução processual, a Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas (SecexMeios) proferiu a Manifestação Técnica 00460/2018-7
(evento 72), reiterando a análise procedida na Instrução
Técnica Conclusiva 5057/2015.
Pronunciando-se no mesmo sentido, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas prolatou o parecer
02622/2018-1 (evento 76) anuindo os termos da Manifestação Técnica 00460/2018-7:
[...]
Isto posto, o Ministério Público de Contas anui à proposta da área técnica constante na Manifestação Técnica
00460//2018-7, pugnando por rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do senhor Wal-

deles Cavalcante – Prefeito de Barra de São Francisco,
no exercício de 2011, pelo cometimento de infração que
causou dano injustificado ao erário, qual seja, “Ausência
de destinação de materiais adquiridos”, condenando ao
ressarcimento no valor de R$ 74.675,00 (setenta e quatro mil, seiscentos e setenta e cinco reais), correspondentes a 35.362,50 VRTE, bem como pela aplicação de multa proporcional ao dano, conforme art. 95 da LC 32/93 e
sua inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou
função de confiança pelo prazo máximo de cinco anos,
conforme art. 99 da LC 32/93, referente aos atos praticados, na medida de sua responsabilidade e do dano causado ao erário.

Após, vieram aos autos ofício fls 61, do Senhor Luciano
Henrique Sordine Pereira, informando novamente que
irá buscar o ressarcimento via judicial. Porém, às fls. 81
o Plenário desta Corte de Contas decidiu em 12/04/2014
(ACÓRDÃO TC 588/2014) pelo arquivamento do processo
3219/2013 e pelo processamento da TCE em autos apartados.

II FUNDAMENTOS

A conduta perpetrada pelo Prefeito, ora Representante,
em não encaminhar a tomada de contas complementada foi absolutamente antijurídica que, mesmo tendo culminado com a aplicação de multa, não foi capaz de trazer
efetividade às decisões desta Corte.

Revolvendo os autos, nota-se que desde abril de 2013
(processo 3219/2013), quando foi autuada a Representação, percebo que o representante (Prefeito Municipal
Luciano Henrique Sordine) não trouxe qualquer comprovação dos fatos relatados, conforme consta às fls. 03 do
processo acima citado.
Ocorre que, com base nestas informações, determinou-se a instauração de Tomada de Contas Especial, conforme consta da Decisão TC 2156/2013, fls 16.
Em 12 de Junho de 2013, vieram aos autos ofício fls. 23 assinado pelo Prefeito Municipal, senhor Luciano Henrique
Sordine Pereira, informando que como o ressarcimento
será feito de forma judicial, não será necessária a instauração de Tomada de Contas Especial, o que foi indeferido
pelo Relator, na forma da Decisão TC 3866/2013, fls. 35.
Diante disso, decorrido o prazo, reiterou-se a determinação de Instauração de TCE, conforme consta da Decisão
TC 5671/2013 (3219/2013) acostada às fls. 52.
www.tce.es.gov.br

Pois bem.
Após breve relato acima dos fatos constantes deste processo, verifico que desde a presente representação as
decisões deste Tribunal vieram sendo insistentemente
descumpridas pela gestão do Município de Barra de São
Francisco.

Pois bem.
Compulsando os autos, verifico que na TCE instaurada no
âmbito daquele município fora imputado ao prefeito, Sr.
Waldeles Cavalcante, a responsabilidade pela irregularidade referente à ausência da destinação dos materiais de
construção adquiridos pela municipalidade em sua gestão, com o apontamento de ressarcimento no valor de R$
74.675,00, correspondente a 35.362,50 VRTE.
Ressalta-se que fora afirmado pelo próprio presidente da
comissão de tomada de contas, a impossibilidade de localizar alguns processos de despesas e licitação pertinentes à tomada de contas sob exame (fls. 115 do processo
de tomada de contas especial nº 11.279/2013 em anexo),
ante as fortes e destruidoras enchentes ocorridas na seSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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gunda quinzena do mês de dezembro de 2013, que inundou o edifício sede da Prefeitura Municipal, molhando
documentos que pudessem vir a comprovar despesas realizadas na gestão administrativa anterior, atinentes aos
materiais de construção em questão.
Assim, diante das circunstâncias apresentadas no caso
concreto, em razão da alegada falta de documentos para se comprovar a destinação dos bens ora analisados,
entendo que a comissão especial deveria ter averiguado
junto às autoridades presentes na época, tais como secretário municipal, chefe do almoxarifado, chefe da fábrica de manilhas, etc., por meio de prova testemunhal,
acerca da destinação dos bens adquiridos e, somente depois, poderia concluir pelo desvio da destinação ou pela
destinação adequada de tais materiais e, consequentemente, pela imputação de débito ou não.
Outrossim, conforme disposto no voto de fl. 120/125, verifico, entretanto, que os documentos encartados na TCE
são imprestáveis a caracterizar conduta típica do prefeito, suficiente para sua responsabilização no caso concreto, pois remontam a procedimentos tidos como rotineiros e típicos de chefe do poder como, a assinatura nas
notas de empenho, de liquidação e pagamento, bem como no cheque, utilizados no pagamento dos materiais de
construção em comento, uma vez que respaldados em
atos antecedentes, de agente(s) público(s) que, de fato,
detêm a função de receber, guardar e registrar os bens
no almoxarifado.
Nesse passo, há de se destacar que na tomada de contas
sob análise foram levantadas pela área técnica inconsistências, devidamente indicadas na Manifestação Técnica
Preliminar MTP 587/2014 (fls. 53/56), com as quais este
Tribunal reconheceu a necessidade de complementação

da TCE e respectiva notificação do atual prefeito, nos termos da Decisão TC 8171/2014 (fls. 63), posteriormente
reproduzida pela DECM 578/2015 (fls. 76/77), conferindo ao prefeito, Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira, mais
prazo para a complementação da TCE, conforme solicitado inicialmente pela área técnica.

do caso concreto e considerando as circunstâncias jurídicas e fáticas que melhor se amoldam à situação, voto pela extinção do processo sem julgamento do mérito, por
ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e
regular o processo.

Contudo, a tomada de contas em análise remanesceu incompleta, restando ainda não demonstrados os seguintes elementos abordados inicialmente como faltantes
pela área técnica: O rol dos responsáveis que deveriam
ter dado a destinação correta dos bens ora questionados,
conforme dispõe o art. 9º, inciso I, da IN 08/2008.

Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno do TCEES), divergindo do entendimento trazido pela SecexMeios na Manifestação Técnica
00460/2018-7 e do Ministério Público Especial de Contas
e VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte
proposta de deliberação:

Nesse sentido, constato que o ressarcimento apontado
ao prefeito não veio amparado em provas inequívocas
de desvio dos bens adquiridos e, sobretudo, em razão de
qualquer conduta que pudesse responsabilizar o prefeito, e neste particular, restou incompleta a instrução desta
tomada de contas especial, nos moldes já exigidos anteriormente pela área técnica, por meio da MTP 587/2014
(fls. 53/56).
Por derradeiro, não vislumbro a possibilidade de voltar
os autos à origem para complementação da tomada de
contas especial, por ser medida infrutífera, uma vez que
a documentação para subsidiar o presente processo de
Tomada de Contas Especial não foi localizado na municipalidade.
Por isso, em relação ao senhor Luciano Henrique Sordine
Pereira, já egresso do cargo de Prefeito Municipal, importante ressaltar que já foi multado em R$ 3.000,00 (três
mil reais) por esta Corte de Contas, conforme ACÓRDÃO
TC-587/2017-PRIMEIRA CÂMARA (fls. 174/180).
Diante do exposto, ponderando entre a as circunstâncias
www.tce.es.gov.br

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1 EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fundamento o §4º, do art. 142 da Lei Complementar Estadual 621/2012 e art. 166 do RITCEES.
1.2 ARQUIVAR os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 14/11/2018 – 39ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator).
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (em
substituição) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da Presidência
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO CONVOCADO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUIS HENRIQUE ANÁSTACIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1667/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04385/2015-2
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
UG: PMBJN - Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Interessado: PREFEITURA BOM JESUS NORTE, MARCOS
ANTONIO TEIXEIRA DE SOUZA
Responsável: UBALDO MARTINS DE SOUZA
Procuradores: ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB:
16046-ES)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CONTAS DE GESTÃO –
EXERCÍCIO DE 2014 – PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM

JESUS DO NORTE – JULGAMENTO PELO REGULARIDADE
COM RESSALVA 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
COM RESSALVAS DAS CONTAS (LEI COMPLEMENTAR Nº
64/90, ART. 1º, I, g, ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 135/2010) – QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO:
Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas
Anual da Prefeitura de Bom Jesus do Norte, sob a responsabilidade do Sr. Ubaldo Martins de Souza, ordenador de despesas e prefeito municipal, no exercício de suas
funções administrativas referente ao exercício de 2014.
A documentação foi examinada pela Secretaria de Controle Externo de Contas, conforme Relatório Técnico
00268/2016-1, sugerindo a Citação do responsável, para apresentar justificativas e/ou documentos apontados
no referido relatório contábil, através da Instrução Técnica Inicial 00883/2016-1.
O gestor não encaminhou resposta ao Termo de Citação
01295/2016-7, fato este que gerou a Decisão Monocrática 00061/2017-2 decretando sua revelia, conforme informações contidas no despacho 01559/2017-1 da Secretaria Geral das Sessões (fls. 90).
A Secretaria de Controle Externo de Contas elaborou a
Instrução Técnica Conclusiva 01055/2017-9, recomendando que fossem consideradas irregulares as contas
www.tce.es.gov.br

apresentadas pelo gestor, sendo acompanhado pelo Em.
Procurador do Ministério Público de Contas, Luciano Vieira, através do Parecer 3420/2017-1.
Realizada sustentação oral na 30ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara, ocorrida no dia 30 de agosto de 2017,
pelo Sr. Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro, representando o responsável Ubaldo Martins de Souza, foram juntadas as notas taquigráficas (fls. 142/146) e os documentos apresentados (fls. 149/190). Diante dos documentos
apresentados, os autos retornaram à área técnica para
análise, conforme despacho 47027/2017-1desse relator.
Através da Manifestação Técnica 01269/2017-6 a Secex
Contas analisou a documentação encampada na defesa
oral e sugeriu o julgamento com ressalvas, concluindo
nos seguintes termos:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A presente análise pautou-se nos termos do Despacho
47207/2017 (fls. 147), 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 3.1.1.1 e
3.1.1.2, e, ressalvar o item 3.5.1, todos do RT 268/2016.
Dessa forma, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULARES COM RESSALVAS as
contas do Sr. Ubaldo Martins de Souza, Prefeito Municipal durante o exercício de 2014, conforme dispõem o art.
162, do Regimento Interno e o inciso II, art. 84, da Lei
Complementar 621/2012.
Por fim, propõe-se DETERMINAR à atual Administração
Municipal que:
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tome as medidas cabíveis, inclusive as medidas administrativas necessárias, nos termos do art. 2º da IN TCEES
32/14, a fim de apurar a totalidade dos encargos financeiros incidentes sobre recolhimento de contribuições
previdenciárias em atraso, bem como a responsabilidade e o ressarcimento aos cofres do município, tendo em
vista que tal despesa é considerada ilegítima e contrária à
finalidade pública, impondo-se a sua glosa, informando,
ainda, a esta Corte de Contas sobre o resultado obtido;
comprove na Prestação de Contas Anual, relativa ao exercício de 2017, as providências tomadas quanto à regularização do saldo dos Bens Imóveis.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial
de Contas para manifestação, o Em. Procurador Luciano
Vieira elaborou o parecer PPJC 00160/2018-9 e manifestou-se de acordo com a Secretaria de Controle Externo
de Contas.
II FUNDAMENTOS
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.
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, referentes ao exercício de 2014, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
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 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, por:
www.tce.es.gov.br

1.1 Julgar regulares com ressalvas as contas do senhor
Ubaldo Martins de Souza - Prefeito Municipal de Bom Jesus do Norte no exercício de 2014, nos termos do artigo
84, inciso II, 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 Ubaldo Martins de Souza - Prefeito Municipal
de Bom Jesus do Norte, por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na decisão do Recurso Extraordinário nº 848.826/DF.
1.2 Determinar ao atual gestor ou a quem vier sucedê-lo, que:
1.2.1 Tome as medidas cabíveis, inclusive as medidas administrativas necessárias, nos termos do art. 2º da IN
TCEES 32/14, a fim de apurar a totalidade dos encargos
financeiros incidentes sobre recolhimento de contribuições previdenciárias em atraso, bem como a responsabilidade e o ressarcimento aos cofres do município, tendo
em vista que tal despesa é considerada ilegítima e contrária à finalidade pública, impondo-se a sua glosa, informando, ainda, a esta Corte de Contas sobre o resultado
obtido;
1.2.2 Comprove na próxima Prestação de Contas Anual,
a ser encaminhada à esta Corte de Contas, as providências tomadas quanto à regularização do saldo dos Bens
Imóveis.
1.3 Enviar, após o trânsito em julgado, a comunicação
do julgamento, por força da tese fixada pelo Supremo
Tribunal Federal na decisão do Recurso Extraordinário nº
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848.826/DF, sob a forma de parecer prévio, recomendando a aprovação com ressalvas das contas pela Câmara
Municipal, para fins do disposto no item anterior.

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

1.4 Arquivar os autos após os trâmites legais.

Relator:Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

2. Unânime.

Responsável: ANA MARIA CARLETTI QUIUQUI, JONATHAN BRUNO BLUNCK GERVASIO

3. Data da Sessão: 14/11/2018 – 39ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (em
substituição) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da Presidência
CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANÁSTACIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1668/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 03521/2016-4

UG: PMAB - Prefeitura Municipal de Águia Branca

Representante: Membros do Ministério Público de Contas (LUCIANO VIEIRA)
CONTROLE EXTERNO – REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA
MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA – EXERCÍCIO DE 2014 A
2016 – CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS –
AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO – DESPESAS DE PESSOAL –INFRINGÊNCIA AO LIMITE PRUDENCIAL DA LRF –
JULGAR PROCEDENTE – ACOLHER AS RAZÕES DE DEFESA – AFASTAR MULTA – ESTABELECER PRAZO PARA ADEQUAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL E CONTRATAÇÕES –
RECONDUZIR OS LIMITES DE PESSOAL – CIÊNCIA – MONITORAMENTO – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Representação protocolada
pela 2ª. Procuradoria do Ministério Público de Contas do
TCEES, em face da Prefeitura Municipal de Águia Branca,
referente aos exercícios de 2014 a 2016, de responsabilidade da senhora Ana Maria Carletti Quiuqui (Ex-Prefeita do Município de Àguia Branca), ante a provável afronta
à regra do concurso público e demais provisões constitucionais, quando da contratação de profissionais, em regime de designação temporária, por meio do Edital de Processo Seletivo Simplificado 01/2014, 02/2014 e 01/2016
www.tce.es.gov.br

– para cargos do quadro geral, saúde e educação, a fim
de atender a demanda da Administração, referente aos
exercícios de 2014 e 2016. .
A representação foi recebida e direcionada à área técnica para análise e instrução da secretaria competente,
nos termos do despacho 14587/2016. Da análise resultou a Instrução Técnica Inicial - ITI 936/2016-1, (fls. 322333) e a Decisão Monocrática 1460/2016-2 (fl. 337-338),
que decidiu pela citação da senhora Ana Maria Carletti
Quiuqui e pela notificação do Procurador Geral do Município de Águia Branca, para manifestação sobre eventual
e posterior arguição de inconstitucionalidade da Lei Municipal 1.227/2014.
Prestadas as justificativas pela senhora Ana Maria Carletti Quiuqui, prefeita municipal (fls. 342 e ss) e pelo senhor Jonathan Bruno Blunck Gervásio, procurador municipal (fls. 370/377), o feito seguiu para análise da equipe técnica, que opinou pelo conhecimento do incidente
de inconstitucionalidade, pela negativa da exequibilidade da Lei Municipal nº 1.227/2014 bem como pela procedência da irregularidade das contratações decorrentes
da citada lei, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva
04094/2017 (fls. 382-409).
Acompanhando este entendimento, a 2ª Procuradoria de
Contas acolheu integralmente o pronunciamento técnico, conforme registrado no Parecer PPJC 1587/2018-1.
Encaminhados os autos a este gabinete, o processo foi
submetido ao Tribunal Pleno para a análise do incidente
de inconstitucionalidade, nos termos dispostos no artigo
337, do Regimento Interno do TCEES, tendo sido declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal 1.227/2014
e modulado seus efeitos sob a forma ex nunc em razão
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da necessidade das contratações, nos termos do Acórdão
595/2018-3 - Plenário.
Em seguida, os autos encaminhados foram a este gabinete para análise do mérito das contratações temporárias.
II. FUNDAMENTOS
II.1 Contratação irregular de servidores temporários em
detrimento à realização de concurso público.
Base legal: art. 37, II e IX da Constituição Federal de 8 de
outubro de 1988.
Responsável: Ana Maria Carletti Quiuqui – Prefeita Municipal
Conduta: Não realizar concurso público estando ciente
da essencialidade deste meio para investir servidores públicos, na forma do art. 37, II, da CF/1988. Por outro lado,
promoveu os Processos seletivos simplificados 01/2014,
02/2014 e 01/2016 e nomeou servidores temporários a
fim de exercerem atividades permanentes do Município,
privilegiando a contratação temporária sem que houvesse demonstrado real e específica necessidade temporária
de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF/1988).
Nexo causal: Ao omitir-se em relação ao dever de realizar
concurso público para o provimento de cargos vagos e,
em contrapartida, realizar processos seletivos simplificados e nomear servidores temporários para executar atividades permanentes do Município, ofendeu diretamente
o art. 37, II e IX da CF/1988.
Nos termos dispostos na peça inicial, a Prefeitura Municipal de Águia Branca realizou os processos seletivos simplificados 01/2014, 02/2014 e 01/2016 visando a contratação temporária de 251 profissionais para atuarem em
diversas áreas da municipalidade.

O Representante alegou que grande parte dos servidores
temporários foram contratados para ocupar cargos previstos no Decreto Municipal 75/1990 e nas Leis Municipais 990/2011, 112/1991, 371/1998 e 971/2010, os quais
destinam-se à realização de ação de governo, ou seja, para manutenção de atividades de natureza permanente,
contrariando o disposto no artigo 37, II e IX, da CRF/1988.
Além disso, infere-se que o último concurso público realizado pelo executivo municipal ocorreu no exercício de
2008, tendo sua validade se estendido até 24 de junho
de 2010, o que, sob a ótica da análise técnica, reforça o
entendimento de que os servidores temporários estavam
sendo utilizados para cobrir a deficiência do quadro permanente da Prefeitura como mão de obra substitutiva
aos servidores de carreira.
Em defesa, a administradora alega que no período de seu
mandato (de 2013 a 2016) se deparou com sérios problemas financeiros, além de enchentes e secas, que causaram grande instabilidade e insegurança ao Município.
Ressalta que através da contratação temporária, procurou recrutar servidores para garantir a manutenção e
continuidade dos serviços públicos essenciais, cuja demanda teriam aumentado substancialmente em razão da
crise municipal.
Assevera que a contratação temporária propiciou economia na despesa com pessoal, evitando assim, o aumento da despesa municipal. Invoca também a prudência imposta pelos limites da Lei 101 de 4 de maio de 2000 (Lei
de Responsabilidade Fiscal) como fato impeditivo à realização de novo concurso público, ressaltando que recebeu vários alertas deste Tribunal no período referente à
despesa com pessoal e arrecadação abaixo da previsão.
www.tce.es.gov.br

Por fim, informa que diante dos fatos relatados não houve oportunidade e condições de desenvolver o concurso
público, mas que já havia sido realizado levantamento da
necessidade de pessoal, cargos e salários, e que o Município já dispunha de todas informações necessárias para
realização do concurso público.
Por seu turno, o procurador geral do Município alega em
suas justificativas que: i) segundo informações da administração, o município não havia condições de realizar
concurso público em virtude de sua situação financeira; ii) o aumento da demanda de serviços foi considerado como necessidade temporária e de excepcional interesse público, conforme mensagem do projeto de lei; iii)
a Procuradoria está analisando a possibilidade de negar
exequibilidade à Lei Municipal 1.227/2014.
Em sede de análise conclusiva, a área técnica manifestou-se pela declaração de inconstitucionalidade da Lei
Municipal 1.227/2014 e, consequentemente, pela manutenção da irregularidade em face do descumprimento da
regra de provimento geral do concurso público, conforme disposto no artigo 37, II, da CF/1988, o que foi acompanhado pelo Ministério Público de Contas e pelo plenário deste Tribunal, nos termos do Acórdão 595/2018,
que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal 1.227/2014, modulando seus efeitos sob a forma ex
nunc.
Feitas essas considerações, passo a analisar o mérito das
contratações temporárias realizadas pelo Município de
Águia Branca.
No caso em tela, verifico que o último concurso público
realizado pela Prefeitura Municipal de Águia Branca foi
homologado em junho de 2008, com validade de 2 (dois)
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anos.
Sendo assim, após o término da validade do concurso (junho de 2010) até o exercício de 2016 sob exame, a máquina pública valeu-se de contratações temporárias, a
fim de prover e repor os quadros de servidores do executivo municipal.
Sobre o tema, destaco que a jurisprudência do STF tem se
posicionado no sentido de que a contratação por tempo
determinado deverá cumprir os seguintes requisitos: a)
hipótese prevista em lei ordinária; b) tempo determinado; c) necessidade temporária de interesse público; e d)
interesse público excepcional. Nesse sentido, são os precedentes: ADI 3.210/PR, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal
Pleno, DJ 3.12.2004; ADI 2.229/ES, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 25.6.2004 e ADI 1.500/ES, Rel. Min.
Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 16.8.2002.
Da análise do quadro de servidores disponibilizado pela
administração em 18/04/2016 depreende-se que o executivo adotou como estratégia, a contratação temporária, em detrimento da contratação permanente, totalizando 237 servidores estatutários e 327 servidores com
outros vínculos, conforme disposto no Quadro 1 adiante:
Quadro 1 – Quantitativo de servidores do executivo municipal em 18/04/2016
Regime
Estatutário
Contratação temporária
CLT
Comissionado

Quantitativo
237
251
25
51

Com efeito, após as contratações temporárias, o município passou a ter um quantitativo maior de servidores
temporários do que de estatutários. Ademais, no presente caso, os contratos em questão foram renovados por

diversos anos seguidos, o que demonstra a ausência da
natureza temporária e excepcional que deveriam norteá-los.
É certo que alguns serviços municipais poderão ser realizados por servidores comissionados ou temporários. Todavia, a Constituição Federal não conferiu ampla discricionariedade ao legislador para a elaboração de lei ordinária, que deverá observar os critérios constitucionais
previstos no artigo 37, IX da Carta Magna Federal.
A Lei Federal 8.745/1993 que dispõe sobre a contratação
por tempo determinado, criada para regulamentar o art.
37, inciso IX da Constituição Federal estabeleceu em seu
artigo 2º os casos em que se apresenta a necessidade
temporária de excepcional interesse público, tais como,
assistência a situações de calamidade pública; assistência
a emergências em saúde pública; realização e recenseamento e outras pesquisas de natureza estatística efetuadas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e estatística – IBGE; admissão de professor substituto e professor visitante; admissão de professor e pesquisador visitante estrangeiro, etc.

lo precário como medida para afastar o crescimento desmesurado das despesas obrigatórias de caráter continuado e despesas com pessoal e a ruptura da prestação de
serviços públicos essenciais ao desenvolvimento do Município.
Nesse contexto, e diante do princípio da gestão fiscal responsável, a contratação temporária, em alguns casos,
surge como uma alternativa ao administrador público,
que deverá cumprir todos os limites de gastos dispostos
na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), ao mesmo tempo em que não poderá se abster de oferecer os serviços
públicos necessários à população municipal, tais como
a promoção de serviços essenciais de educação e saúde pública.
Assim, em determinadas circunstâncias ocasionais, a contratação temporária pode ser justificada como uma alternativa excepcional, a ser adotada, por exemplo, diante da
necessidade de se cumprir o ano letivo sem interrupções,
de se promover atendimentos de saúde continuamente,
ou seja, de operacionalizar os serviços públicos básicos
aos cidadãos.

No âmbito do Estado do Espírito Santo, foi editada a Lei
Complementar Estadual nº 809/2015 que regulamenta
as condições e os requisitos que deverão ser observados
para a formalização da contratação de servidores públicos sob o regime de designação temporária no âmbito
do Poder Executivo Estadual do Estado do Espírito Santo.

Acerca do tema, ressalto que parte da doutrina alerta
que “não são raros os casos em que situações excepcionais acarretam problemas graves, que clamam soluções
imediatas”. (Gustavo Alexandre Magalhães, Contratação
Temporária por Excepcional Interesse Público: Aspectos
Polêmicos, 2.ed., São Paulo, 2012).

Acerca da opção do administrador pela contratação temporária, entendo que os períodos de grave crise financeira, acompanhados por incidentes naturais como secas e
inundações, podem comprometer consideravelmente a
administração pública e suscitar contratações de víncu-

Em oportuno, aproveito dos ensinamentos do Procurador-Geral do MP/TCU18, nos autos do julgamento proferido na Tomada de Contas do Ministério Público Militar,
cujo trecho, destaco:

www.tce.es.gov.br

“Há necessidade de compreender as falhas no contexto
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de toda a gestão enfocada. [...]. Ademais, vale consubstanciar que o administrador público enfrenta cotidianamente as mais diversas dificuldades para o gerenciamento da coisa pública. Nem sempre, ao julgarmos um
ato de gestão, podemos ficar adstritos à letra fria dos
instrumentos normativos. Devemos considerar a dinâmica em que os fatos ocorrem que podem influenciar na
decisão do gestor”. (g.n.) (Acórdão do Tribunal de Contas da União Acórdão 692/2004-19/04 P/Relator Lincoln
Magalhães da Rocha, em Tomada de Contas do Ministério Público Militar)
Levando em conta essas premissas, bem como os princípios públicos da eficiência, eficácia, efetividade, responsabilidade fiscal e as regras dispostas nos artigos 20, e 21
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, caberá ao julgador, no momento de sua decisão, considerar
os valores jurídicos concretos, a repercussão dos fatos e
as consequências práticas que sua decisão poderá acarretar aos jurisdicionados.
Para a análise do caso concreto é necessário considerar
as consequências práticas das decisões em face das possíveis alternativas, conforme preconizado no artigo 20,
do Decreto-Lei 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de
Introdução ao Código Civil Brasileiro):
Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.      
Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade
e a adequação da medida imposta ou da invalidação de
ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa,
inclusive em face das possíveis alternativas.         

A Lindb também determina que a decisão proferida indique, de modo expresso, as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime sem prejuízo aos interesses gerais, conforme se verifica adiante:
Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá
indicar de modo expresso suas consequências jurídicas
e administrativas.
Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições
para que a regularização ocorra de modo proporcional
e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se
podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas
que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos. (g.n.).
Sendo assim, a realização do concurso público para provimento das vagas da prefeitura municipal em momento
de grave crise e instabilidade financeira poderia ocasionar o aumento de despesa obrigatória de caráter continuado e despesas com pessoal, as quais, prescindem da
comprovação de existência de crédito orçamentário suficiente para suportar as contratações, nos termos do artigo 17 da Lei de Responsabilidade
A esse respeito, os artigos 16 e 17 da LRF - que tratam
das despesas obrigatórias de caráter continuado, exigem
a apresentação da estimativa do impacto orçamentário-financeiro, acompanhado das informações sobre o montante a ser dispendido pelo município e os recursos para
o custeio das respectivas despesas, como condição para
o aumento ou criação de despesas.
Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação
www.tce.es.gov.br

governamental que acarrete aumento da despesa será
acompanhado de:
I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes;
II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.
Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado
a despesa corrente derivada de lei, medida provisória
ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a
obrigação legal de sua execução por um período superior
a dois exercícios.
§ 1o Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que
trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.
A preocupação com o aumento do gasto público também
está presente no artigo 15 do mesmo diploma legal, ao
estabelecer que a geração de despesa ou assunção de
obrigação sem atender as exigências contidas no artigo 17 serão consideradas não autorizadas, irregulares e
lesivas ao patrimônio público. Nada mais apropriado e
condizente com o momento. Adiante, o dispositivo de lei:
Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares
e lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou
assunção de obrigação que não atendam o disposto nos
arts. 16 e 17. (g.n.)
Neste sentido, é importante considerar também o atual cenário brasileiro de crise financeira e de desequilíbrio
dos gastos públicos municipais - decorrente, em especial,
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da queda de arrecadação, da redução das transferências
constitucionais e dos gastos crescentes com previdência
e pessoal - impõe ao julgador a observância de todos estes fatores, quando da elaboração de sua decisão.
Sobre o tema, reporto-me aos resultados da pesquisa
elaborada em 2016 pela Diretoria de Análise de Políticas
Públicas da Fundação Getúlio Vargas intitulada: Estrutura da Burocracia Federal do Estado Brasileiro: uma análise da Administração Pública a partir dos vínculos empregatícios 2016 da FGV. Os dados obtidos revelam um
crescimento substancial no número total de vínculos ativos, gasto anual com salários e provimento médio anual,
quando considerada a soma dos servidores nos níveis federal, estadual e municipal na Administração Direta, Indireta e dos três Poderes e órgãos.
Ainda de acordo com o relatório da FGV, Entre 1998 e
2014, a quantidade de vínculos no Brasil aumentou
71,6%, sendo que os municípios tiveram o crescimento
mais acentuado, quase triplicando o seu contingente de
servidores (cerca de 210%). O estudo destaca que o crescimento é um reflexo, entre outras coisas, da municipalização de serviços previstos na Constituição de 1988, em
que os municípios são levados a contratar mais servidores a fim de suprir a crescente demanda da sociedade por
serviços públicos.
Os dados também apontam que a remuneração anual média dos servidores evoluiu em 1999 de R$27,9 mil
para R$43,5 mil em 2014, e o gasto anual com salários,
no mesmo período, aumentou cerca de 167% (em valores reais), passando de R$146,56 bilhões para R$391,79
bilhões. Do total de vínculos, 75,33% são estatutários;
13,78%, comissionados; e 10,89% fazem parte da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

Seguindo mesmo entendimento, o índice FIRJAN de Gestão Fiscal Ano-Base 2015 demonstra que o gasto com
pessoal é o principal elemento do orçamento das prefeituras brasileiras, onde as despesas com funcionalismo
público têm comprometido uma parcela cada vez maior
dos orçamentos municipais. Entre 2007 e 2015, a proporção da RCL consumida por essas despesas nos municípios
brasileiros passou de 45,0% para 54,1%. O relatório alerta, porém, que mantido o padrão da última década, nos
próximos cinco anos o gasto com pessoal médio dos municípios atingirá o teto da LRF (60% da RCL, sendo 54%
para o Executivo e 6% para o Legislativo), o que significaria que quase mil prefeituras estariam descumprindo
a LRF.
Em se tratando de despesas com pessoal, observo que
o legislador pátrio deu bastante importância ao tema, e
não poderia ser diferente, diante do impacto que estas
despesas promovem no equilíbrio das contas públicas. O
caput do art. 169 da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988 determina que “a despesa com pessoal ativo
e inativo da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios não poderá exceder os limites estabelecidos
em lei complementar”.
Nesse âmbito, os artigos 18 a 23 da LRF estabelecem poderosas salvaguardas para impedir que as despesas com
pessoal saiam dos trilhos, as quais, preveem que: (i) o aumento das despesas com pessoal só pode ser feito mediante o rigoroso cumprimento das regras estabelecidas;
(ii) são nulos os atos que provocam aumentos sem observar tais regras; (iii) uma vez ultrapassados os limites legais, abre-se prazo para o seu retorno; e (iv) o descumprimento do previsto nos três itens anteriores impõe sanções institucionais e pessoais.
www.tce.es.gov.br

Paralelamente, o artigo da art. 169, § 1º, I e II, da CF/88
prescreve que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e
funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, só poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.
O artigo 169 da CF/1988 também exige a autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para a
realização das respectivas despesas. De acordo com Uadi Lammêgo Bulos, o preceito inovou a ordem constitucional brasileira, evidenciando a preocupação de condicionar as vantagens e o aumento dos servidores à prévia
dotação orçamentária suficiente ou autorização específica na LDO (BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal
Anotada. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2015).
Este mesmo artigo prevê ainda que a despesa com pessoal ativo e inativo dos municípios não poderão exceder ao
limite de 60% da receita corrente líquida, discriminados
pelo artigo 19 da LFR. E, conforme o artigo 22 também da
LRF, se essa despesa ultrapassar a 95% (noventa e cinco
por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de
remuneração, a qualquer título, criação de cargo, emprego ou função, alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa, provimento de cargo público, e contratação de hora extra.
Já os incisos I, II e III do art. 23, § 3º da LRF estabelecem
que se a despesa total com pessoal ultrapassar o limite, o
percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro (prazo dobrado no caso de crescimento real baixo
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ou negativo do PIB). Não alcançada a redução no prazo
estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, o ente não
poderá receber transferências voluntárias, obter garantia, direta ou indireta, de outro ente, ou contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das
despesas com pessoal.
Os parágrafos 3º e 4º do artigo 169 da CF/1988 determinam que, para restabelecer os limites, serão adotadas: (i)
a redução em pelo menos vinte por cento das despesas
com cargos em comissão e funções de confiança; e (ii) a
exoneração dos servidores não estáveis. Todavia, se tais
providências não forem suficientes, (iii) o servidor estável
poderá também perder o cargo na forma da Lei nº 9.801,
de 14 de junho de 1999, que dispõe sobre as normas gerais para perda de cargo público por excesso de despesa.
Portanto, como demonstrado pela arquitetura constitucional e infraconstitucional sobre o tema, em casos de severos desajustes nas contas públicas, onde os limites de
despesas com pessoal são ultrapassados, até os servidores estáveis poderão ser demitidos para que haja o retorno ao enquadramento legal previsto na LRF e na CF/88.
No entanto, é sabido que tais medidas podem ser traumáticas do ponto de vista administrativo. A perda de cargo de servidores estáveis que receberam ao longo da carreira, treinamento, capacitação e investimentos de toda
ordem é um remédio amargo demais para eles e para a
administração pública. Por isso, o ideal é que se evite, a
todo custo, o ponto de saturação, qual seja, aproximar as
despesas com pessoal aos limites impostos pela LRF.
Neste passo, é recomendável que os gestores adotem absoluta prudência na geração de despesas com pessoal,

entendida como o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos,
civis e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas
e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas
extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem
como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo
ente às entidades de previdência.
Destaco que o descumprimento dos limites em questão
e a não adoção das medidas corretivas imperativamente ordenadas pela CF/1988 e pela LRF são condutas graves que ensejam a aplicação de sanções administrativas
(multa de 30% dos vencimentos anuais) e penais (reclusão de até 4 anos) previstas nos artigos 359-D e 359-G
Código Penal e artigo 5º, IV, da Lei no 10.028/2000.
Assim, tendo em conta as premissas acima dispostas e
visando melhor compreender o caso em concreto, consultei as informações do sistema CidadesWeb sobre as
despesas de pessoal realizadas pelo Município de Águia
Branca no portal eletrônico do TCEEES. Conforme se depreende dos dados obtidos, os gastos do executivo com
pessoal apresentaram crescimento, partindo de 44,27%
da RCL em 2012, para 50,01% em 2013, 49,89% em 2016
e 53,14% em 2017, revelando que apesar das medidas
administrativas adotadas, estas, isoladamente, não foram capazes de reduzir as despesas de pessoal, senão vejamos:
Quadro 2 – Desempenho do município de Águia Branca
com relação as despesas de pessoal
Exercício

Receita arrecadada Despesa com pessoal em % da RCL
www.tce.es.gov.br

2012
2013
2014
2015
2016
2017

43.796.069,67
39.186.670,58
42.010.600,50
39.615.981,34
39.017.301,19
36.684.281 ,87

2018

26.014.371 ,88

44,27%
50,01% (alerta)
50,52% (alerta)
48,43%
49,89% (alerta)
53,14% (prudencial)
42,62%*

Fonte: CidadES – TCEES. Disponível em: https://cidades.
tce.es.gov.br.
* Dados acumulados de julho/2017 a junho de 2018.
Considerando somente os percentuais de gastos com
pessoal dispostos no Quadro 2, é possível constatar que
o simples crescimento vegetativo das despesas, por si
só, já seria capaz de comprometer os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Outrossim, verifico que muitas das contratações temporárias dispostas no Quadro 1 são passíveis, à primeira vista, de terceirização por parte da Administração Pública, como exemplo, os cargos de gari, jardineiro, mecânico, motorista, operador de escavadeira, operador de
pá carregadeira, operador de patrol, retro-escavadeira,
operador de rolo compactador, operador de trator esteira, servente, trabalhador braçal e eletricista.
Isto posto, registro como urgente e necessária a adoção
de providências visando ajustar as despesas do Município aos limites legais, sobretudo os realizados em outras
áreas da administração pública que não as estritamente
indispensáveis para o atendimento das necessidades básicas de saúde e educação do município, tais como a realização de estudo ou levantamento, de forma a identificar prioridades quanto a necessidade de pessoal, avaliando a possibilidade de extinção de cargos, terceirização
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de mão de obra, relocação e redistribuição de servidores, implantação de regras visando a redução gradativa
de servidores temporários e outras medidas que julgar
necessárias para promover o reequilíbrio dos gastos públicos municipais.
Destaco que existe entendimento sobre o assunto neste
Tribunal, a respeito da necessidade de planejamento e de
estudo prévio para a promoção das contratações de servidores municipais de vínculo temporário e permanente,
como restou demostrado no Acordão 128/2014 -8 – PLENÁRIO (Processo TC 7354/2008-1), in verbis:
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO - 1) CONHECER - 2) ACOLHER PARCIALMENTE A PRELIMINAR DE DESCONCENTRAÇÃO ADMINISTRATIVA - 3) PROVIMENTO PARCIAL REFORMULAR ACÓRDÃO TC- 309/2008 - EXCLUIR RESSARCIMENTO E MULTA - REGULAR COM RESSALVA - 4)
DETERMINAÇÃO - 5) ARQUIVAR.
[...]
ITEM 9 - ‘Ausência de concurso público’, em infringência ao artigo 37, caput e incisos II e IX, da Constituição
Federal
[...]
No caso concreto, afirma o recorrente que o Município
de Vila Velha vem adotando a contratação de temporários, devidamente autorizadas por lei, observando prazos
e limites legais, para atender demanda de serviços que
não podem ser interrompidos, com o intuito de, gradativamente, ir fazendo substituições por contratados efetivos, conforme nomeações oriundas dos concursos públicos realizados, ou a serem realizados, nas diversas áreas
que carecem de pessoal naquela municipalidade, como,
saúde, educação e meio-ambiente.

Entendo relevante destacar a questão da possibilidade
de interferência dessas contratações (ou dessas não contratações, por assim dizer), nas atividades precípuas do
Município de Vila Velha, de forma que é necessário preservar o interesse público, notadamente à vista do princípio da continuidade do serviço público.
Ademais, é bom destacar que a situação em questão ocasiona, a exemplo de tantos outros Órgãos da Administração Pública Municipal e Estadual, um estudo prévio para
adequação do quadro de pessoal das diversas Secretarias Municipais, precipuamente em face da situação financeira e orçamentária da Prefeitura, que poderá ou
não comportar a assunção de despesas perenes, como
o caso de nomeações de efetivos, para somente assim,
optar por iniciar procedimento de elaboração e realização de um Concurso Público, ao invés de contratar temporários.
Ainda há que se considerar que a Lei de Responsabilidade Fiscal exige planejamento do administrador, especialmente quanto aos limites de gasto com pessoal, sendo inadequado exigir do Administrador, a realização de
concurso público sem a existência de um adequado estudo de impacto desse custo na administração pública.

mo com eficiência e oportunidade”... “Essa continuidade
afigura-se em alguns casos de maneira absoluta, quer dizer, sem qualquer abrandamento, como ocorre com serviços que atendem necessidades permanentes, como é
o caso de fornecimento de água, gás, eletricidade. Diante, pois, da recusa de um serviço público, ou do seu fornecimento, ou mesmo da cessação indevida deste, pode
o usuário utilizar-se das ações judiciais cabíveis, até as de
rito mais célere, como o mandado de segurança e a própria ação cominatória”.
Nesse sentido, pois, há precedentes neste Tribunal, afastando a irregularidade de contratação temporária em casos semelhantes, conforme se verifica do processo TC
8360/2010 – Acórdão 297/2013.
Ante o exposto, entendo por bem não aplicar sanção ao
ora recorrente, em particular, porque em casos análogos
entendi que esta irregularidade não possui abrangência
ofensiva suficiente para macular a gestão do Ordenador,
razão pela qual relevo a irregularidade, encaminhando,
contudo, determinação ao atual gestor daquele Município.
[...]
III. CONCLUSÃO:

A lição de Celso Ribeiro Bastos (in Curso de Direito Administrativo, 2. ed. – São Paulo : Saraiva, 1996, p. 165.),
é esclarecedora nesta oportunidade, conforme a seguir
transcrito:

Pelo exposto, divergindo da área técnica e o Ministério
Público Especial de Contas, VOTO no sentido de conhecer e dar provimento parcial ao recurso de reconsideração interposto, no seguinte sentido:

“O serviço público deve ser prestado de maneira continua, o que significa dizer que não é passível de interrupção. Isto ocorre pela própria importância de que o serviço público se reveste, o que implica ser colocado à disposição do usuário com qualidade e regularidade, assim co-

[...]
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a) Encaminhar determinação ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Vila Velha para que promova a atualização do Plano de Cargos e Carreira Permanente que venha
atender as diversas Secretarias do Município em comenSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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to, adotando providências necessárias para sanar a falta
de cargos efetivos na sua estrutura orgânica, adequando-o a demanda de serviços considerados essenciais para a
continuidade dos trabalhos daquele Executivo, e, quando da realização de concurso público para o provimento de referidos cargos, observe também o impacto dessas contratações nas contas municipais em função, sobretudo, da tendência de queda na arrecadação, cujos
reflexos impactarão nos limites legais estabelecidos nos
artigos 21, 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC
101/2000). (g.n.)
Após a realização de todas as medidas, estando regularizados os limites de gastos de pessoal dispostos na LRF,
seja verificada a necessidade de contratação por meio de
concurso público, que deverá ser precedida da apresentação de estudos atualizados que revelem, especialmente, a estimativa do impacto orçamentário-financeiro das
despesas no exercício em que deva entrar em vigor e
nos dois subsequentes.
Não obstante, e em que pese a apreciação do incidente
de inconstitucionalidade nestes autos por meio do ACÓRDÃO TC 595/2018, que modulou os efeitos da decisão ex
nunc, inviabilizando que novas contratações sejam realizadas por meio da lei inconstitucional, faz-se necessário avaliar o contexto das contratações dos vínculos existentes, decorrentes da lei inconstitucional. Nesse sentido, entendo prudente o estabelecimento de prazo de 12
(doze) meses, a partir da data da publicação deste julgamento, para que o município se adeque as regras legais de contratação de pessoal, preservando, caso entenda necessário, os efeitos dos processos seletivos anteriores e das contratações dele decorrentes.
Ressalto que o prazo de 12 meses acima disposto acom-

panha entendimento exarado na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3721/CE interposta pelo Governador do
Estado do Ceará nos seguintes termos:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI
COMPLEMENTAR 22/2000, DO ESTADO DO CEARÁ. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO. CASOS DE LICENÇA. TRANSITORIEDADE DEMONSTRADA. CONFORMAÇÃO LEGAL IDÔNEA, SALVO
QUANTO A DUAS HIPÓTESES: EM QUAISQUER CASOS DE
AFASTAMENTO TEMPORÁRIO (ALÍNEA “F” DO ART. 3º).
PRECEITO GENÉRICO. IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE
ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO E OUTROS (§ ÚNICO
DO ART. 3º). METAS CONTINUAMENTE EXIGÍVEIS.
1. O artigo 37, IX, da Constituição exige complementação
normativa criteriosa quanto aos casos de “necessidade
temporária de excepcional interesse público” que ensejam contratações sem concurso. Embora recrutamentos
dessa espécie sejam admissíveis, em tese, mesmo para
atividades permanentes da Administração, fica o legislador sujeito ao ônus de especificar, em cada caso, os traços de emergencialidade que justificam a medida atípica.
2. A Lei Complementar 22/2000, do Estado do Ceará, autorizou a contratação temporária de professores nas situações de “a) licença para tratamento de saúde; b) licença gestante; c) licença por motivo de doença de pessoa
da família; d) licença para trato de interesses particulares; e ) cursos de capacitação; e f) e outros afastamentos
que repercutam em carência de natureza temporária”; e
para “fins de implementação de projetos educacionais,
com vistas à erradicação do analfabetismo, correção do
fluxo escolar e qualificação da população cearense” (art.
3º, § único).
www.tce.es.gov.br

3. As hipóteses descritas entre as alíneas “a” e “e” indicam ocorrências alheias ao controle da Administração
Pública cuja superveniência pode resultar em desaparelhamento transitório do corpo docente, permitindo reconhecer que a emergencialidade está suficientemente demonstrada. O mesmo não se pode dizer, contudo, da hipótese prevista na alínea “f” do art. 3º da lei atacada, que
padece de generalidade manifesta, e cuja declaração de
inconstitucionalidade se impõe.
4. Os projetos educacionais previstos no § único do artigo 3º da LC 22/00 correspondem a objetivos corriqueiros das políticas públicas de educação praticadas no território nacional. Diante da continuada imprescindibilidade de ações desse tipo, não podem elas ficar à mercê de projetos de governo casuísticos, implementados
por meio de contratos episódicos, sobretudo quando a
lei não tratou de designar qualquer contingência especial a ser atendida.
5. Ação julgada parcialmente procedente para declarar
inconstitucionais a alínea “f” e o § único do art. 3º da Lei
Complementar 22/00, do Estado do Ceará, com efeitos
modulados para surtir um ano após a data da publicação da ata de julgamento.
Neste contexto, entendo que as determinações direcionadas ao atual gestor se mostram mais adequadas e razoáveis no caso em concreto, ressaltando, ainda, que não
persistem motivos para que o ordenador à época tenha
suas contas de gestão julgadas irregulares por este Tribunal, especialmente considerando a prerrogativa deste Órgão de Controle, quando do julgamento das Contas,
de exercer sua função orientadora, não menos relevante.
Deste modo, no caso concreto, respaldado na inseguranSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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ça advinda do atual cenário do desempenho das contas
públicas dos entes federados, bem como nos princípios
constitucionais da razoabilidade, economicidade e eficiência, entendo por bem acolher as razões da gestora, deixando de aplicar a multa pecuniária, bem como encaminho determinações ao atual gestor para a correção das
impropriedades ora verificadas.
Por todo o exposto, voto pela procedência da Representação, em face do descumprimento do artigo 37, II e IX,
da Carta Magna Federal de 1988.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo o exposto, e com base na competência outorgada pelo artigo 29, V, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), divergindo do entendimento
técnico e ministerial e VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as razões
expostas pelo relator:
1.1 JULGAR PROCEDENTE esta representação, em face
do descumprimento dos artigos 37, II e IX da CF/1988,
nos moldes do art. 95, II c/c art. 99, §2º, da Lei Orgânica
do Tribunal e do art. 178, II c/c 182, parágrafo único, do
Regimento Interno;
1.2 ACOLHER nos moldes do art. 207, §4º da Resolução
TC 261/2013, as razões de justificativas apresentadas pela senhora Ana Maria Carletti Quiuqui em face da irregu-

laridade disposta no item II.1 (Contratação irregular de
servidores temporários em detrimento à realização de
concurso público), afastando a aplicação de multa pecuniária;
1.3 ESTABELECER o prazo de até 12 (doze) meses improrrogáveis, a partir da data da publicação deste julgamento,
para que o município se adeque as regras legais de contratação de pessoal, preservando, caso entenda necessário, os efeitos dos processos seletivos anteriores e das
contratações dele decorrentes, tendo em vista a apreciação do caso concreto;
1.4 DETERMINAR ao atual administrador público para
que no prazo improrrogável de até 6 (seis) meses, a partir da data da publicação deste julgamento:
1.4.1 promova o levantamento do quadro de servidores comissionados, temporários e efetivos do município,
através de estudos que considerem a repercussão financeira sobre gastos com pessoal e seus respectivos impactos, objetivando identificar as medidas necessárias para a recondução dos limites de gastos com pessoal ao
percentual estabelecido pela LRF, tais como a possível
extinção de cargos públicos, a contratação de serviços
terceirizados, a redistribuição e redimensionamento do
quadro de servidores e outras ações que entenda necessárias para a regularização das finanças púbicas municipais;
1.4.2 identifique a real necessidade de contratação temporária e apresente proposição legislativa, visando à criação de lei específica que disponha sobre as situações
de excepcionalidade de contratações futuras, o prazo
de duração da contratação e a necessidade temporária
de interesse público destas contratações, a exemplo da
www.tce.es.gov.br

Lei Federal 8.745/1993 e Lei Complementar Estadual nº
809/2015;
1.4.3 subsistindo casos de contratação temporária para
o preenchimento de cargos que não estejam enquadrados nas condições previstas no artigo 37, IX da CF/1988,
proceda e comprove perante esta Corte de Contas o estabelecimento de prazo para redução gradativa destes
servidores, respeitadas as especificidades da municipalidade, a exemplo do artigo 17, parágrafo primeiro da Lei
Complementar Estadual nº 809/2015 e Decreto Estadual
3923-R de 06 de janeiro de 2016;
1.4.4 concluído o estudo disposto no item III.4.1, encaminhe a esta Corte de Contas plano de ação contemplando
pontualmente as medidas implementadas, as que serão
adotadas e os prazos estabelecidos para recondução dos
limites de gastos de pessoal, visando a regularização das
contratações pela Municipalidade;
1.5 após a adequação dos limites, realize o concurso público para provimento dos cargos efetivos necessários no
Município de Águia Branca, podendo considerar, se for o
caso, o parâmetro percentual previsto no § 1º do art. 2º
da Lei Complementar Estadual nº 809/2015. Tal decisão
deve ser precedida de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que o concurso público deva entrar em vigor e nos dois subsequentes;
1.6 Dar CIÊNCIA, na forma regimental, ao signatário da
representação;
1.7 ENCAMINHAR à SEGEX para monitoramento;
1.8 NOTIFICAR aos setores de controle interno e contabilidade municipal acerca desta Decisão.
1.9 Após o trânsito em julgado, ARQUIVAR nos termos do
art. 176, §3º, I c/c art. 182, parágrafo único do RITCEES.
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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2. Unânime.

Responsável: JAVAN DE OLIVEIRA SILVA

3. Data da Sessão: 14/11/2018 – 39ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CONTAS DE GESTÃO –
EXERCÍCIO DE 2015 – PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA – JULGAMENTO PELA REGULARIDADE COM RESSALVA 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
COM RESSALVAS DAS CONTAS (LEI COMPLEMENTAR Nº
64/90, ART. 1º, I, g, ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 135/2010) – QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAMENTO.

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (em
substituição) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da Presidência
CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANÁSTACIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1669/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04938/2016-2
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: PMI - Prefeitura Municipal de Ibitirama
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO:
Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas
Anual da Prefeitura Municipal de Ibitirama, sob a responsabilidade do senhor Javan de Oliveira Silva, ordenador de despesas e prefeito municipal, no exercício de
suas funções administrativas referente ao exercício de
2015.
A documentação foi examinada pela Secretaria de Controle Externo de Contas, conforme Relatório Técnico
00107/2017-1 (fls. 5/18), sugerindo a citação do responsável, para apresentar justificativas e/ou documentos
apontados no referido relatório contábil, através da Instrução Técnica Inicial 00191/2017-6 (fls. 19/20).
Em atenção ao Termo de Citação 00309/2017-5 (fl. 24),
o gestor encaminhou os documentos e justificativas
(fls. 36/60), as quais foram devidamente analisadas pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Ecowww.tce.es.gov.br

nomia – NCE, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 00911/2018-7 (fls. 65/74), concluindo nos seguintes
termos:
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa a
contas de gestão da Prefeitura Municipal de Ibitirama,
exercício de 2015, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/2013 e alterações posteriores, sob a responsabilidade do Sr. Javan de Oliveira Silva.
E, quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na
legislação pertinente, opina-se no sentido de que este
Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULARES COM RESSALVA as contas do Sr. Javan de Oliveira Silva, Prefeito
Municipal, no exercício de funções de ordenador de despesas na Prefeitura Municipal de Ibitirama, no exercício
de 2015, na forma do artigo 84, inciso II, da Lei Complementar Estadual 621/2012, em face da manutenção da
seguinte irregularidade:
Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens patrimoniais móveis e imóveis e os saldos
registrados no balanço patrimonial (item 3.2.2.1 do RT
107/2017 e 2.1 desta ITC)
Sugere-se ainda determinar ao responsável pelo município que o controle dos bens patrimoniais e os respectivos
registros contábeis observem as normas afetas.
Por fim, registre-se que o gestor requereu o direito à sustentação oral quando do julgamento de suas contas.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial
de Contas para manifestação, o procurador Heron Carlos
Gomes de Oliveira elaborou o parecer PPJC 01072/20181 (fls. 78/79) e manifestou-se de acordo com a área técnica.
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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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, referentes ao exercício de 2015, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
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 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 processu-

ais 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.

nº 848.826/DF, sob a forma de parecer prévio, recomendando a aprovação com ressalvas das contas pela Câmara
Municipal, para fins do disposto no item anterior.
1.4 Arquivar os autos após os trâmites legais.
2. Unânime.

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

3. Data da Sessão: 14/11/2018 – 39ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

Relator

4. Especificação do quórum:

1. ACÓRDÃO

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

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 Julgar regulares com ressalvas as contas do senhor
Javan de Oliveira Silva - Prefeito Municipal de Ibitirama
no exercício de 2015, nos termos do artigo 84, inciso II, 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
Javan de Oliveira Silva - Prefeito Municipal de Ibitirama,
por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal
na decisão do Recurso Extraordinário nº 848.826/DF.
1.2 Determinar ao atual gestor que o controle dos bens
patrimoniais e os respectivos registros contábeis observem as normas afetas.
1.3 Enviar, após o trânsito em julgado, a comunicação
do julgamento, por força da tese fixada pelo Supremo
Tribunal Federal na decisão do Recurso Extraordinário
www.tce.es.gov.br

4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (em
substituição) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da Presidência
CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANÁSTACIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1670/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 02272/2017-5
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

da e coleta do esgoto sanitário em diversas ruas da comunidade de Santa Lúcia, neste município”.

rantir o acesso dos responsáveis à cópia integral da Mani-

UG: PMPK - Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

Em sequência, os autos foram encaminhados a Secretaria de Controle Externo de Engenharia e Meio Ambiente – SecexEngenharia para apreciação e esta elaborou a
Manifestação Técnica 967/2017-4, sugerindo a concessão de medida cautelar.

ções Técnicas 967/2017-4 e 1131/2017-6, o que foi aten-

Entretanto, antes de apreciar a medida cautelar proposta pela SecexEngenharia foi prolatada a Decisão Monocrática 1120/2017-8 para notificar a Prefeita Municipal,
senhora Amanda Quinta Rangel e o Secretário Municipal
de Obras, senhor Miguel Ângelo Lima Qualhano, para se
manifestarem sobre as irregularidades apontadas e sobre a proposta de medida cautelar.

nas peças eletrônicas de defesa 503/2018-1, 863/2018

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: AMANDA QUINTA RANGEL, MIGUEL ANGELO LIMA QUALHANO, BRUNO ROBERTO DE CARVALHO
GOMES, CARLOS HENRIQUE GOULART DE LANA
Representante: JACIRO MARVILA BATISTA
Terceiro interessado: CONSTRUTORA GOUVEA LTDA
Procuradores: GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB:
16046-ES), ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO
(OAB: 15786-ES), ANDERSON SANT ANA PEDRA (OAB:
9712-ES), TALYTTA DAHER RANGEL FORATTINI PEDRA
(OAB: 16120-ES)
REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY – EXERCÍCIO 2016 – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO – ACOLHER AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS DO SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE OBRAS E DO ENGENHEIRO E AFASTAR A
APLICAÇÃO DE MULTA – DETERMINAR – REVOGAR A LIMINAR CONCEDIDA E ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Tratam os autos de representação formulada por pessoa
física com pedido de cautelar em face da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, relatando supostas irregularidades no procedimento licitatório da Concorrência
pública 9/2016, que tem como objeto a “contratação de
empresa para execução de pavimentação, drenagem pluvial e implantação de rede de distribuição de água trata-

Sendo assim, foram apresentadas justificativas e os autos
foram novamente encaminhados a SecexEngenharia, tendo sido elaborada a Manifestação Técnica 1131/2017-6,
cujos termos foram acompanhados pelo Plenário, insurgindo a Decisão Plenária 3363/2017-5, deferindo a medida cautelar e notificando a prefeita municipal, o secretário municipal de obras, bem como a empresa contratada pela execução, construtora Gouvêa Ltda. – ME.
Após encaminhadas informações pelos representantes
da prefeitura, foi elaborada a Manifestação 1694/20175 e a Instrução Técnica Inicial - ITI 1631/2017-1, sugerindo a citação de responsáveis indicados, o que foi acolhido
por intermédio da Decisão Monocrática 2097/2017-4.
Considerando as justificativas apresentadas pelos defendentes, os autos retornaram à SecexEngenharia, que novamente se pronunciou com a elaboração da Manifestação Técnica 372/2018-7, opinando por nova citação, nos
termos da Instrução Técnica Inicial 1631/2017-1, para gawww.tce.es.gov.br

festação Técnica 1694/2017-5, bem como das Manifestadido, nos termos da Decisão SEGEX 299/2018-3.
Nesta ocasião, foram apresentadas as justificativas de
defesa por parte da prefeita, da secretaria municipal de
obras, assim como dos engenheiros e foram acostadas
com a respectiva peça complementar 10917/2018-5,
915/2018-5 e 877/2018-3.
Por fim, os autos foram encaminhados para análise conclusiva pela SecexEngenharia, o que se deu através da elaboração da Instrução Técnica Conclusiva –
ITC 3671/2018-6, cuja proposta de encaminhamento foi
apresentada nos seguintes termos:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Diante do exposto nesta manifestação, sugere-se:
MANUTENÇÃO DAS IRREGULARIDADES
Levando em conta as análises procedidas e as motivações
adotadas, conclui-se pela manutenção das seguintes irregularidades:
Quadro 6 - Identificação dos responsáveis e achados relacionados sem indicação de dano, mantidos nesta Instrução.
RESPONSÁVEIS
Eng. Carlos Henrique Goulart
de Lana
Responsável pelo Projeto Básico
Miguel Ângelo Lima Qualhano
Secretário Municipal de Obras

subitens/ IRREGULARIDADES
DEFICIÊNCIA DO PROJETO BÁSICO
Base legal: art. 6º, IX, art. 7º
§2º II e §4º, assim como art. 8,
todos da Lei 8.666/93.
(Item 2.2 desta ITC)

Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019

275

ATOS DA 1a CÂMARA
Eng. Carlos Henrique Goulart
de Lana
Responsável pelo Projeto Básico

IRREGULARIDADES NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Base legal: art. 7º §2º II,
art. 8 e art. 67 caput da Lei
8.666/93.
(Item 2.3 desta ITC)

Posto isso e diante do preceituado no art. 319, § 1º, inciso IV, do RITCEES, conclui-se opinando por:
Rejeitar as razões de justificativas do Senhor Miguel Ângelo Lima Qualhano (Secretário Municipal de Obras),
tendo em vista o cometimento de infrações, apresentadas no item 2.2 desta ITC, opinando-se ao pagamento de
multa individual, na forma do artigo 135, inciso II da LC
621/2012, considerando como atenuante a adoção de
medidas na execução para correção dos problemas identificados, evitando os possíveis impactos negativos;
Rejeitar as razões de justificativas do Carlos Henrique
Goulart de Lana, (Responsável pelo Projeto Básico, inclusive planilha orçamentária), tendo em vista o cometimento de infrações, apresentadas nos itens 2.2 e 2.3 desta ITC, opinando-se ao pagamento de multa individual,
na forma do artigo 135, inciso II da LC 621/2012.
DETERMINAÇÕES
Sugere-se determinar à Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, na pessoa de sua Prefeita, Sra. Amanda
Quinta Rangel, com cópia para Auditoria Interna do Município, para
Realizar análise minuciosa do projeto básico desta contratação, incluindo a planilha orçamentária, de modo a
resguardar a administração pública municipal de possíveis outros problemas, como alterações contratuais extrapolando os limites legais e com prejuízo ao erário, assim como o desvirtuamento do próprio projeto básico,

encaminhando relatório relativo às providências tomadas em um prazo máximo de 60 (sessenta) dias;
Realizar aditivo contratual que estabeleça o pagamento
da Administração Local de forma proporcional ao andamento da obra (e não como valor fixo mensal), cuja cópia deverá ser encaminhada a este TCEES no prazo de até
60 (sessenta) dias, sendo válida como comprovação a sua
inserção no sistema Geo-obras, desde que devidamente informada;
Instituir normativo interno processual de obras e serviços de engenharia, contemplando: 1- procedimento de
análise prévia de compatibilização de Projeto Básico para
prosseguimento de procedimentos licitatórios; e 2- análise de verificação da vantajosidade da proposta vencedora da licitação quando da celebração de aditivos contratuais, sugerindo-se como modelo a Portaria PGE/SECONT
nº 01, de 15 de abril de 2016, publicada no Diário Oficial
dos Poderes do Estado; encaminhando cópia para esta
Corte de Contas no prazo de até seis meses.
Por fim, sugere-se Levantar a medida cautelar exarada
na Decisão Plenária 3363/2017-5, ante o exame de mérito deliberado nesta instrução.
Ao contínuo, o órgão ministerial anuiu a proposta técnica, através do parecer – PPJC 5229/2018-7, conforme segue transcrito:
Ante ao exposto, pugna o Ministério Público de Contas
seja CONHECIDA a presente representação, para, no mérito, julgá-la PROCEDENTE, na forma dos arts. 94, 95, inciso II, e 101, parágrafo único, da
LC n. 621/2012, para, com espeque no art. 135, inciso II,
da LC n. 621/2012 c/c art. 389, inciso II, do RITCEES, cominar multa pecuniária a Carlos Henrique Goulart de Lawww.tce.es.gov.br

na e Miguel Ângelo Lima Qualhano, bem como, nos termos do art. 1°, inciso XVI, da LC n. 621/2012, expedir as
determinações
sugeridas pela SecexEngenharia às fls. 34/35 da Instrução Técnica Conclusiva 03671/2018-6, monitorando-as
na forma do art. 194 e segs. do RITCEES.
II FUNDAMENTOS
Trata a presente representação de irregularidades atinentes ao processo licitatório - Concorrência Pública
9/2016, cujo objeto consiste na “contratação de empresa
para execução de pavimentação, drenagem pluvial e implantação de rede de distribuição de água tratada e coleta do esgoto sanitário em diversas ruas da comunidade
de Santa Lúcia, neste município”.
O resultado final ocorreu no dia 29/11/2016, sendo declarada como vencedora a Construtora Gouvea Ltda.-ME,
por apresentar o menor valor, no total de R$2.294.961,50.
Conforme a equipe técnica informa, de acordo com o sistema Geo-obras e no site da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, a licitação em questão teria valor orçado de R$3.944.298,60 e teve sua sessão aberta em
09/08/2016. O julgamento da habilitação ocorreu no
dia 11/10/2016, decidindo pela inabilitação de 7 empresas e habilitação de 33 empresas. O resultado dos recursos impetrados foi publicado no dia 24/11/2016, deferindo o apresentado por uma das empresas e resultando na habilitação de 34 empresas. A homologação ocorreu em 22/02/2017, o Contrato n. 79/2017 foi assinado
em 23/02/2017 e a primeira Ordem de Serviço foi emitida em 13/03/2017.
Também é importante esclarecer que o prazo da obra
contratada era previsto de 12 meses, iniciada em cinSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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co dias a partir da emissão da primeira ordem de serviço, o que estenderia o prazo do presente contrato até
18/03/2018.
De acordo com a manifestação da área técnica são quatro pontos que não foram devidamente esclarecidos e
que tratam como deficiência do Projeto Básico e da Planilha Orçametária:
a) emprego de pavimentação em blocos de concreto novas, sem o seu reassentamento;
b) incoerência na altura de regularização e compactação de subleito entre projetista e planilha orçamentária;
c) diferença entre as áreas de regularização de subleito
e pavimentação em blocos pré-moldados e;
d) serviços de calçada não devidos.
Os potenciais benefícios, por evitar medições inadequadas, foram apontados na ITC no valor de R$294.968,29
(duzentos e noventa e quatro mil, novecentos e sessenta
e oito reais e vinte e nove centavos):
Tabela 1 – Ajustes realizados no Contrato provenientes
da atuação do TCE-ES:
(FIGURA)
Como efeitos não financeiros, foram também mencionados na ITC o aprimoramento nos seus próprios processos
de fiscalização, com consequente melhoria na forma de
atuação, incremento da confiança dos cidadãos nas instituições públicas, além do fornecimento de subsídios para
a atuação do Poder Executivo Municipal, o que se reputou como impactos sociais positivos.
Cumpre reforçar, preliminarmente, que a responsabilidade dos agentes deve estar devidamente demonstrada
com a verificação do nexo causal entre as irregularidades

mantidas e as condutas dos agentes públicos envolvidos.

tificável.

Ademais, como bem destacado pela equipe de auditoria
“a dosimetria do valor da multa deve guardar proporção
com a quantidade e a gravidade das irregularidades atribuídas ao agente sancionado” (TCU, Acórdão 976/2018 –
Plenário, Rel. Bruno Dantas).

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

Nessa toada, entendo pertinente 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
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 juswww.tce.es.gov.br

[...] O “erro grosseiro”, por sua vez, terá lugar quando o
agente público incorrer em negligência, imprudência ou
imperícia irrecusáveis no exercício de seu mister (por
exemplo, quando expedir um ato administrativo de cassação de uma licença, com base numa legislação revogada). Não se trata de violar a probidade, por divergência
de interpretações com o seu controlador, mas de atuar
com menoscabo e com desídia para com a função pública. (O artigo 28 da nova LINDB: um regime jurídico para
o administrador honesto. Disponível em < https://www.
conjur.com.br/2018-mai-25/opiniao-lindb-regime-juridico-administrador-honesto> Acesso em 25/05/2018)
Esta noção de erro grosseiro está intimamente ligada ao
de culpa grave e, sendo assim, revela que a inovação legislativa está em plena harmonia com o entendimento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, ao
avaliar o elemento subjetivo do ato culposo de improbidade administrativa, tratado no art. 10, da Lei 8.429, de
2 de junho de 1992 (Lei de Improbidade Administrativa),
firmou o mesmo pensamento:
AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.615.025 - PE
(2016/0189390-1)
RELATOR: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE: HAMILTON JEFFERSON CORREIA DE ALENCAR BARROS
ADVOGADOS: LEUCIO DE LEMOS FILHO - PE005807
CHRISTIANA LEMOS TURZA FERREIRA E OUTRO(S) PE025183
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AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

ADVOGADO: EDUARDO HEITOR PORTO E OUTRO(S) RS045729

AGRAVADO: ALMIR CLÁUDIO DE FARIAS

EMENTA

INTERES.: JOÃO ANTÔNIO BELIZÁRIO LEME E OUTROS

AGRAVADO: MARIA DAS GRAÇAS TORRES DE MEDEIROS

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: ANTÔNIO MARTINIANO DOS SANTOS

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.

ADVOGADO: JOÃO PINTO BARBOSA NETO - PB008916

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

1. As instâncias ordinárias foram claras em especificar a
existência de todos os elementos necessários à condenação pela prática de ato de improbidade administrativa,
inclusive no que diz respeito ao elemento anímico vetor
da conduta perpetrada pelos agentes condenados.
2. A jurisprudência do STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a atuação do
agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/1992, ou pelo
menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10 (EREsp
479.812/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25.8.2010, DJe 27.9.2010), circunstância que restou devidamente comprovada nos autos.
(julgado em 27/2/2018)
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 409.591 PB (2013/0342513-0)
RELATORA: MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES

AGRAVADO: SÍLVIA KÁTIA JERÔNIMO

AGRAVADO: VERTEX CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA
AMBIENTAL LTDA
AGRAVADO: FABRICIO RAMALHO CAVALCANTI
ADVOGADO: CLÁUDIO BASÍLIO DE LIMA E OUTRO(S) PB009313
AGRAVADO: ARCO-ÍRIS CONSTRUTORA LTDA
AGRAVADO: JOSÉ ROBERTO MARCELINO PEREIRA
ADVOGADO: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS SE000000M
INTERES.: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTS. 9º, 10 E 11 DA LEI 8.429/92. IRREGULARIDADES
EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. ACÓRDÃO QUE, EM
FACE DOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS, CONCLUIU
PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ÍMPROBO E
DO ELEMENTO SUBJETIVO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

ADVOGADO: SALO DE CARVALHO E OUTRO(S) - RS034749

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL

AGRAVADO: LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

I. Agravo Regimental aviado contra decisão monocrática
que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73.

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

II. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de
origem manteve sentença que, por sua vez, julgara im-

INTERES.: ELMA MARIA ANDRADA LOPES

www.tce.es.gov.br
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procedente 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 certificado - DJe: 16/11/2017 Página 1
de 2 Superior Tribunal de Justiça DJe de 28/09/2011). Em
igual sentido: STJ, REsp 1.420.979/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/10/2014;
REsp 1.273.583/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/09/2014; AgRg no AREsp
456.655/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/03/2014. (julgado em 7/11/2017)

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).

adoção de medidas para correção do problema. Observa-se também que o índice previsto no contrato é normalmente aplicado para obras de edificações, o que ameniza a conduta do agente, que não possui formação em engenharia.

Nota-se, então, que o art. 28 da LINDB está em consonância com entendimento doutrinário e jurisprudencial
pátrios.

Também foi afastada a irregularidade de responsabilidade da prefeita, senhora Amanda Quinta Rangel, juntamente ao secretário de obras, senhor Miguel Ângelo Lima Qualhano, quanto ao item 2.4 da ITC 3671/2018, que
trata do Descumprimento das determinações do TCEES
(itens II e III decisão 3363/2017-5), em razão dos seguintes argumentos:

Assim, nos feitos submetidos a esta Corte, se identificada
uma situação de dolo comprovado ou erro grosseiro ou,
ainda, culpa grave, – requisitos exigidos pela LINDB que
sinalizam a alta reprovabilidade e censurabilidade do ato
praticado – autorizada estará a manutenção de sanções,
uma vez que nestes casos, ausentes os elementos excludentes da culpabilidade e da ilicitude da conduta analisada, como a boa-fé expressada pela interpretação equivocada, embora plausível, dos fatos tidos por irregular.
Na linha de intelecção da LINDB é que passo a análise da
defesa encartada, quando da apreciação das irregularidades individualmente tratadas a seguir:

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:

A unidade técnica na peça conclusiva - ITC 3671/2018
afastou a irregularidade de responsabilidade do senhor
Bruno Roberto de Carvalho Gomes – presidente da comissão permanente de licitação, juntamente ao secretário de obras, senhor Miguel Ângelo Lima Qualhano,
quanto ao item 2.5 da ITC, que trata do Índice inadequado de reajustamento contratual, tendo por base os seguintes argumentos:

[...] culpa grave resulta da alta violação dos deveres objetivos de cuidado. Não tratamos, com efeito, de uma falta

“apesar de ter inserido um parâmetro inadequado para obras rodoviárias, indicou em seus esclarecimentos a
www.tce.es.gov.br

Diante disso, sugere-se considerar sanado o indício de irregularidade apontada.”

“Verificando os documentos do processo é possível confirmar que se deu oportunidade aos responsáveis para
apresentar informações e documentações comprobatórias, a partir da MT 372/2018-7, que, inclusive, acarretou nova citação a partir da Decisão SEGEX 299/2018-3,
de maio/2018.
Também, foi verificada a busca do município em adequar
o contrato às exigências do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Uma das medidas adotadas foi a formalização do 1º Termo Aditivo, protocolado na prefeitura em
out./2017, cujo cópia integral do processo consta inserida no sistema Geo-obras. Além deste, há nos outros documentos comprobatórios, como o apostilamento para
adequação do índice de reajuste contratual, cujo processo administrativo foi iniciado em abril/2018.
Ante o exposto, sugere-se considerar sanado o indício de
irregularidade apontado neste tópico.”
Na linha de raciocínio empregado pela área técnica, manSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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tenho o entendimento de afastar as irregularidades dispostas nos tópicos 2.4 e 2.5 da ITC 3671/2018, conforme
os motivos acima explicitados.

guem:

Todavia, apresento minha divergência, no que se refere
aos dois outros pontos de irregularidades dispostos nos
seguintes itens da ITC 3671/2018, ambos de responsabilidade do secretário municipal de obras, senhor Ângelo Lima Qualhano, e do engenheiro, senhor Carlos Henrique
Goulart de Lana, pelos motivos a seguir expostos:

às fls. 03/15 – projeto assinado pelo engenheiro em
questão;

2.2 - Deficiência do projeto básico e
2.3 - Irregularidades na planilha orçamentária
Foram configuradas algumas inconsistências no Projeto
Básico por divergência entre as informações de projeto e
da planilha orçamentária correspondente, o que poderia
acarretar, inclusive, sobrepreço por quantidades superestimadas de alguns serviços.
Conforme se depreende da peça de defesa 877/2018,
o engenheiro senhor Carlos Henrique Goulart de Lana,
apontado como autor do projeto que repercutiu na planilha orçamentária deficiente, não apresentou justificativas técnicas quanto às inconsistências detectadas, apenas alegou não ter responsabilidade pelo simples fato de
não ter autorizado a secretaria de obras do município a
levar adiante o processo à fase de licitação. Afirma, ainda, que não elaborou Anotação de Responsabilidade Técnica para o projeto.
Sobre estes dois aspectos alegados pelo engenheiro,
constato que não subsistem motivos para afastamento
de sua responsabilidade, considerando o teor da peça
complementar eletrônica 4367/2017, na qual consta documentos que comprovam sua conduta e o nexo causal
para consecução da irregularidade apontada, como se-

às fls. 02 - solicitação da contratação, através do memorando – Memo/SEMOB n. 58/2016 por ele encaminhado;

às fls. 16 – Anotação de Responsabilidade Técnica do então engenheiro;
às fls. 17 – encaminhamento para providenciar a licitação
por parte do engenheiro;
Já em relação ao secretário municipal de obras, senhor
Miguel Ângelo Lima Qualhano, verifico que o mesmo teve sua conduta considerada irregular pela área técnica
por ter sido omisso ao aprovar, encaminhar, adjudicar e
homologar o certame com projeto básico e planilha orçamentária deficientes.
Conforme defesa encartada na peça complementar
863/2018, o secretário de obras trouxe à colação as seguintes justificativas e documentos a respaldar sua conduta, em cada uma das irregularidades indicadas, o que
ensejaram as seguintes conclusões por parte da subscritora da peça conclusiva:
Emprego de pavimentação em blocos de concreto novas,
sem o seu reassentamento:
Trouxe o defendente ensaios 08.17-13, que foram encartados na peça complementar 10917/2018, oriundos do
laboratório de Ensaios de Materiais de Construção do SENAI, contratado da Prefeitura Municipal de Presidente
Kennedy para realização de vários ensaios de materiais,
realizado em 14.09.2017, em amostras de blocos provenientes e existentes na rua 05 da Comunidade de Santa
Lúcia aonde foram informados os resultados que, segunwww.tce.es.gov.br

do a defesa, inviabilizava a utilização e reaproveitamento dos blocos.
Através do Geo-obras, a área técnica constatou que apenas a 5ª medição, realizada em maio deste ano, indica o
lançamento quantitativo de toda a pavimentação, o que
demonstra que não foram realizadas medições deste serviço antes do resultado dos ensaios.
Também constataram que “como a previsão quantitativa
a maior já constava na planilha orçamentária que acompanhou o projeto básico e foi usada como base para a licitação, também não restou configurado jogo de planilha”.
Nesse passo, entretanto, a área técnica manteve a irregularidade atinente à falha formal do projeto básico, já
que o estudo técnico que resultou no não aproveitamento do material assentado foi realizado apenas quando o
contrato já estava sendo executado e não na fase prévia
à licitação.
Incoerência na altura de regularização e compactação
de subleito entre projetista e planilha orçamentária:
Conforme informações prestadas pelo secretário de
obras na defesa/justificativa a fiscalização do contrato da
Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy optou pelo
pagamento deste item considerando como 15 cm a espessura da camada a ser regularizada, embora o serviço
tenha sido executado com a espessura de 20 cm.
Como constava no projeto executivo a espessura de 15
cm, foi adotado o valor unitário deste item para efeito
de pagamento em medição à contratada. Segue em anexo cópias da medição parcial e do aditivo contratual aonde constam as afirmações das correções recomentadas e
determinadas pelo TCEES.
Os dados acima foram conferidos pela área técnica com
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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a tabela referencial adotada pela administração e com o
desconto aplicado, conforme consulta ao sistema Geo-obras, restando demonstrado que o valor unitário adotado estava coerente, tendo a formalização desta alteração
sido feita por meio do 1ª Termo Aditivo.
Diferença entre as áreas de regularização de subleito e
pavimentação em blocos pré-moldados:
Nas diferenças de áreas de regularização de sub-leito e
área de pavimentação em blocos de concretos, da mesma forma que no item antecedente, a fiscalização do
contrato de execução de obra da Prefeitura Municipal
de Presidente Kennedy optou por apontar nas medições
da contratada, como área de regularização do sub-leito a
mesma área correspondente à pavimentação em blocos
de concreto.
Conforme mostra o primeiro replanilhamento de aditivo
do contrato as áreas de regularização de sub-leito com
15 cm de pavimentação em blocos de concreto são as
mesmas.
A área técnica reconhece veracidade nas alegações de
defesa:
Corroborando com as informações do secretário municipal de obras, o ajuste na área de regularização está devidamente comprovado no processo do 1ª aditivo, disponível no sistema Geo-obras, relativos aos itens 4.1 e 13.1 da
planilha (Anexo 2).
Serviços de calçada não devidos:
Pois bem, conforme mostra o primeiro replanilhamento
do aditivo do contrato 074/2017 em anexo, o item 4.9 do
mesmo, (construção de calçada) foi retirado do contrato
integralmente pela fiscalização do mesmo.

A área técnica reconhece veracidade nas alegações de
defesa:

já que tiveram o condão de praticamente anular os efeitos nocivos dos problemas de projeto básico.

O item analisado neste subtópico refere-se ao item 4.9
da planilha orçamentária. Observa-se também na planilha disponível no Anexo 2 desta ITC, referente ao processo do 1ª Aditivo que tal serviço foi decrescido da planilha.

Para analisar sua responsabilização, é importante explanar melhor sobre o termo utilizado na conduta atribuída ao secretário, relacionado à omissão em exigir compatibilização de projeto. A palavra compatibilizar, significa combinar, coincidir, conformar, ou seja, alinhar as informações contidas em vários projetos para evitar problemas na execução por informações confrontantes e incompatíveis.

Todavia, apesar de reconhecer que o defendente adequou as impropriedades do projeto básico na execução
contratual, entenderam os técnicos que o projeto básico e a planilha orçamentária deficientes conduziriam a
um possível sobrepreço na contratação e, ainda, que o
superfaturamento proveniente desta situação tivesse sido comprovadamente evitado porque ajustado durante a
execução, manteve a irregularidade de responsabilidade
do engenheiro e do secretário municipal de obras, pelos
motivos que passo a transcrever:
De todo o exposto, ficam configuradas algumas inconsistências no Projeto Básico por divergência entre as informações de projeto e da planilha orçamentária correspondente, possibilitando, inclusive, sobrepreço por
quantidades superestimadas de alguns serviços. O autor
do projeto e também da planilha não apresentou justificativas quanto às incoerências detectadas, mas tão somente buscou se esquivar dos problemas identificados,
trazendo informações contrárias às constantes no processo de contratação. Assim, sugere-se a manutenção de
sua responsabilidade.
Já as informações apresentadas pelo secretário municipal de obras denotam a adoção de medidas na execução
para correção dos problemas identificados, evitando os
possíveis impactos negativos. Estas ações devem ser levadas em conta no que se refere a sua responsabilização,
www.tce.es.gov.br

É exatamente a falta de compatibilização entre a planilha orçamentária e o projeto executivo que levou a sobrepreços, acarretando na necessidade de ajustes urgentes durante a execução para evitar danos ao erário. Convém destacar que, mesmo que tais documentos técnicos
tenham sido elaborados pelo mesmo profissional, restou
claro que as falhas ocorreram por falta de procedimentos simples, como conferência das informações existentes nos dois documentos, seja por meio de checklist padronizados, facilmente preenchidos por estagiários ou
outros profissionais com noção mínima de obra, seja por
outro tipo de procedimento similar.
Os erros grosseiros no projeto básico, por conta de informações na planilha orçamentária discordantes com os levantamentos do projeto mostram que não havia a preocupação da secretaria com a qualidade final do projeto
básico, ocorrendo o encaminhamento dos documentos
para a licitação sem qualquer metodologia para prevenção de problemas no projeto básico, nem mesmo para
evitar aqueles erros mais básicos e grosseiros.
Assim, a manutenção da responsabilidade do secretário
da pasta não se deve ao simples fato de ter levado adianSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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te licitação com projeto básico deficiente, bem como ter
adjudicado e homologado o certame, mas pelo fato de
essas ações estarem vinculadas a deficiências de projeto básico ocasionadas por falta de compatibilização de
projetos, revelando sua ingerência e omissão no dever
de agir.
Entendo por bem reprisar neste momento as inovações
trazidas pela LINDB, nos termos do seu art. 28, no que se
refere à constatação de erro grosseiro e culpa grave para
justificar a aplicação de sanção aos agentes públicos, conforme preliminarmente foi levantado nestes autos, assim
como as justificativas para o afastamento de penalidade
ao agente, quando presentes a boa-fé e demais elementos excludentes de sua culpabilidade e de ilicitude, a serem verificados no caso concreto.
Nestas condições, a sanção apontada ao secretário municipal a meu ver merece reparo, primeiramente, porque
o agente em tela se respaldou em parecer jurídico que
fundamentou sua conduta (fls. 583/589 da peça complementar 4369/2017), bem como de ensaios oriundos do
laboratório de Ensaios de Materiais de Construção do SENAI, no que se refere aos aspectos técnicos (peça complementar de defesa 10917/2018), o que afasta a possibilidade do secretário ter incorrido em erro grosseiro ou
culpa grave.
Além disto, conforme consulta no geo-obras, os impactos
negativos decorrentes da adoção de critérios inadequados foram suprimidos a tempo por esse gestor, hipótese
que a meu ver demonstra a boa-fé na sua conduta, uma
vez que as inadequações apresentadas no projeto básico
e planilha orçamentária foram devidamente acertadas na
execução contratual.

Desta forma, acolho as razões de justificativas do secretário municipal de obras, senhor Miguel Ângelo Lima
Qualhano, afastando-lhe a aplicação de sanção, tendo
em vista a não caracterização de erro grosseiro ou culpa
grave, nos moldes exigidos pela LINDB e, especialmente, ante a caracterização de uma excludente de sua culpabilidade.
No que se refere ao engenheiro técnico, senhor Carlos
Henrique Goulart de Lana, verifico que foi mantida sua
responsabilização na peça conclusiva em razão de sua
atuação como responsável técnico desta obra e como autor do projeto básico que fulminou em uma planilha orçamentária deficitária.
Verifico que, inobstante sua omissão em rechaçar os aspectos técnicos indicados como irregulares no projeto
básico, restringindo-se a se esquivar de sua responsabilidade técnica perante esta obra, mais uma vez reconheço que sua atuação no projeto se deu com base na realização de ensaios do sub-leito da área a ser pavimentada, realizados pelo laboratório de Ensaios de Materiais
de Construção do SENAI (peça de defesa 863/2018).
Assim, uma vez que as impropriedades indicadas no projeto básico se encontram em todos os pontos interligados ao aspecto do solo/terreno, constato que o mesmo
se pautou nos ensaios realizados por laboratório qualificado para tanto, e nesse sentido, entendo por afastar na
hipótese em tela a presença de erro grosseiro ou culpa
grave por parte do engenheiro.
Deste modo, afasto a aplicação de sanção também ao
engenheiro técnico, tendo em vista a não caracterização de erro grosseiro ou culpa grave, nos moldes exigidos pela LINDB e, especialmente, ante a caracterização
www.tce.es.gov.br

de uma excludente de ilicitude, em razão de sua atuação ter sido no caso concreto respaldada em ato de terceiros.
Entretanto, para efeito pedagógico, função não menos
importante deste Tribunal, mantenho as determinações
sugeridas pela área técnica, divergindo somente quanto
ao seu direcionamento à prefeita, em razão da não pertinência daquelas ações sugeridas com as funções por ela
desempenhadas como chefe do executivo municipal, e
nesta linha de entendimento, encaminho as determinações ao secretário municipal de obras.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Pelo exposto, tendo em vista a competência a mim conferida pelo art. 29, V, da Lei Complementar Estadual
621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), VOTO, divergindo do
entendimento técnico e Ministerial, no sentido de que o
Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que
submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro
1. ACORDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
2272/2017, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão
da Primeira Câmara em:
1.1 Nos termos do artigo 95, inciso II, da Lei Complementar Estadual 621/2012, julgar PROCEDENTE a presente
representação, tendo em vista a manutenção das irregularidades inicialmente apontadas:
DEFICIÊNCIA DO PROJETO BÁSICO (item 2.2 da ITC)
Base legal: art. 6º, IX, art. 7º §2º II e §4º, assim como
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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art. 8, todos da Lei 8.666/93.
IRREGULARIDADES NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
(item 2.3 da ITC)
Base legal: art. 7º §2º II, art. 8 e art. 67 caput da Lei
8.666/93.
1.2 Quanto ao mérito, na forma da fundamentação constante do item II do voto:
1.2.1 ACOLHER as razões de justificativas do Sr. Miguel
Ângelo Lima Qualhano (Secretário Municipal de Obras),
em razão da caracterização de uma excludente de culpabilidade nos atos irregulares dispostos nos itens acima,
consequentemente, afastamento da aplicação de sanção,
conforme fundamentação constante neste voto;
1.2.2 ACOLHER as razões de justificativas do Sr. Carlos
Henrique Goulart de Lana (Engenheiro responsável pelo projeto básico), em razão da caracterização de uma excludente de ilicitude nos atos irregulares dispostos nos
itens acima e, consequentemente, afastamento da aplicação de sanção, conforme fundamentação constante
neste voto;
1.3 DETERMINAR ao atual secretário municipal de obras
do município de Presidente Kennedy, com cópia para Auditoria Interna do Município:
Realizar análise minuciosa do projeto básico desta contratação, incluindo a planilha orçamentária, de modo a
resguardar a administração pública municipal de possíveis outros problemas, como alterações contratuais extrapolando os limites legais e com prejuízo ao erário, assim como o desvirtuamento do próprio projeto básico,
encaminhando relatório relativo às providências tomadas em um prazo máximo de 60 (sessenta) dias;

Realizar aditivo contratual que estabeleça o pagamento
da Administração Local de forma proporcional ao andamento da obra (e não como valor fixo mensal), cuja cópia deverá ser encaminhada a este TCEES no prazo de até
60 (sessenta) dias, sendo válida como comprovação a sua
inserção no sistema Geo-obras, desde que devidamente informada;
Instituir normativo interno processual de obras e serviços de engenharia, contemplando: 1- procedimento de
análise prévia de compatibilização de Projeto Básico para
prosseguimento de procedimentos licitatórios; e 2- análise de verificação da vantajosidade da proposta vencedora da licitação quando da celebração de aditivos contratuais, sugerindo-se como modelo a Portaria PGE/SECONT
nº 01, de 15 de abril de 2016 (Disponível em: <https://
compras.es.gov.br/Media/sitecompras/Documentos/Legisla%C3%A7%C3%A3o/Portarias%20Estaduais/Portaria%20PGE%20SECONT%20n.%C2%BA%2001%202016.
pdf>. Acesso em 5 set. 2018), publicada no Diário Oficial
dos Poderes do Estado; encaminhando cópia para esta
Corte de Contas no prazo de até seis meses.
1.4 REVOGAR a medida cautelar exarada na Decisão Plenária 3363/2017-5, ante o exame de mérito ora deliberado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 14/11/2018 – 39ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (em
substituição) e Marco Antonio da Silva (convocado).
www.tce.es.gov.br

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da Presidência
CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANÁSTACIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1671/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05129/2017-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: PMDRP - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: CLAUDIA MARTINS BASTOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CONTAS DE GESTÃO –
EXERCÍCIO DE 2016 – PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO – JULGAMENTO PELA REGULARIDADE COM RESSALVA DAS CONTAS – DIVERGÊNCIA ENTRE
O SALDO DO BALANÇO PATRIMONIAL E INVENTÁRIO DE
BENS IMÓVEIS – ENVIAR, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO, POR FORÇA DA TESE FIXADA PELO STF
NO RE Nº 848.826, COMUNICAÇÃO DO JULGAMENTO À
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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CÂMARA MUNICIPAL, SOB A FORMA DE PARECER PRÉVIO RECOMENDANDO A APROVAÇÃO COM RESSALVAS
DAS CONTAS (LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90, ART. 1º, I,
g, ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 135/2010) –
QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual da Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto,
sob a responsabilidade da senhora Claudia Martins Bastos, referente ao exercício de 2016.
No Relatório Técnico 00760/2017-7 (evento 60) a área
técnica apontou indícios de irregularidades, originando a
Instrução Técnica Inicial - ITI 01196/2017-1 (evento 61)
para a citação da responsável.
Destarte, o Núcleo de Controle de Documentos – NCD,
por meio do Despacho 12075/2018-7 (evento 69) informou que não constava qualquer documentação protocolizada em alusão ao termo de citação 01805/2017-2
(evento 64), em nome da Senhora Claudia Martins Bastos.
Adiante, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia – NCE elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC 01070/2018-1 (evento 72), concluindo nos seguintes termos:
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual do Chefe do
Poder Executivo do município de Dores do Rio Preto – em
sua função de ordenador de despesas, exercício financeiro de 2016, formalizada de acordo com a Resolução TC

297/2016 e alterações posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, vimos opinar no sentido de que este
Egrégio Tribunal de Contas julgue IRREGULAR a prestação de contas anual da Senhora Cláudia Martins Bastos,
ordenadora de despesas no exercício financeiro de 2016,
na forma do art. 84, III, da Lei Complementar 621/2012,
em função da manutenção do seguinte indicativo de irregularidade:
Não conformidade, quanto aos bens imóveis, entre o saldo do inventário e o Balanço Patrimonial. (item 3.2.2 do
RT 760/2017 e 2.1 desta Instrução Técnica Conclusiva).
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de
Contas para manifestação, o em. procurador Luís Henrique Anastácio da Silva elaborou o Parecer Ministerial
01276/2018-4 (evento 76) 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.
Quanto à irregularidade remanescente, passo a expor as
razões que formaram meu convencimento.
II.1 IRREGULARIDADES
II.1.1 Não conformidade, quanto aos bens imóveis, entre o saldo do inventário e o Balanço Patrimonial (item
3.2.2 da ITI 1196/2017; 2.1 da ITC 1070/2018).
Base normativa: artigos 85 e 89 da Lei Federal 4.320/1964.
O indicativo de irregularidade em tela diz respeito a divergência apontada de R$ 5.908.052,27 entre o registro
www.tce.es.gov.br

contábil no balanço patrimonial e o registro físico no inventário de bens imóveis, conforme demonstrado abaixo:
(FIGURA)
Em vista do indício de irregularidade, a responsável foi
devidamente citada para apresentar as razões e justificativas quanto à divergência apontada pela área técnica, de
modo que regularizasse a mesma.
Todavia, não havendo justificativas nos autos, a área
técnica, em fase da elaboração da peça conclusiva (ITC
1070/2018), opinou por manter o indicativo de irregularidade apontado neste tópico.
Pois bem,
Analisando os autos, entendo que assiste razão à área
técnica quanto ao não cumprimento dos artigos 85, 86,
87, 88 e 89 da Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964 e das
divergências apresentadas no inventário de bens imóveis.
Entretanto, divirjo da conclusão pela irregularidade das
contas, pois a Secretaria do Tesouro Nacional - STN aprovou na forma do Anexo à Portaria STN 548, de 24 de setembro de 2015, o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PIPCP, definidos nos artigos 6º e 7º da Portaria STN nº 634, de 19 de novembro
de 2013, cujas regras aplicáveis encontram-se no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP
e que, este Tribunal acompanhou a STN através da Instrução Normativa TC Nº 036, de 23 de fevereiro de 2016,
que ampliou os prazos conforme art. 1º, inciso II, a saber:
II - dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PCP, definidos no MCASP, nos prazos estabelecidos de forma gradual, dispostos no anexo único desta Instrução NormatiSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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va, em conformidade com Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PIPCP, anexo à Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015.
Assim, considerando que a referida IN 36/2016, em seu
anexo único, no item 7, apresenta como novo prazo
31/12/2018 para os municípios implantarem os sistemas
e registros contábeis para reconhecimento, mensuração
e evidenciação dos bens móveis e imóveis, entendo por
manter o presente indicativo de irregularidade, destacando, porém, que este item por si só não possui potencial ofensivo para macular as contas, tendo em vista
tratar-se de impropriedade ou falta de natureza formal,
sem gravidade e que não representou dano injustificado
ao erário, nos moldes do art. 84, inciso II, da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Contudo, determino ao gestor atual que atente para os
prazos da Instrução Normativa 36/2016 quanto à preparação de sistemas e outras providências de implantação
e a obrigatoriedade dos registros contábeis e encaminhe
os inventários de bens imóveis na próxima prestação de
contas.
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.

1.1 Manter a seguinte irregularidade, sem o condão de
macular as contas, conforme já fundamentado neste voto:

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 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).

1.2 Julgar regulares com ressalvas as contas da senhora
Claudia Martins Bastos - Prefeita Municipal de Dores do
Rio Preto no exercício de 2016, nos termos do artigo 84,
inciso II, da Lei Complementar Nº 621, de 8 de março de
2012, dando quitação a 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 a
senhora Claudia Martins Bastos - Prefeita Municipal de
Dores do Rio Preto, por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na decisão do Recurso Extraordinário nº 848.826/DF.

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, divergindo do entendimento técnico e do
Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a seguinte 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, por:
www.tce.es.gov.br

1.1.1 Não conformidade, quanto aos bens imóveis, entre
o saldo do inventário e o Balanço Patrimonial (item 3.2.2
da ITI 1196/2017; 2.1 da ITC 1070/2018).

1.3 Determinar ao atual gestor ou a quem lhe suceder,
que:
1.3.1 Atente para os prazos da Instrução Normativa
36/2016 quanto à preparação de sistemas e outras providências de implantação e a obrigatoriedade dos registros
contábeis e encaminhe os inventários dos imóveis na próxima prestação de contas;
1.3.2 Que não permita que a comissão de inventário seja composta por membros responsáveis pelos bens a serem inventariados.
1.4 Enviar, após o trânsito em julgado, a comunicação
do julgamento, por força da tese fixada pelo Supremo
Tribunal Federal na decisão do Recurso Extraordinário
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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nº 848.826/DF, sob a forma de parecer prévio, recomendando a aprovação com ressalvas das contas pela Câmara
Municipal, para fins do disposto no item anterior.

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

1.5 Arquivar os autos após os trâmites legais.

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Exercício: 2016
UG: PMPK - Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

2. Unânime.

Responsável: AMANDA QUINTA RANGEL

3. Data da Sessão: 14/11/2018 – 39ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

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

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (em
substituição) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da Presidência
CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANÁSTACIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1672/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05172/2017-8

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CONTAS DE GESTÃO –
EXERCÍCIO DE 2016 – PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY – JULGAMENTO PELA REGULARIDADE
COM RESSALVA 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
COM RESSALVAS DAS CONTAS (LEI COMPLEMENTAR Nº
64/90, ART. 1º, I, g, ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 135/2010) – QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO:
Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas
Anual da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy,
sob a responsabilidade da senhora Amanda Quinta Rangel, ordenadora de despesas, no exercício de suas funções administrativas referente ao exercício de 2016.
A documentação foi examinada pela Secretaria de Controle Externo de Contas, conforme Relatório Técnico
00969/2017-3 (evento 62), sugerindo a citação da reswww.tce.es.gov.br

ponsável, para apresentar justificativas e/ou documentos
apontados no referido relatório contábil, através da Instrução Técnica Inicial 01413/2017-6 (evento 63).
Em atenção ao Termo de Citação 02226/2017-1 (evento 66), a gestora encaminhou os documentos e justificativas (eventos 69, 70 e 71), as quais foram devidamente
analisadas pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 01500/2018-1 (evento 74), recomendando o julgamento pela regularidade com ressalva, nos seguintes termos:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, exercício de
2016, formalizada de acordo com a IN TCEES 34/2015 e
instruída de acordo com o escopo definido na Resolução
TC 297/2016 e alterações posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio
Tribunal de Contas julgue REGULARES COM RESSALVA as
contas da Sra. Amanda Quinta Rangel, gestor responsável no exercício de 2016, conforme dispõem o art. 162 da
Resolução TCEES 261/2013 e o inciso II, do art. 84, da Lei
Complementar 621/2012, tendo em vista a manutenção
das seguintes irregularidades:
Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos
contábeis e o valor dos inventários de bens móveis e imóveis (item 3.2.2 do RT 969/2017);
Ausência de encaminhamento da PCA ao Controle Interno inviabilizando a emissão de parecer conclusivo sobre
a Prestação de Contas Anual (item 3.3.1 do RT 969/2017);
Opina-se, ainda, que se determine ao atual gestor que toSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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me as medidas necessárias e suficientes ao atendimento
dos requisitos da Resolução TCEES 227/2011 e IN TCEES
43/2017, bem como IN TCEES 36/2016.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial
de Contas para manifestação, o em. procurador Luciano
Vieira elaborou o parecer PPJC 01919/2018-5 (evento 78)
e manifestou-se de acordo com a área técnica.
II FUNDAMENTOS
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.
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, referentes ao exercício de 2016, 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 de-

cisão 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 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.

Amanda Quinta Rangel - Prefeita Municipal de Presidente Kennedy no exercício de 2016, nos termos do artigo
84, inciso II, da Lei Complementar Nº 621, de 8 de março
de 2012, dando quitação a 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
a senhora Amanda Quinta Rangel - Prefeita Municipal
de Presidente Kennedy, por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na decisão do Recurso Extraordinário nº 848.826/DF.
1.2 Determinar ao atual responsável, ou quem vier a sucedê-lo, que adote medidas necessárias e suficientes ao
atendimento dos requisitos da Resolução TCEES 227, de
25 de agosto de 2011 e Instrução Normativa IN TC 43, de
5 de dezembro de 2017, bem como a IN TC 36, de 23 de
fevereiro de 2016.

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

1.3 Enviar, após o trânsito em julgado, a comunicação
do julgamento, por força da tese fixada pelo Supremo
Tribunal Federal na decisão do Recurso Extraordinário
nº 848.826/DF, sob a forma de parecer prévio, recomendando a aprovação com ressalvas das contas pela Câmara
Municipal, para fins do disposto no item anterior.

Relator

1.4 Arquivar os autos após os trâmites legais.

1. ACÓRDÃO

2. Unânime.

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:

3. Data da Sessão: 14/11/2018 – 39ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

1.1 Julgar regulares com ressalvas as contas da senhora
www.tce.es.gov.br

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator).
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4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (em
substituição) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da Presidência
CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANÁSTACIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1673/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 02492/2018-6
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
UG: PMA - Prefeitura Municipal de Anchieta
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Denunciante: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO DO ESPIRITO SANTO
Responsável: FABRICIO PETRI
Procurador: JEDSON MARCHESI MAIOLI (OAB: 10922-ES)
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – DENÚNCIA –
PREFEITURA DE ANCHIETA – SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
JURÍDICA GRATUITA MUNICIPAL – EXTINÇÃO SEM JUL-

GAMENTO DE MÉRITO – RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAR
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de denúncia apresentada pela 4ª Seção da Ordem dos Advogados do Brasil em face supostas irregularidades referentes à prestação de assistência jurídica municipal, na prefeitura Municipal de Anchieta nos moldes
de uma defensoria pública municipal, ante a falta de Defensoria Pública Estadual, com pedido cautelar para suspensão dos serviços.
Nos termos da Decisão Monocrática 445/2018-2 conheci o expediente como denúncia e encaminhei os autos à
área técnica a qual se manifestou por meio da Manifestação Técnica 213/2018, opinando pela notificação do prefeito Sr. Fabrício Petri para prestar informações, o qual foi
acatado por meio da expedição da Decisão Monocrática
490/2018-8, atendido tempestivamente com o encaminhamento da Resposta de Comunicação 233/2018-9 e da
Peça Complementar 5497/2018-9.
Submetido novamente os autos à Secretária de Controle
Externo de Fiscalizações não Especializadas – SecexMeios
para instrução, fez-se juntar a Instrução Técnica Conclusiva – ITC 2065/2018-2, apresentou a seguinte proposta de
encaminhamento:

zamento de ações judiciais a fim de evitar invadir a esfera de atuação da Defensoria Pública; e ainda, que sejam
estabelecidos critérios claros e isonômicos para o acesso
da população de Anchieta a tal serviço.
O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, por
meio da Manifestação do Ministério Público de Contas
309/2018-3, divergiu do opinamento técnico, por entender irregular a permanência de servidores comissionados
municipais exercendo funções afetas à Defensoria Pública Estadual, de modo que opina pelo prosseguimento do
feito e citação do responsável:
Destarte, da narrativa dos fatos constantes na peça inicial, observa-se, de antemão, a ilegalidade na permanência de servidores comissionados municipais exercendo
funções afetas à Defensoria Pública Estadual.
A Constituição Federal (art. 37, inciso V) e a Constituição
Estadual (art. 32, inciso V) estabeleceu que os cargos em
comissão somente poderiam ser direcionados à direção,
chefia e assessoramento.
Ademais, conforme posicionamento do Supremo Tribunal Federal, “a criação de cargos em comissão referentes
a funções para cujo desempenho não é necessária a confiança pessoal viola o art. 37, inciso II, da Constituição Federal” (RE 1010804 AgR/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, Julgamento: 30/06/2017).

3.1 – Extinção do processo, sem julgamento de mérito,
nos termos do artigo 142, § 4º da LOTCEES, tendo em vista tratarem-se de infrações de natureza ética e/ou disciplinar, cuja apuração deve ser promovida pelos órgãos
competentes.

Deste modo, não se pode conformar com o opinamento
técnico, uma vez que vislumbradas possíveis irregularidades na contratação de servidores para ocupação de cargos em comissão.

3.2 – Recomendação ao atual gestor de Anchieta para
que o “serviço de assistência jurídica” prescinda do ajui-

Como visto, retornaram os autos com divergência instaurada entre o corpo técnico deste Tribunal e o Ministério
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Público de Contas, remanescendo a este Colegiado pronunciar-se sobre os rumos a serem tomados por este feito.
Permito-me adotar como razões de decidir as considerações traçadas pelo corpo técnico dessa corte de contas, exaradas na Instrução Técnica Conclusiva – ITC
2065/2018-2:
Os indícios de irregularidade dizem respeito à legalidade
da criação e utilização da “Assessoria Jurídica Municipal”
nos moldes como são praticados atualmente pelo município de Anchieta, bem como irregularidades nas contratações realizadas para atender a tal finalidade.
O Sr. Fabrício Petri acostou aos autos informações e documentos esclarecendo que as normas que regulamentam a “assistência Judiciária” do município são o Plano
Plurianual de 2018-2021 e a Lei Orçamentária Anual.
Indicou que os critérios de atendimento são aqueles estabelecidos em uma ficha de triagem, que contempla, resumidamente: se o cidadão é residente de Anchieta; se a
causa é de competência da comarca de Anchieta e se a
renda familiar do assistido é de até três salários mínimos.
Encontram-se na documentação colacionada pelo denunciado os nomes dos servidores que atuam na chamada “assistência judiciária” (peça complementar – documento eletrônico n. 17). Ademais, segundo o denunciado, os tipos de demanda atendidas e ações ajuizadas pela
“assistência judiciária” do município são:
“A atuação da assistência se baseia nas causas de ações
de família, algumas de natureza cível no rito ordinário e
ações penais privadas, no caso de queixa-crime. Vale ressaltar, que também são realizados exames de DNA, mediante parceria estabelecida com laboratório especializa-

do.
Importante ressaltar que não há atendimento em causas de competência do Juizado Especial Cível, da Justiça
do Trabalho, Previdenciária, Processos Criminais e causas
que envolvam bens de grande valor econômico, como inventário”.
A par do apresentado pelo denunciado, faz-se necessário
um exame mais detido em relação à documentação trazida aos autos pelo denunciante. Destacam-se, sobremaneira, os documentos 02 e 03, contidos na Peça Complementar – evento eletrônico n. 03.
Ambos os documentos tratam de relatório da comissão
especial, instituída pela 4ª Subseção da OAB/ES, a fim de
apurar as mesmas situações objeto destes autos. Verifica-se, a partir da leitura das mencionadas peças, que a
comissão especial identificou demandas ajuizadas pelo
Sr. Dario Cunha Neto e pela Sra. Audrey Lopes de Andrade, com papel timbrado do município de Anchieta e concluiu existirem indícios de “captação indevida de clientes
expostos acima, situação que, se efetivamente demonstrada, configura infração ética e disciplinar por parte dos
causídicos (...)”.
As irregularidades apontadas pelo denunciante nestes
autos, confrontadas com os indícios de provas juntados
pelo mesmo, indicam que a matéria é de natureza ética e
disciplinar a ser solucionada no âmbito da própria OAB/
ES. Outras consequências devem ser verificadas em sede de processo administrativo disciplinar do próprio ente, pois têm claramente natureza funcional.
Nesse contexto, identifica-se a ausência da condição da
ação conhecida como “interesse de agir”, pois a atuação
do TCEES não é, neste caso, o mecanismo necessário e
www.tce.es.gov.br

útil para a resolução do conflito de natureza disciplinar,
devendo o processo ser extinto sem julgamento do mérito.
Em outro giro, observamos que existe previsão de criação de um “ serviço de assistência jurídica” na Lei Orgânica do Município de Anchieta – Lei n. 001/1990, a saber:
Art. 226 O Município criará o Serviço de Assistência Jurídica às pessoas carentes, com atribuições também de
assistência jurídica aos assuntos relacionados com Meio
Ambiente.
Em que pese a previsão acima transcrita, há de se compatibilizar tal serviço com o estabelecido pela Constituição
Federal. Em especial, o artigo 134, caput da CF/88, que
consagra à Defensoria Pública a defesa judicial dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita,
aos necessitados. O § 1º do mesmo artigo prevê a criação e organização da Defensoria Pública na estrutura da
União, Distrito Federal, Territórios e Estados. Não há previsão para uma defensoria municipal.
Assim, imperioso observar que, a fim de compatibilizar
minimamente a previsão de “serviço de assistência jurídica” da Lei Orgânica de Anchieta, com os ditames constitucionais, há de se evitar o ajuizamento de ações por parte de servidores municipais, para que não se invada esfera de atuação das Defensorias Públicas.
Outro ponto que merece ser mencionado é que, embora haja previsão na Lei Orgânica para a prestação do serviço ora em exame, não foram estabelecidos em normativo próprio os critérios de atendimento à população, o
que pode gerar quebra da isonomia. Sugere-se, outrossim, o estabelecimento de critérios claros para a prestação do referido serviço.
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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Isto posto, sugerimos a esta Corte a emissão de decisão terminativa, nos termos do artigo 142, § 4º da LC n.
621/12, em razão da ausência de “interesse de agir”. Sugerimos ainda recomendação ao atual gestor de Anchieta
para que o “serviço de assistência jurídica” prescinda do
ajuizamento de ações judiciais a fim de evitar invadir a esfera de atuação da Defensoria Pública; e ainda, que sejam
estabelecidos critérios claros e isonômicos para o acesso
da população de Anchieta a tal serviço.
Superada a etapa de exame dos pressupostos cautelares,
em razão do acima exposto.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno do TCEES), corroborando o entendimento técnico e divergindo do Ministério Público junto
ao Tribunal de Contas e VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1 EXTINGUIR o processo, sem julgamento de mérito,
nos termos do artigo 142, § 4º da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado), tendo em vista tratarem-se de
infrações de natureza ética e/ou disciplinar, cuja apuração deve ser promovida pelos órgãos competentes;

1.2 RECOMENDAR ao atual gestor de Anchieta para que
o “serviço de assistência jurídica” prescinda do ajuizamento de ações judiciais a fim de evitar invadir a esfera
de atuação da Defensoria Pública; e ainda, que sejam estabelecidos critérios claros e isonômicos para o acesso da
população de Anchieta a tal serviço;

ACÓRDÃO TC- 1674/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 03500/2018-9
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017

1.3 Dar CIÊNCIA à parte e ao MPC, na forma regimental; e

UG: CMCI - Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

1.4 Após o trânsito em julgado, ARQUIVAR os autos.

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

2. Unânime.

Responsável: ALEXANDRE BASTOS RODRIGUES

3. Data da Sessão: 14/11/2018 – 39ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

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

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (em
substituição) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da Presidência
CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANÁSTACIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO:
Trata-se da Prestação de Contas da Câmara Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim, cuja gestão esteve sob a responsabilidade do senhor Alexandre Bastos Rodrigues,
referente ao exercício de 2017.
No Relatório Técnico 00246/2018-1 (evento 44) a área
técnica apontou indícios de irregularidades, originando a
Instrução Técnica Inicial - ITI 00473/2018-4 (evento 45)
para a citação do responsável.
Em atenção ao Termo de Citação 00874/2018-1 (evento
47), o gestor encaminhou os documentos e justificativas
(eventos 50/51), as quais foram devidamente analisadas
pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 04330/2018-1, concluindo nos seguintes termos:
3. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
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Foi examinada a Prestação de Contas Anual constante do
presente processo, relativa à CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, formalizada conforme disposições da IN TCEES 43/2017, sob a responsabilidade do
Sr. ALEXANDRE BASTOS RODRIGUES.

de acórdão que submeto à sua consideração.

Com amparo no artigo 84, inciso I, da Lei Complementar 621/2012, opina-se por julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do Sr. ALEXANDRE BASTOS RODRIGUES, Presidente, no exercício das funções de ordenador
de despesas da CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM, exercício de 2017.

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

Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial
de Contas para manifestação, o procurador Luciano Vieira elaborou o Parecer do Ministério Público de Contas
05240/2018-3 (evento 58) 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.

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO

1.1 Julgar REGULARES as contas da Câmara Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim, sob a responsabilidade do senhor Alexandre Bastos Rodrigues, relativas ao exercício
de 2017, nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar Nº 621, de 8 de março de 2012, dando quitação
ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
1.2 Recomendar ao atual gestor que proceda à realização de ajustes contábeis nas futuras prestações de contas, para sanar a divergência apontada no item 4.4.1 do
Relatório Técnico – RT 00246/2018-1.

No exercício da Presidência
CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANÁSTACIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1675/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 03579/2018-5
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: PMMF - Prefeitura Municipal de Muniz Freire

1.3 Arquivar os autos após os trâmites legais.

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

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.

2. Unânime.

Responsável: CARLOS BRAHIM BAZZARELLA

3. Data da Sessão: 14/11/2018 – 39ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CONTAS DE GESTÃO
– EXERCÍCIO DE 2017 – PREFEITURA MUNICIPAL MUNIZ FREIRE – JULGAMENTO PELA IRREGULARIDADE DAS
CONTAS COM AUSÊNCIA DE EFEITOS PARA FINS DE INELEGIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – MULTA – DETERMINAÇÃO DE
INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – 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 MUNICI-

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

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator).

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
www.tce.es.gov.br
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PAL, SOB A FORMA DE PARECER PRÉVIO RECOMENDANDO A REJEIÇÃO DAS CONTAS (LEI COMPLEMENTAR Nº
64/90, ART. 1º, I, g, ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 135/2010) – ARQUIVAMENTO.

a responsabilidade do Sr. Carlos Brahim Bazzarela, formalizada de acordo com a IN TCEES 43/2017, e instruída
considerando-se o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016 e alterações posteriores.

O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:

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 anual do Sr. Carlos Brahim Bazzarela, ordenador
de despesas durante o exercício de 2017, nos termos do
art. 84, inciso III da Lei Complementar 621/2012, tendo
em vista a permanência do indicativo de irregularidade
apontado no item 2.1 desta instrução conclusiva.

I RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Muniz Freire, referente ao
exercício de 2017, sob a responsabilidade do senhor Carlos Brahim Bazzarella - Prefeito Municipal, ordenador de
despesas.
A área técnica realizou a análise da Prestação de Contas
e anexos por meio do Relatório Técnico 00140/2018-1
(evento 47), no qual constatou indícios de irregularidades apontados na Instrução Técnica Inicial 00369/20185 (evento 48), com propositura de citação do responsável, em razão dos seguintes indícios de irregularidades, o
que foi acolhido na Decisão SEGEX 00382/2018-1 (evento 49):

No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer 04942/2018-1 – evento
86).
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 legais e regimentais.

deral).
Base legal: artigos 40 e 195, inciso I da Constituição Federal/88.
O indicativo de irregularidade em tela diz respeito a ausência de recolhimento previdenciário da parte patronal
no montante de R$ 2.588.706,73, considerando que os
valores pagos no decorrer do exercício em análise representaram 29,35% dos valores devidos.
Devidamente citado, o gestor informou que o baixo percentual de recolhimento patronal não ocorreu de forma
proposital por parte do gestor, mas pela dificuldade financeira vivenciada pelo município, asseverado ainda
mais em decorrência do significativo montante de dívida
herdada da gestão anterior.
Arguiu a defesa que um dos fatores que vem dificultando
a Prefeitura equilibrar o fluxo de caixa e equacionar as finanças públicas, reside na ausência de perspectiva de a
curto prazo, reduzir as despesas com pessoal de forma a
se enquadrar no limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal.

3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

II.1 DA IRREGULARIDADE

Alegou, ainda, que um dos fatores que está contribuindo
para a elevação das despesas com pessoal está na municipalização das escolas que pertenciam ao Estado, contribuindo para elevar o índice de gasto com os profissionais do magistério de 81,92% em 2010 para 126,63% em
2017, comprometendo todos os recursos recebidos do
FUNDEB. Neste sentido, ponderou que várias foram as
tentativas da administração municipal de estadualizar as
escolas que haviam sido municipalizadas, porém, todas
as tentativas frustradas.

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Prefeitura Municipal de Muniz Freire, exercício de 2017, sob

II.1.1 Ausência de recolhimento da contribuição patronal do RGPS (arts. 40 e 195, inciso I da Constituição Fe-

Em seguida, a defesa arguiu que mesmo que o município exonerasse todos os cargos comissionados e todos os

(FIGURA)
Regularmente citado, o responsável anexou aos autos suas justificativas e documentos (evento 53/79).
A documentação encaminhada foi analisada pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
– NCE, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva
04061/2018-8 (evento 82) e concluiu pela irregularidade
das contas, nos seguintes termos:

Acompanho a análise técnica quanto ao afastamento da
irregularidade constante no item 2.2 da Instrução Técnica Conclusiva 04061/2018-8 – Inconsistência na escrituração e evidenciação contábil no parcelamento de débito previdenciário.
Quanto à irregularidade remanescente, passo a expor as
razões que formaram meu convencimento:

www.tce.es.gov.br
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nica do Município.

conceito que carrega o conteúdo jurídico indeterminado.

Diante disso, alega a defesa que não restou outra saída
senão priorizar o pagamento dos servidores municipais
em detrimento do recolhimento do INSS, já que o não
pagamento poderia gerar a paralisação de servidores essenciais dispostos à população através da iminente possibilidade de greve dos servidores.

Neste diapasão, a área técnica registrou que a assunção
desta dívida influenciará na capacidade de o município
assumir novos endividamentos, tendo em vista os limites impostos pelas resoluções do Senado Federal. Além
disso, destacou a necessidade de se cumprir as metas estabelecidas na LDO para os resultados primário e nominal, considerando que tais resultados serão utilizados para obtenção de caixa para saldar as dívidas contraídas.

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.

Por fim, a defesa destacou que os valores não recolhidos
de INSS foram posteriormente inseridos em parcelamento de débito junto a INSS.

Pelo exposto, a área técnica concluiu por não acatar as
justificativas apresentadas pela defesa, concluindo pela
manutenção do indicativo de irregularidade.

A área técnica, por meio da ITC 04061/2018-8 destacou
que toda obrigação financeira assumida pelos entes públicos deve ser adimplida, independentemente do tipo
de credor e do montante a pagar, e que o não pagamento dos credores, significa que no mínimo faltou planejamento da gestão.

Pois bem.

secretários municipais da folha de pagamento, ainda assim não seria suficiente para adequar o índice de despesas com pessoal.

No que se refere à escolha por adiar os pagamentos devidos à autarquia federal, a área técnica entende que esta
medida não parece a mais adequada, uma vez que esse
tipo de obrigação financeira, quando não paga no período correto, gera o pagamento de multas e juros de mora,
que causam dano ao erário municipal.
Ademais, o subscritor da ITC 4061/2018 afirmou que
quanto ao parcelamento da dívida, de fato, os documentos acostados comprovam o alegado pelo gestor. No entanto, compulsando os autos e o sítio eletrônico do Município, a área técnica não encontrou autorização legislativa para que a municipalidade realizasse o parcelamento
de dívidas previdenciárias, conforme comando gravado
no artigo 29 da LRF, artigo 27, III e 28, XXVIII da Lei Orgâ-

Preliminarmente, entendo pertinente 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
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
www.tce.es.gov.br

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),
firmou o mesmo pensamento:
AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.615.025 - PE
(2016/0189390-1)
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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AGRAVANTE: M.L.GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS E
OUTROS

PB (2013/0342513-0)

ADVOGADO: SALO DE CARVALHO E OUTRO(S) - RS034749

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

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

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL

AGRAVADO: LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

INTERES.: ELMA MARIA ANDRADA LOPES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

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

ADVOGADO: EDUARDO HEITOR PORTO E OUTRO(S) RS045729

AGRAVADO: ALMIR CLÁUDIO DE FARIAS

EMENTA

INTERES.: JOÃO ANTÔNIO BELIZÁRIO LEME E OUTROS

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

EMENTA

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)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA A OFICIAIS
DE JUSTIÇA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ELEMENTO
SUBJETIVO. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS SANÇÕES. PROPORCIONALIDADE DAS PENAS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE.
1. As instâncias ordinárias foram claras em especificar a
existência de todos os elementos necessários à condenação pela prática de ato de improbidade administrativa,
inclusive no que diz respeito ao elemento anímico vetor
da conduta perpetrada pelos agentes condenados.

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.286.783 - RS
(2011/0241410-6)

2. A jurisprudência do STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a atuação do
agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/1992, ou pelo
menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10 (EREsp
479.812/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25.8.2010, DJe 27.9.2010), circunstância que restou devidamente comprovada nos autos.
(julgado em 27/2/2018)

RELATOR: MINISTRO SÉRGIO KUKINA

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 409.591 www.tce.es.gov.br

RELATORA: MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES

AGRAVADO: SÍLVIA KÁTIA JERÔNIMO
AGRAVADO: MARIA DAS GRAÇAS TORRES DE MEDEIROS
AGRAVADO: ANTÔNIO MARTINIANO DOS SANTOS
ADVOGADO: JOÃO PINTO BARBOSA NETO - PB008916
AGRAVADO: VERTEX CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA
AMBIENTAL LTDA
AGRAVADO: FABRICIO RAMALHO CAVALCANTI
ADVOGADO: CLÁUDIO BASÍLIO DE LIMA E OUTRO(S) PB009313
AGRAVADO: ARCO-ÍRIS CONSTRUTORA LTDA
AGRAVADO: JOSÉ ROBERTO MARCELINO PEREIRA
ADVOGADO: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS SE000000M
INTERES.: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTS. 9º, 10 E 11 DA LEI 8.429/92. IRREGULARIDADES
EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. ACÓRDÃO QUE, EM
FACE DOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS, CONCLUIU
PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ÍMPROBO E
DO ELEMENTO SUBJETIVO. ATO DE IMPROBIDADE ADMISegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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NISTRATIVA 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 certificado - DJe: 16/11/2017 Página 1
de 2 Superior Tribunal de Justiça DJe de 28/09/2011). Em
igual sentido: STJ, REsp 1.420.979/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/10/2014;
REsp 1.273.583/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/09/2014; AgRg no AREsp
456.655/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUN-

DA 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
pátrios.
Assim, nos feitos submetidos a esta Corte, se identificada
uma situação de dolo comprovado ou erro grosseiro ou,
ainda, culpa grave, – requisitos exigidos pela LINDB que
sinalizam a alta reprovabilidade e censurabilidade do ato
praticado – autorizada estará a manutenção de sanções,
uma vez que nestes casos, ausentes os elementos excludentes da culpabilidade e da ilicitude da conduta analisada, como a boa-fé expressada pela interpretação equivocada, embora plausível, dos fatos tidos por irregular.

Fato notório que o Brasil vivencia uma forte recessão
econômica desde meados de 2014, não sendo uma excepcionalidade do Município em questão. Sabe-se que
a economia contraiu cerca de 3,5% em 2015 e 3,5% em
2016, já no primeiro trimestre de 2017, o PIB subiu 1%,
conforme demonstrado no gráfico abaixo:
(FIGURA)
Fonte: IBGE
Ademais, verifiquei o comportamento da Receita Corrente do Município de Muniz Freire e apurei o que segue:
(FIGURA)
Diante do exposto, restou claro que a retração na economia não impactou a receita corrente realizada pelo município. Além disso, é possível verificar uma melhora no
exercício de 2017 em relação ao mandato do gestor anterior.
Neste sentido, faz-se necessário adaptar as contas para a
atual realidade financeira do ente, de modo a adotar medidas administrativas que visem o funcionamento da máquina pública neste cenário de retração econômica.
Quanto ao elevado percentual de despesas com pessoal,
verifico que a Prefeitura de Muniz Freire possui um longo
histórico de descumprimento do limite imposto pela Lei
de Responsabilidade Fiscal, vejamos:
(FIGURA)

Na linha de intelecção da LINDB é que passo a análise da
defesa:

Deste modo, é imperioso destacar o artigo 23 c/c 66 da
Lei Complementar 101/2000, ipsis litteris:

Em suma, o gestor traz em sua defesa os seguintes argumentos: i) crise financeira vivenciada pelo município; ii)
alto índice de despesas com pessoal, comprometendo o
orçamento do município; iii) municipalização das escolas.

Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos
no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no
art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos
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dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da Constituição.
§ 1º No caso do inciso I do § 3º do art. 169 da Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção
de cargos e funções quanto pela redução dos valores a
eles atribuídos.
§ 2º É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária.
§ 3º Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e
enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá:
I – receber transferências voluntárias;
II – obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;
III – contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que
visem à redução das despesas com pessoal.
§ 4º As restrições do § 3º aplicam-se imediatamente se a
despesa total com pessoal exceder o limite no primeiro
quadrimestre do último ano do mandato dos titulares de
Poder ou órgão referidos no art. 20.
Art. 66. Os prazos estabelecidos nos arts. 23, 31 e 70 serão duplicados no caso de crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, regional
ou estadual por período igual ou superior a quatro trimestres.
Assim, conforme disposto nos artigos supramencionados, a lei é expressa e clara ao dizer que o percentual
excedente deverá ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, podendo o prazo ser duplicado no caso
de crescimento real baixo ou negativo do PIB, adotando

as seguintes providências, conforme artigo 169, § 3º da
Constituição Federal: i) redução em pelo menos vinte por
cento das despesas com cargos em comissão e funções
de confiança; ii) exoneração dos servidores não estáveis
(LEI Nº 9.801, DE 14 DE JUNHO DE 1999. Dispõe sobre as
normas gerais para perda de cargo público por excesso
de despesa e dá outras providências).
Em um segundo estágio, o parágrafo 4º do mesmo diploma legal, complementa dizendo que em caso das medidas citadas acima não serem suficientes para assegurar o
cumprimento do limite imposto pela LRF, as medidas poderão atingir, até mesmo, a demissão de servidores estáveis.
Diante disso, a defesa ao alegar que ainda que fossem todos os servidores comissionados exonerados, não seria
suficiente para adequar o índice de despesas com pessoal, pondero que o arcabouço legal brasileiro prevê outras
medidas mais rígidas a serem adotadas, visando o cumprimento do limite de despesas com pessoal, conforme
explicitado acima.
No que se refere as escolas públicas estaduais municipalizadas, de fato ficou reconhecido por esta Corte de Contas no Processo TC 1778/2018, Recurso de Reconsideração referente a Prestação de Contas de Muniz Freire do
exercício de 2013 que a municipalização impactou o orçamento do município, comprometendo sua receita.
No entanto, cabe ressaltar que foi uma escolha do gestor daquela época municipalizar as escolas, e que o atual
gestor assumiu seu mandato consciente da situação em
que o município se encontrava. Registra-se ainda, que é
evidente que a municipalização das escolas estaduais em
2012 não foi realizada com o planejamento adequado,
www.tce.es.gov.br

pois ao que se parece não foi levado em consideração todos os efeitos práticos que impactariam as contas públicas dos municípios.
Destaca-se ainda, que ao analisar os exercícios anteriores, verifiquei que a situação tangente ao não recolhimento da contribuição patronal do RGPS se agrava, uma
vez que nos exercícios de 2015 e 2016 foi pago a menor
as contribuições previdenciárias patronais devidas ao
INSS, vejamos:
(FIGURA)
Assim, importa registrar que a ausência de recolhimento
das contribuições previdenciárias já se perdura por três
exercícios, e que o pagamento de passivo com juros, multas e atualização monetária, tendo como causa o não recolhimento tempestivo de contribuições previdenciárias
é considerado ilegítimo e contrário à finalidade pública,
impondo-se a sua glosa e o consequente dever de ressarcimento aos cofres públicos.
Pelo exposto, entendo que restou caracterizado o erro
grosseiro no caso concreto, consonante ao artigo 28 da
Lei nº 13.655/2018 – LINDB, razão pela qual mantenho o
indicativo de irregularidade.
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.
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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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 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 ra-

zões expostas pelo relator, em:
1.1 Julgar irregulares as contas do senhor Carlos Brahim
Bazzarella - Prefeito Municipal de Muniz Freire no exercício de 2017, pela prática de ato ilegal, apontadas nos itens
2.1 da Instrução Técnica Conclusiva 04061/2018-8, com
amparo no artigo 84, inciso III, 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 Brahim Bazzarella - Prefeito
Municipal de Muniz Freire, por força da tese fixada pelo
Supremo Tribunal Federal na decisão do Recurso Extraordinário nº 848.826/DF, em razão da manutenção da seguinte irregularidade:
1.1.1 Ausência de recolhimento da contribuição patronal
(Item 3.4.1 do Relatório Técnico 140/2018).
1.2 Aplicar multa ao senhor Carlos Brahim Bazzarella no
valor de R$3.000,00 (três mil reais), com base no artigo
135, I da Lei Complementar 621/2012 e artigo 389, I do
RITCEES.
1.3 Determinar ao atual gestor que
1.3.1 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 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
www.tce.es.gov.br

a este Tribunal no prazo de 90 (noventa) dias, na forma do
art. 14 da referida IN;
1.3.2 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;
1.4 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).
1.5 Arquivar os autos após os trâmites legais.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 14/11/2018 – 39ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (em
substituição) e Marco Antonio da Silva (convocado).
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
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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VIII do mesmo diploma normativo.

I RELATÓRIO:

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da Presidência
CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANÁSTACIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Cuidam os presentes autos de auditoria oriunda da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Sooretama, exercício 2012, sob a responsabilidade da senhora
Joana da Conceição Rangel - prefeita no período de 01/01
a 11/07/2012 e do senhor Moacir Camiletti.- prefeito no
período de 12/07 a 31/12/2012 (processo TC 3311/2013),
cujo opinamento técnico emitido foi pela rejeição das contas, conforme PP 120/2017.

ACÓRDÃO TC- 1677/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05990/2018-6
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2012
UG: PMS - Prefeitura Municipal de Sooretama
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: JOANA DA CONCEICAO RANGEL, MOACIR
CAMILETTI
AUDITORIA ORIUNDA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - EXERCÍCIO 2012 – INFRINGÊNCIA AO ART. 42 DA LRF - AFASTAR
A APLICAÇÃO DE MULTA – DAR CIÊNCIA AO RELATOR DA
PCA RESPECTIVA.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:

Entre as irregularidades constantes do PP 120/2017, consta o descumprimento ao art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, razão pela qual, foi autuado em apartado os presentes autos, objetivando a responsabilização pessoal dos
prefeitos à época, pelo descumprimento do disposto no
art. 5º, III, §§ 1º e 2º da Lei 10.028/2000.
Considerando o princípio do contraditório e da ampla defesa, foi efetuada a citação dos senhores Joana da Conceição Rangel e Moacir Camiletti para apresentarem suas alegações de defesa, nos termos da Instrução Técnica Inicial
– ITI 417/2018, Decisão Segex 428/2018 e Termos de Citação 783/2018 e 784/2018.
Após a regular citação, a senhora Joana da Conceição Rangel deixou de apresentar defesa, sendo decretada a sua revelia, através da Decisão Monocrática 1636/2018.
Já o senhor Moacir Caminetti apresentou defesa, que foi
encartada como peça de defesa/justificativa 1298/2018.
Da análise dos fatos e dos termos da defesa a área técnica
se manifestou, através da Instrução Técnica Conclusiva –
ITC 4003/2018, apresentando a seguinte proposta de encaminhamento:
Proposta de Encaminhamento
Considerando todo o exposto, opina-se pelo não acolhiwww.tce.es.gov.br

mento das alegações de defesa e, com fundamento no artigo 389, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas c/c o artigo 135, II, da Lei Complementar 621/2012, pela aplicação de sanção por multa aos Srs. JOANA DA CONCEIÇÃO RANGEL e MOACIR CAMILETTI, Prefeitos de Sooretama em 2012, tendo em vista decisão da Corte neste
sentido, contida no Parecer Prévio 120/2017.
Posteriormente, o Órgão Ministerial anuiu a proposta técnica, conforme Parecer – PPJC 4865/2018, da lavra do ilustre procurador Luis Henrique Anastácio da Silva.
II FUNDAMENTOS:
Quanto ao mérito, verifico que a defesa argumenta que a
irregularidade constante do Parecer Prévio TC 120/2017,
atinente ao “descumprimento do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal”, inobstante nos remeter ao controle da
disponibilidade de caixa, não se enquadra nos casos legais
sujeitos à imputação de multa do art. 5º, inciso III, da Lei
nº 10.028/2000, que na realidade se refere ao ato de não
determinar a limitação de empenho.
Por fim, a defesa sustenta que as sanções aplicáveis à infringência ao artigo 42 da LRF não competem a esta Corte
de Contas, apresentando o seguinte argumento:
“não decorre do art. 5º, inciso III, §§1º e 2º, da Lei
10.028/00, aplicação de penalidade administrativa, em face da suposta 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, descabe a cominação de multa, por ausência
de amparo legal.”
A área técnica, contudo, não acolhe as argumentações da
defesa e, nesse sentido entende por manter os termos do
Parecer Prévio TC 120/2017.
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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Proposta de Encaminhamento
Considerando todo o exposto, opina-se pelo não acolhimento das alegações de defesa e, com fundamento no artigo 389, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas c/c o artigo 135, II, da Lei Complementar 621/2012, pela aplicação de sanção por multa aos Srs. JOANA DA CONCEIÇÃO RANGEL e MOACIR CAMILETTI, Prefeitos de Sooretama em 2012, tendo em vista decisão da Corte neste
sentido, contida no Parecer Prévio 120/2017.
Pois bem.
De fato, tal matéria já foi analisada no processo TC
3311/2013 (PCA de governo, exercício de 2012), entretanto, entendo que devemos remover o mérito para apreciação da multa ora aplicada, sobretudo, em se tratando de
descumprimento ao art. 42 da Lei de Responsabilidade
Fiscal, em razão da controvérsia que se instalou em torno
do assunto no âmbito desta Corte.
Importa salientar que no julgamento do processo TC
4003/2013 – Prestação de Contas da prefeitura de Vila Velha- exercício 2012, em que era relator, fui vencido
na tese que saiu consagrada no voto vogal prolatado pelo
Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, consubstanciado no Parecer Prévio 27/2018, e que resultou pela inaplicabilidade do art. 42 da LRF/2000 aos gestores com o final
de mandato no exercício de 2012.
Destaco que o julgamento do citado processo se deu por
maioria, nos termos do voto de desempate do Presidente,
que acompanhou o voto vogal emitido pelo Conselheiro
Sérgio Manoel Nader Borges, tendo por alicerce o princípio da segurança jurídica, suscitado no voto-vista do Conselheiro Marco Antônio da Silva.
Assim, verifico encerrada a discussão neste Colegiado sobre o tratamento a ser dado aos jurisdicionados na apre-

ciação do art. 42 da LRF no exercício de 2012 e, em que pese a posição divergente assumida à época da apreciação
da prestação de contas anual de Vila Velha – exercício de
2012 (TC 4003/2013), não posso deixar de me curvar para
acompanhar os termos em que foi proferido o voto paradigma sobre o assunto.
Deste modo, privilegiando a força dos precedentes deste
Tribunal e o princípio da colegialidade, que deve ser aplicado como método decisório dos julgamentos em órgãos
colegiados, uma vez que a jurisdição não deve se ater ao
raciocínio jurídico de uma única voz, constato que a inaplicabilidade do art. 42 da LRF no exercício de 2012 deve ser
aproveitada ao gestor em comento, segundo entendimento majoritário deste Colegiado, devendo, por consequência, ser afastada a multa constante destes autos, não merecendo sequer a sanção aplicada com base no art. 134,
III, § 2º, c/c o art. 281 do Regimento Interno do TCEES.
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 na peça conclusiva e parecer ministerial, VOTO, no
sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de
deliberação que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
5990/2018, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão
da Primeira Câmara em:

1º e 2º da Lei 10.028/2000 e art. 134, III, § 2º, c/c o art. 281
do Regimento Interno do TCEES, na forma da fundamentação constante do item II.2;
1.2 Dar CIÊNCIA ao relator da prestação de contas respectiva – processo TC 3311/2013 e Parecer Prévio TC
120/2017;
1.3 Dar CIÊNCIA aos interessados e ARQUIVAR, após as
formalidades legais.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 14/11/2018 – 39ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (em
substituição) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da Presidência
CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANÁSTACIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

1.1 AFASTAR a multa aplicada, com base no art. 5º, III, §§
www.tce.es.gov.br
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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- 124/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processos: 05570/2015-3, 01381/2014-1, 01373/2014-6
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

Conselheiros-substitutos
João Luiz Cotta Lovatti

Exercício: 2014
UG: PMCB - Prefeitura Municipal de Conceição da Barra
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo

Ministério Público Especial de Contas

Responsável: JORGE DUFFLES ANDRADE DONATI, FRANCISCO BERNHARD VERVLOET
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA
BARRA – EXERCÍCIO DE 2014 – PARECER PRÉVIO – ÓBITO DO RESPONSÁVEL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – NOTIFICAÇÃO DO VICE-PREFEITO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE IRREGULARIDADES – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO – ARQUIVAR.

SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO:
I – RELATÓRIO:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anuwww.tce.es.gov.br

al da Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, referente ao exercício financeiro de 2014, sob a responsabilidade do Sr. Jorge Duffles Andrade Donati, então Prefeito Municipal.
De acordo com Análise Inicial de Conformidade AIC
371/2015 (às fls. 05/22) foi sugerida a notificação do gestor responsável, por meio da Instrução Técnica Inicial ITI
1655/2015 (às fls. 23/26), para remessa de documentos
necessários à complementação da presente Prestação
de Contas, acolhida por ocasião da Decisão Monocrática
Preliminar 1524/2015 (às fls. 28).
Devidamente notificado, o responsável não apresentou
documentação consoante informação do NCD de fls. 32,
razão que deu ensejo à determinação de citação do Sr.
Jorge Duffles Andrade Donati para apresentar justificativas relacionadas à omissão do envio de arquivos faltantes da PCA, bem como a renovação da notificação para
apresentação dos documentos, através da Decisão Monocrática Preliminar 2319/2015 (às fls. 34). Em razão de
erro material referente ao exercício financeiro constante na citação/notificação, foi determinada a retificação
dos atos com novas expedições dos respectivos mandados, por meio da Decisão Monocrática 1327/2016 (às fls.
45/46).
Ocorre que, antes que a diligência fosse cumprida, sobreveio o falecimento do Sr. Jorge Duffles Andrade Donati em 03/11/2016, o que motivou a determinação de notificação do Sr. Francisco Bernhard Vervolet, Prefeito na
ocasião, para que encaminhasse a documentação faltante da PCA, referendados na ITI 1655/2015.
Em observância à notificação, o Sr. Francisco Bernhard
Vervolet compareceu aos autos com documentos às fls.
61/176. Em razão disso, foram os autos submetidos à
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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então Secretaria de Controle Externo de Contas - SecexContas, que expediu o Relatório Técnico 213/2017 (às fls.
181/217), confirmado por meio da Instrução Técnica Inicial 290/2017, considerando que, em virtude do falecimento do Sr. Jorge Duffles Andrade Donati, restava prejudicada a possibilidade de sua citação e, assim, o exercício do contraditório e o desenvolvimento válido e regular do processo. Não obstante, sugeriu-se a notificação
do chefe do Executivo Municipal para prestar esclarecimentos acerca dos indicativos de irregularidade apontados:
Dessa maneira, foi acolhida a sugestão técnica e determinada a notificação do Sr. Francisco Bernhard Vervolet (Decisão Monocrática 1184/2017, às fls. 222/224) para, querendo, prestar esclarecimentos quanto aos indícios de irregularidade apontados e também assinalados
na Instrução Técnica Inicial 290/2017 (às fls. 219/220).
Regularmente notificado, o Sr. Francisco Bernhard Vervolet apresentou esclarecimentos e documentos (às fls.
230/234).

apontados no RT 213/2017, pois já havia falecido em 03
de novembro de 2016, portanto em data anterior a elaboração do RT 213/2017 e da ITI 290/2017-4, ambas de
17/04/2017 da DECM nº 01184/2017 e Termo de Notificação 1763/2017-2 de 27 de julho de 2017, em nome
do Sr. Francisco Bernhard Vervloet, prefeito de Conceição da Barra, exercício de 2015.
Observou-se que os indicativos de irregularidades constantes no Relatório Técnico 213/2017-9 (fls.181/217),
não apontaram eventuais reparações de danos ao erário
do Município de Conceição da Barra, em razão de atos
irregulares praticados pelo responsável das presentes
contas.
Examinou-se as justificativas apresentadas pelo Sr. Francisco Bernhard Vervloet, prefeito de Conceição da Barra - Exercício de 2015, quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente e constatou-se que permaneceram os indicativos de irregularidades
apontados no RT 00213/2017-9 e na ITI 0290/2017 a seguir listados:

Ao proceder à análise dos documentos apresentados, a
Secex/Contas, através da Instrução Técnica Conclusiva
5273/2017 (às fls. 238/268), opinou nos seguintes termos:

6.1 Total da despesa executada nos demonstrativos consolidados diverge do total das unidades gestoras (item
4.1 do RT 213/2017).Base Normativa: artigos 85 e 89 da
Lei Federal 4.320/1964.

6. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

6.2 Inconsistência na consolidação da execução financeira (item 5.1 do RT 213/2017)

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
Prefeitura Municipal de conceição da Barra, exercício
de 2014, formalizada de acordo com a Resolução TC
261/2013 e alterações.
Conforme exposto, verificou-se que o responsável das
contas Exercício 2014, Sr. Jorge Duffles Andrade Donatti,
não foi citado quanto aos indicativos de irregularidades

Base Normativa: artigos 85 e 89 da Lei Federal
4.320/1964.
6.3 Registros inconsistentes no Demonstrativo da Dívida Flutuante (item 6.1 do RT 213/2017).Base Normativa:
artigos 85, 86, 89 e 92 da Lei Federal 4.320/1964.
6.4 Balanço Patrimonial evidencia saldo inconsistente
www.tce.es.gov.br

para o Passivo Financeiro (item 6.2 do RT 213/2017).Base Normativa: artigos 85, 86, 89 e 105, inciso II e parágrafo 3º, da Lei Federal 4.320/1964.
6.5 Saldos anteriores das contas do Balanço Patrimonial
divergem dos saldos registrados no Balanço do exercício
de 2013 (item 6.3 do RT 213/2017).Base Normativa: artigos 85, 86 e 89 da Lei Federal 4.320/1964
6.6 Transferência de recursos ao Poder Legislativo excede o limite constitucional (item 9 do RT 213/2017).Base
Normativa: Art. 29-A, inciso I (redação dada pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009), c/c art. 29-A, § 2º, da
Constituição Federal/1988.
Considerando todo o exposto, no que pese perdurarem
os indicativos de irregularidades supracitados, considerando as três dimensões do processo de contas já relatadas nesta instrução, ou seja: o julgamento da gestão
de natureza política; a punibilidade do gestor faltoso de
cunho sancionatório; e reparação do dano eventualmente causado ao erário de natureza indenizatória; considerando a ausência de citação do responsável das contas
ora examinadas em razão do seu prévio falecimento a
citação, considerando que a titularidade das contas é
intransferível, me abstenho de opinar quanto ao mérito do Parecer Prévio a ser exarado por este Tribunal de
Contas e posteriormente dirigido à Câmara Municipal,
no que tange as contas do Sr. Jorge Duffles Andrade Donati, Prefeito Municipal de Conceição da Barra no exercício de 2014, deixando a cargo do Egrégio Plenário desta
Corte de Contas a apreciação das presentes contas.
O Ministério Público de Contas, representado pelo Procurador Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, se manifestou em consonância com a área técnica, acrescentando
seu opinamento a emissão de parecer prévio recomenSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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dando-se ao Legislativo Municipal a rejeição da presente
prestação de contas anual diante da manutenção das irregularidades apontadas.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Como dito, os presentes autos dizem respeito à Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, referente ao exercício de 2014, no âmbito
de análise das contas de governo.
Constata-se nos autos que há informação acerca do falecimento do Sr. Jorge Duffles Andrade Donati, ocorrida em 03/11/2016, de forma que sua citação acerca
das irregularidades suscitadas no RT 213/2017 e na ITI
290/2017-4 ainda não tinha sido consumada, razão que
deu ensejo ao seguimento com a notificação do Sr. Francisco Bernhard Vervloet, então Chefe do Executivo Municipal, para que prestasse informações relativas às aludidas irregularidades.
Neste ponto, se mostra relevante reforçar que não houve o aperfeiçoamento da citação --- cujo propósito processual neste âmbito administrativo é noticiar o responsável acerca da existência de imputação de irregularidades a ele, oportunizando sua defesa --- do Sr. Jorge Duffles Andrade Donati.
Sabidamente, a citação válida constitui pressuposto de
constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que a angulação da relação processual se
dá mediante sua consumação, momento em que se consolidam os polos ativo e passivo da demanda perante o
titular da atividade jurisdicional.
Ademais, diante da necessidade de se diligenciar a averiguação das contas, promoveu-se a notificação --- que

se destina aos demais casos não sujeitos à citação ou à
comunicação de diligência --- ao Sr. Francisco Bernhard
Vervloet, no intuito de suprir a carência de elementos
aclaradores relativos aos indicativos de irregularidade
identificados pela unidade técnica quando da análise
preliminar da prestação de contas.
Tais esclarecimentos se justificam na medida em que o
Sr. Jorge Duffles Andrade Donati era o responsável pela prestação de contas do exercício em questão, assim
como o alvo de qualquer repercussão negativa de um
eventual julgamento pela rejeição das contas, motivo
que evidencia o caráter personalíssimo do exercício do
direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório,
garantido nos termos do art. 5°, LV da CF/88.
Após o exame das justificativas apresentadas pelo Sr.
Francisco Bernhard Vervloet, a área técnica concluiu pela permanência dos indicativos de irregularidade apontados inicialmente.
Na sequência, o opinamento técnico apontou para a manutenção das irregularidades constantes nos itens 4.1,
5.1, 6.1, 6.2, 6.3 e 9 do RT 213/2017, porém se absteve de opinar quanto ao mérito do Parecer Prévio, ante
à ausência de citação do responsável antes de seu falecimento, bem como pela intransferência da titularidade
das contas, e o opinamento ministerial foi no sentido de
apontar para a emissão de Parecer Prévio pela rejeição
das contas sob análise, sob o argumento de que se aplicaria à hipótese dos autos a impessoalidade e, portanto,
caberia ao Tribunal emitir sua recomendação de julgamento ao Legislativo.
O processo de prestação de contas anual de governo possui o duplo condão de dar ciência à coletividade
acerca da utilização, boa ou má, dos recursos públicos,
www.tce.es.gov.br

e, noutro sentido, direciona-se para o próprio gestor, na
medida em que pode servir de instrumento para o eventual apenamento, na hipótese de descumprimento legal.
Aqui, põe-se em relevo que já à época da elaboração dos
trabalhos iniciais, antes que se aperfeiçoasse a citação
do Sr. Jorge Duffles Andrade Donati, era conhecido o seu
falecimento, condição que se apresenta, notadamente,
como impeditiva ao exercício da ampla defesa e do contraditório. A prestação de informações pelo sucessor político no cargo de Chefe do Poder Executivo Municipal, Sr.
Francisco Bernhard Vervloet, jamais poderia ser aproveitada na modalidade de defesa do gestor falecido, tendo
em vista que apenas a autodefesa --- aqui emprestada
do direito penal, dada à similitude da natureza jurídica
desses com os dos processos desta Corte de Contas ---, é
personalíssima, amparada na constatação de que quem
poderia com isento interesse exercê-lo em sua plenitude
seria o titular do direito.
Em que pese o interesse público na prestação de contas,
este não pode subjugar o direito do responsável de ver
assegurada sua garantia fundamental constitucional ao
exercício à ampla defesa e ao contraditório acerca de sua
atuação enquanto gestor maior do Executivo Municipal.
Além disso, o processo de prestação de contas contempla três relevantes dimensões, em correlação com a divisão tripartide da responsabilidade (político-administrativo, penal e civil) --- como bem esclareceu o Conselheiro
do Tribunal de Contas do Maranhão, o Ilmo. José de Ribamar Caldas Furtado, numa relevante contribuição para as Cortes de Contas, acerca da temática do falecimento do Chefe do Executivo antes da citação válida --- sendo essas: a) a dimensão política do processo de contas,
que explora a responsabilidade a responsabilidade políSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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tico-administrativa do agente público, e cuja desaprovação das contas tem repercussão em seus direitos políticos; b) a dimensão sancionatória, que em similitude ao
processo penal, pode apenar o responsável sem, no entanto, jamais poder ultrapassar a pessoa do apenado; c)
a dimensão indenizatória, que visa a reparação de eventual dano ao patrimônio público, hipótese em que se admite a responsabilização aos herdeiros do gestor improbo.
No caso dos autos, os efeitos do processo de prestação
de contas --- que se constitui num dever e num direito do
agente público de ter suas contas apreciadas ---, em que
não há evidenciação nos autos de ocorrência de prejuízo ao erário, não pode subsistir repercussão que ultrapasse a pessoa do responsável. Nessa linha, transcreve-se o entendimento consignado pelo Ilmo. José Ribamar
Caldas Furtado:

haja suposição de dano ao patrimônio público, o processo deve ser imediatamente arquivado.

assume o traço de iliquidável, na forma do art. 90 da LC
621/20126 e do art. 165 do RITCEES.

(grifo nosso)

Nessa esteira, há que se reconhecer que o caso dos autos não observa os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, eis que não
se efetuou a citação válida do responsável, de modo que
se tem por indissociável a extinção do processo sem resolução do mérito em face do Sr. Jorge Duffles Andrade
Donati, em consonância com o art. 428, IX, “a” do RITCEES c/c art. 485, IV e IX do CPC.

Em complementação, Furtado elucida as hipóteses de
emissão de teor do parecer prévio a ser submetido ao
julgamento do Legislativo, com destaque para o caso em
que o gestor for falecido:
O parecer prévio será: a) pela aprovação; b) pela aprovação com ressalva; c) pela desaprovação; ou d) com
abstenção de opinião. Esse último será emitido quando ocorrer ausência de pressupostos de constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo; é o que
acontece quando morre o chefe do Executivo responsável, em razão do prejuízo da ampla defesa e do contraditório.
(grifo nosso)

Sendo assim, somente a dimensão indenizatória do processo de contas poderá produzir efeitos no caso de falecimento do responsável, uma vez que – salvo a exceção acima apontada – nenhuma pena passará da pessoa do agente (CF, art. 5º, XLV, primeira parte). Além disso, na ausência de pessoas responsáveis com interesse
processual, a constituição e o prosseguimento válido e
regular do processo estaria comprometido, dada a impossibilidade do exercício pleno do direito ao contraditório e à ampla defesa, com a utilização de todos os
meios e recursos que constituem o jus sperniandi (defesas, produções de provas, pedidos de diligências, sustentações orais, recursos, etc.)

Por conta do falecimento do gestor responsável e da impossibilidade do exercício do seu direito de defesa, não
se pode admitir a transcendência para os seus sucessores de sua responsabilidade, tal como assegura o art. 5°,
XLV da CF/88, especialmente no âmbito das contas de
governo, em que o sancionamento tem caráter estritamente político, diferente do que poderia ocorrer caso se
tratassem de contas de gestão.

Desse modo, a constituição e o desenvolvimento do processo de contas, após a morte do responsável, somente se justifica pela sua dimensão indenizatória. Caso não

Noutro turno, revelando-se como impossível a concretização da citação em face de outros possíveis responsáveis, têm-se que a prestação de contas anual em questão

Assim, encontra óbice eventual emissão de parecer prévio no sentido da aprovação ou da rejeição das contas
do gestor falecido, haja vista que --- repise-se --- a responsabilidade pelos atos e contas de contas de governo
é personalíssima.

www.tce.es.gov.br

Não obstante, considerando que subsistiram irregularidades identificadas pela unidade técnica e o caráter técnico de órgão de controle externo exercido por este Tribunal de Contas, cuja atuação se dá no âmbito da orientação e da proposição de correção de atos e fatos da administração pública, bem como ao princípio da continuidade administrativa, devem ser levadas ao conhecimento do atual gestor para que, se for o caso, adote medidas
com o objetivo de superar os apontamentos de irregularidades diagnosticados.
Ante o exposto, alinhado com recente precedente do
Plenário desta Corte de Contas, quando da apreciação
da Prestação de Contas Anual de Governo do Município
de Conceição da Barra, referente ao exercício de 2015,
que resultou no Parecer Prévio 12/2018 (TC 4898/2016),
divergindo dos posicionamentos técnico e ministerial,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Parecer Prévio que submeto a sua consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. PARECER PRÉVIO
Segunda-feira, 25 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 Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1 EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 166 do RITCEES, com abstenção
desta Corte acerca da emissão de recomendação sobre
as contas do Prefeito Municipal de Conceição da Barra, Sr. Jorge Duffles Andrade Donati, referente ao exercício de 2014, tendo em vista seu falecimento antes que
se aperfeiçoasse a citação e, portanto, diante da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo decorrente do prejuízo à ampla defesa e
ao contraditório;
1.2 Encaminhar à Câmara Municipal de Conceição da
Barra o teor deste Parecer Prévio, com vistas ao seu conhecimento e à viabilização do acompanhamento das
ações do Poder Executivo na adoção das adequadas medidas corretivas referentes às inconsistências apontadas;

Fui presente:
LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador do Ministério Público Especial de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
PARECER PRÉVIO TC- 125/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 03650/2017-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016
UG: PMMF - Prefeitura Municipal de Marechal Floriano
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: JOAO CARLOS LORENZONI, ANTONIO LIDINEY GOBBI
Procurador: GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046ES)

2. Unânime.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO – EXERCÍCIO DE 2016 – APROVAÇÃO COM RESSALVA - DETERMINAR – NÃO APLICAR MULTA PELO DESCUMPRIMENTO
DO PRAZO DE ENVIO - ARQUIVAR

3. Data da Sessão: 31/10/2018 - 37ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:

4. Especificação do quórum:

RELATÓRIO

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator) e Domingos
Augusto Taufner.

Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, do exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade do senhor Antonio Lidiney Gobbi – Prefeito, recebida e homologada
no sistema CidadES em 26/08/2017, nos termos do artigo 123 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC
261/2013, não observando, portanto, o prazo regimen-

1.3 Arquivar os autos após o trânsito em julgado.

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

www.tce.es.gov.br

tal.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas resultou o Relatório Técnico Contábil RT
06/2018 em que foram identificados indícios de irregularidades, posteriormente reproduzidos na Instrução Técnica Inicial ITI 15/2018, nos termos da qual foi proferida a Decisão SEGEX 16/2018, promovendo-se a citação
do responsável pelo envio da prestação Contas, Sr. João
Carlos Lorenzoni, em razão do descumprimento do prazo legal de envio da PCA e do Sr. Antônio Lidiney Gobbi,
tendo em vista as irregularidades apontadas no Relatório Técnico, para apresentação de esclarecimentos/justificativas que entender necessário no prazo de 30 dias
improrrogáveis. Devidamente citados, os responsáveis,
apresentaram as justificativas/documentação tempestivamente.
Ato contínuo, foram os autos ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, que elaborou
a Instrução Técnica Conclusiva 1638/2018, concluindo
como segue:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
município de Marechal Floriano, exercício de 2016, formalizada de acordo com a IN TCEES 34/2015 e com o
escopo definido na Resolução TC 297/2016 e alterações
posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas emita PARECER PRÉVIO, dirigido
à Câmara Municipal de Marechal Floriano, recomendando a REJEIÇÃO da prestação de contas anual do Sr. Antônio Lidiney Gobbi, prefeito no exercício de 2016, conforSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019

304

ATOS DA 2a CÂMARA

me dispõem o inciso III, do art. 132 da Resolução TCEES
261/2013 e o inciso III, do art. 80, da Lei Complementar
621/2012, tendo em vista a manutenção das seguintes
irregularidades:
- AUSÊNCIA DE CONTROLE DAS FONTES DE RECURSOS
EVIDENCIADAS NO DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/
DÉFICIT FINANCEIRO ENCAMINHADAS NO ANEXO AO
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO (ITEM 6.1 DO
RTC 6/2018)
Inobservância aos artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº
4.320/1964.
- AUSÊNCIA DE MEDIDAS LEGAIS PARA INSTITUIÇÃO DO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COMO UNIDADE GESTORA (ITEM 6.2 DO RTC 6/2018)

do Tesouro Nacional).
Opina-se ainda:
- Pela aplicação de multa ao Senhor João Carlos Lorenzoni, pelo descumprimento do prazo de envio da prestação de contas anual, conforme item 2.1 desta instrução
técnica (artigo 139, Resolução TC 261/2013).
O Ministério Público de Contas, manifestou-se por meio
do Parecer 1988/2018, da Lavra do Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, anuindo aos argumentos fáticos e jurídicos delineados na Instrução Técnica Conclusiva – ITC
1638/2018, e reservando o direito de manifestar-se oralmente em sessão de julgamento.

Inobservância ao art. 14 da Lei Complementar Federal
141/12

Por ocasião da 25ª Sessão ordinária da 2ª câmara, o
Sr. Antônio Lidiney Gobbi apresentou sustentação oral.
Após, retornaram os autos ao NCE para análise que se
manifestou por meio da Manifestação Técnica 938/2018.

- AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL EM PERÍODO
VEDADO PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (ITEM
7.5.1 DO RTC 6/2018)

Na sequência, e conforme rito regimental o Ministério
Público de contas manifestou-se por meio do Parecer
4996/2018.

Inobservância ao artigo 21, paragrafo único, da Lei Complementar 101/2000.

Após vieram os autos conclusos a este Relator

Propõe-se determinar:

FUNDAMENTAÇÃO

- A adoção das medidas administrativas necessárias a fim
de instituir de fato e manter o Fundo M. de Saúde como
unidade orçamentária e gestora de recursos destinados
à saúde, na forma da Lei Complementar Federal 141/12.

Os presentes autos cuidam da PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL do Sr. Antônio Lidiney Gobbi, na condição de
Chefe do Poder Executivo do Município de Marechal Floriano, no exercício de 2016, submetida a este Tribunal
de Contas para, no exercício de sua competência constitucional delineada no art. 71, I da CF/88, apreciação e
emissão do Parecer Prévio. Trata-se, pois, de Contas de
Governo.

- Observância do parágrafo único do art. 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal e, nesse sentido, que sejam adotadas práticas de controle e evidenciação das fontes de recursos, nos termos do Anexo 05 do Relatório de Gestão
Fiscal (Manual dos Demonstrativos Fiscais da Secretaria

É o relatório.

Conforme definido no Manual de Inicio de Mandato, ediwww.tce.es.gov.br

tado por esta Corte de Contas em Novembro de 2016,
“Contas de governo são aquelas prestadas pelo chefe do
Poder Executivo, compreendendo um conjunto de demonstrativos, documentos e informações de natureza
contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional que permita a avaliação da gestão política do responsável. Expressa os resultados da atuação governamental, submetidos ao TCE-ES para apreciação e emissão de parecer prévio com vistas a auxiliar o julgamento
levado a efeito pelo respectivo Poder Legislativo, a quem
compete o julgamento em definitivo dessa espécie de
contas.”
Também o Superior Tribunal de Justiça (ROMS 11060)
definiu que “contas de governo” são contas globais que:
“Demonstram o retrato da situação das finanças da unidade federativa (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). Revelam o cumprir do orçamento, dos planos de
governo, dos programas governamentais, demonstram
os níveis de endividamento, o atender aos limites de
gasto mínimo e máximo previstos no ordenamento para saúde, educação e gastos com pessoal. Consubstanciam-se, enfim, nos Balanços Gerais prescritos pela Lei
4.320/64.”
Assim, fundamento meu voto com informações retiradas
das análises técnicas relatadas nos autos, no intuito de
auxiliar o julgamento das contas do Município de Marechal Floriano, relativas ao exercício de 2016, pelo Poder
Legislativo Municipal.
Planejamento, Orçamento e Gestão Fiscal
Segundo o Relatório Técnico RT 6/2018:
A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei 1635/2015,
elaborada nos termos do § 2º, do artigo 165 da CF/88,
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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compreendendo as metas e prioridades do município,
dispôs sobre a elaboração da Lei Orçamentária Anual
(LOA), definindo os programas prioritários de governo e
estabelecendo, dentre outras diretrizes, os riscos e metas fiscais a serem observados na execução orçamentária.
Execução orçamentária
Quanto a execução orçamentária consolidada, o Relatório Técnico relata que o município arrecadou 105% da receita prevista e executou 93,58% da despesa autorizada,
obtendo um resultado da execução orçamentária consolidado superávitário em R$ 1.895.319,41, como demonstrado a seguir na tabela 1:
Tabela 1: Síntese da execução orçamentária
Previsão/Au- Execução
torização

% Variação

Receita orça105,00%
mentária con- 48.000.000,00 50.398.973,67
solidada
Despesa orça93,58%
mentária con- 51.829.172,05 48.503.654,26
solidada
Resultado da
1.895.319,41
Execução Orçamentária

Fonte: RT 6/2018 – Processo TC 03650/2017
Gestão Fiscal e Limites Constitucionais
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00) tem como princípio básico a responsabilidade na gestão fiscal,
e pressupõe a ação planejada e transparente, em que se
previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o
equilíbrio das contas públicas. Para tanto, a LRF determina que os gestores pratiquem uma gestão fiscal compatibilizando a captação e a aplicação de recursos públicos,

mediante a implementação de ações planejadas e transparentes que cumpram os limites constitucionais e que
mantenham o equilíbrio das contas públicas.

objetivo controlar a variação do endividamento do ente federado, em busca da busca permanente de sustentabilidade fiscal.

Ressalto que, por força do art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o TCEES realizou os acompanhamentos bimestrais (RREO) e quadrimestrais (RGF) no exercício de
2016, sobre os limites e condições atinentes às metas de
resultado primário e nominal, à despesa com pessoal, à
dívida consolidada, às operações de crédito, às garantias
e contragarantias, entre outros aspectos relevantes da
gestão fiscal do Município de Marechal Floriano.

Neste contexto, o Relatório Técnico 6/2018 aponta que,
no exercício de 2016, as metas de resultado primário e
nominal foram cumpridas pela gestão do Município de
Marechal Floriano.

Metas de Resultado Primário e Nominal
Em seu art. 1º, § 1º, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece correspondência entre gestão fiscal responsável e a definição de metas de receitas e despesas:
Art. 1º [...]
§ 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.
As metas de resultado entre receitas e despesas, estabelecidas, anualmente, na Lei de Diretrizes Orçamentárias
são as metas de resultados nominal e primário, fixadas
em valores correntes e constantes. São direcionadores
da política fiscal de cada ente e, como ensina Carvalho
Jr., na obra “Entendendo Resultados Fiscais”, tem como
www.tce.es.gov.br

Limites
Também a obediência aos limites e condições, no que
tange a 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, são
pressupostos de uma gestão fiscal responsável, é o que
dispõe o art. 1º, § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Nesse passo, da análise retratada no Relatório Técnico
Contábil, extraem-se os seguintes dados:
Tabela 2: Resumo da verificação da observância aos limites
Fonte: RT 6/2018 - Processo TC 03650/2017
Na tabela acima demonstra-se o cumprimento dos limites legais e constitucionais.
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 análise empreendida, a unidade técnica apurou que
o saldo em espécie ao final do mesmo exercício montaSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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va R$ 5.931.568,35.
Execução Patrimonial
As alterações ocorridas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, evidenciadas
na Demonstração de Variações Patrimoniais, geraram,
no exercício, um superávit de R$ 6.898.606,26.
Quanto a situação patrimonial, apresenta-se a seguir o
resumo do Balanço Patrimonial Consolidado, que demonstra equilíbrio entre os ativos (aplicações de recursos) e passivos (origens de recursos) do município:
Tabela 4: Balanço Patrimonial resumido
Fonte: RT 6/2018 - Processo TC 03650/2017
O Balanço Patrimonial é acompanhado do quadro demonstrativo do superávit financeiro, apurado pela diferença entre o ativo e o passivo financeiros. Conforme registrado no relatório técnico, no exercício de 2016, o superávit financeiro consolidado totalizou R$ 4.487.833,95.
III – Das irregularidades
Quanto aos apontamentos da unidade técnica, cuja responsabilidade foi atribuída ao Senhor Antônio Lidiney
Gobbi, entendo por bem acompanhar, pelos seus próprios fundamentos, as razões lançadas Instrução Técnica Conclusiva 1638/2018, cujo opinamento foi pelo afastamento das impropriedades que dizem respeito a Abertura de créditos adicionais sem fonte de recurso. Base normativa: Art. 167, V da Constituição Federal
e art. 43 da Lei 4.320/196 (item 2.1 do RT 6/2018 e 2.2
da ITC 1638/2018);Abertura de crédito adicional sem lei
específica. Base normativa: Art. 167, V da Constituição
Federal e art. 42 da Lei Federal 4.320/1964. (item 4.1.1
do RT 6/2018 e 2.3 da ITC 1638/2018);Não encaminhamento do parecer do conselho de acompanhamento e

controle social do FUNDEB. Base normativa: Lei Federal 11.494/2007 e IN TCEES 34/2015. (item 8.3.1 do RT
6/2018 e 2.7 da ITC 1638/2018);Não encaminhamento
do parecer do conselho de acompanhamento e controle social da saúde. Base normativa: Lei Federal 141/2012
e IN TCEES 34/2015. (item 8.4.1 do RT 6/2018 e 2.8 da
ITC 1638/2018), cujo opinamento técnico reproduzo a
seguir:
ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SEM FONTE DE
RECURSO (ITEM 4.1.1 DO RTC 6/2018)
Inobservância aos artigos 167, V da Constituição da República e art. 43 da Lei 4.320/64.
Responsável: Antônio Lidiney Gobbi
Conforme relatado no RTC 6/2018:
Da análise do Demonstrativo de Créditos Adicionais –
DEMCAD constata-se que foram abertos créditos num
total de R$ 3.549.296,01, conforme tabela 03, cuja fonte
de recurso indicada para ocorrer a despesa foi o “excesso de arrecadação”
Considerando que o excesso de arrecadação no exercício
em análise, conforme tabela 05, foi de R$ 2.389.973,67,
indicando dessa forma a abertura de créditos adicionais
sem fonte suficiente de recurso, sugere-se a CITAR o responsável para que apresente alegações de defesa, acompanhadas de documentação probatória.

1.678/2015 do Município de Marechal Floriano-ES constituiu-se em um dos instrumentos de planejamento da
ação governamental e administrativa que buscou vislumbrar de forma pormenorizada, a realização das receitas e
execução das despesas para o exercício de 2016, assegurando o planejamento e o controle gerencial das ações
desenvolvidas através da análise e avaliação da eficiência, da eficácia, da economicidade e da efetividade dos
atos de gestão administrativa.
Apesar de todo empenho da administração municipal
em prever de forma detalhada todas as receitas e despesas a serem realizadas no exercício, não poderíamos
deixar de reconhecer a real necessidade de tal planejamento ser alterado por diversos motivos, dentre eles as
oscilações de preços ocorridas nas compras e nos bens
e serviços adquiridos pelo município. Assim, tais alterações orçamentárias são realizadas para suprir determinadas incorreções ou imperfeições no planejamento
e programação da ação governamental do exercício de
2016, bem como atender a demanda de fatos fortuitos
e imprevisíveis que independem da vontade do administrador.

Devidamente citado, Termo de Citação 019/2018, o Sr.
Antonio Lidiney Gobbi apresentou documentos juntamente com as seguintes razões de justificativas, abaixo
transcritas:

Buscando atender a demanda de abertura de créditos
suplementares e minimizar as imperfeições orçamentárias, o art. 5° da Lei Orçamentária Anual n°. 1.678/2011
concedeu autorização para abertura de créditos adicionais suplementares nas condições estabelecidas em seus
incisos, os quais foram efetivamente abertos por Decreto do Poder Executivo, conforme estabelecido no art. 42
da Lei Federal 4.320/64.

Com o propósito de elucidar os fatos narrados pela respeitável equipe técnica deste Egrégio Tribunal de Contas, esclarecemos que a Lei Orçamentária Anual n°.

No que se refere às limitações previstas para abertura
dos créditos adicionais, a Carta Magna veda a abertura
de crédito suplementar ou especial, sem prévia autoriza-
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ção legislativa e sem a indicação dos recursos correspondentes, além de prever, no § 2° do art. 167, que os referidos créditos devem ter vigência no exercício financeiro
em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização
for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos,
serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente, conforme a seguir:
“Art. 167. São vedados:
...
II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações
diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais;
V a abertura de crédito suplementar ou especial sem
prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes;
VII - a concessão ou utilização de créditos ilimitados;
...
§ 2° - os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados,
salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao
orçamento do exercício financeiro subsequente.
...”
Além do estabelecido na Constituição Federal, o art. 7º
da Lei Federal nº 4.320/64 faculta à lei orçamentária
anual, prevê a concessão de autorização para abertura
de créditos suplementares até determinado percentual
ou importância, condicionando a abertura dos créditos
adicionais suplementares ao estatuído no art. 43 da su-

pracitada Lei.
Diante dos dispositivos constitucionais e legais citados, é
possível sob o ponto de vista legal, a fixação de um limite para abertura de créditos suplementares previsto na
Lei Orçamentária Anual, que na maioria dos casos, é um
percentual fixado sobre a despesa total fixada, a ser efetivada por meio de Decreto Executivo e com a indicação
dos recursos disponíveis para dar cobertura orçamentária à despesa.
Nessa ótica, a temática reside no fato de que, nem a
Constituição Federal, nem a Lei no 4.320/64, nem a Lei
Complementar n° 101/00 (LRF} estabelecem ‘parâmetros’ para a abertura desses créditos suplementares, ficando a cargo do legislador da lei orçamentária, a fixação de tal limite.
É evidente que quanto maior o percentual permitido para abertura de créditos suplementares, maiores são as
evidências de que o planejado tende a não se concretizar, carecendo de adequações e correções geradas por
imperfeições no decorrer de sua execução.

o primeiro ano em que este Egrégio Tribunal de Contas
passou a exigir o envio da movimentação dos créditos
adicionais abertos no exercício, através do “arquivo estruturado” denominado “DEMCAD.XML” e que por este
motivo, o arquivo digital foi gerado pelo sistema contábil utilizado pelo município, com a indicação da fonte de
recurso “excesso de arrecadação’ de forma equivocada,
ao invés de gerar o referido arquivo com a fonte de “recurso de convênio”, dada a adaptação do sistema contábil às novas exigências contidas na IN 034/2015 ter ocorrido no exercício em análise.
Desta forma analisando a listagem dos créditos adicionais abertos em anexo (DOC-001), contatamos que a
Prefeitura Municipal de Marechal Floriano não realizou,
durante todo o exercício financeiro de 2016, nenhuma
suplementação utilizando como fonte de recursos o “excesso de arrecadação”, mesmo tendo gerado ao término
do exercício financeiro de 2016, um excesso de arrecadação de R$ 2.389.973,67 (dois milhões, trezentos e oitenta e nove mil, novecentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos).

Apesar do § 4º do art. 5º da Lei Complementar nº
101/2000 estabelecer que “é vedado consignar na lei
orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com
dotação ilimitada”, ressaltamos que a Lei Orçamentária
Anual do município de Marechal Floriano foi elaborada
em total conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentária e com o que estabelece a alínea “a” do Inciso I do
art. 4 o da Lei de Responsabilidade Fiscal, não contendo
autorização para abertura de créditos suplementares de
forma ilimitada e sem estabelecer critérios para sua efetivação.

Neste contexto, constata-se da análise dos créditos adicionais apresentados (DOC-001), que os créditos adicionais abertos supostamente por excesso de arrecadação
de R$ 3.549.296, 01 (três milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, duzentos e noventa e seis reais e um centavo}, se referem, verdadeiramente, a créditos adicionais
abertos com a fonte de recurso de convênios, que foram
gerados ·indevidamente com a fonte de recurso “excesso
de arrecadação” através do arquivo DEMCAD.XML, conforme a seguir:

Por outro lado, ressaltamos que o exercício de 2016, foi

Por oportuno, salientamos que os créditos suplementa-
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res· abertos com base nos recursos de· convênios, ‘foram realizados pelo município com base na efetiva assinatura dos respectivos atos com os entes concedentes,
não com a liberação dós recursos financeiros, pois se assim não fosse, o município não poderia sequer iniciar·
os procedimentos licitatórios, data· a exigência prévia da
indicação dos recursos orçamentários para arcar com a
despesa a ser realizada nos termos do inciso III, § 2º, art.
7º da Lei Federal n. 8.666/93, conforme disposto:
“Art. 7º - As licitações para a execução de obras e para a
prestação de serviços obedecerão o disposto neste artigo e, ·em particular; .·à ·seguinte sequência:
(...)
§ 2º As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:
(...)
III - houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de
obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;”
Diante do exposto, requeiro deste Egrégio Tribunal de
Contas, o afastamento dos fatos e motivos que ensejaram a citação do item em questão, haja vista que os créditos adicionais abertos, objeto de citação, se referem a
créditos suplementares efetivados com “recurso de convênio”, e não com recurso proveniente de “excesso de
arrecadação”, conforme documentação comprobatória
em anexo (DOC-001).
O presente indicativo de irregularidade se refere à abertura de créditos adicionais sem fonte de recurso.
Após regular citação o gestor responsável afirma que

os créditos adicionais abertos supostamente por excesso de arrecadação de R$ 3.549.296,01 na verdade foram
abertos por recursos de convênios e que foram gerados
indevidamente no arquivo DEMCAD encaminhado.
Compulsando os documentos e as justificativas apresentadas pela defesa, verifica-se que os créditos adicionais
abertos no período, montante de R$ 3.549.296,01, se referem à fonte recurso de convênio e não excesso de arrecadação conforme informado no arquivo encaminhado quando da prestação de contas anual.
Sendo assim, tendo em vista o erro formal detectado, sugere-se acatar as justificativas apresentadas pela defesa
e afastar o presente indicativo de irregularidade.
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SEM LEI ESPECÍFICA
(ITEM 4.1.2 DO RTC 6/2018)
Inobservância aos artigos 167, V, da Constituição Federal
de 1988 e artigo 42 da Lei Federal 4.320/1964.
Responsável: Antônio Lidiney Gobbi
Conforme relatado no RTC 6/2018:
Verifica-se, conforme tabela 01, a abertura de créditos
adicionais especiais no montante de R$ 206.756,04 através da Lei Municipal 1678/2015, ou seja, a Lei Orçamentária original. Contudo, tais créditos somente podem ser
abertos através de lei específica, sob pena de descumprimento dos requisitos legais supramencionados.
Assim, sugere-se a CITAR o responsável para que apresente alegações de defesa, acompanhadas de documentação probatória.
Devidamente citado, Termo de Citação 019/2018, o Sr.
Antonio Lidiney Gobbi apresentou documentos juntamente com as seguintes razões de justificativas, abaixo
www.tce.es.gov.br

transcritas:
Com o propósito de elucidar os fatos narrados pela respeitável equipe técnica deste Egrégio Tribunal, esclarecemos para os devidos fins que o crédito adicional especial aberto no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) através do Decreto n°. 90672/2016, efetivado com base na autorização contida na Lei Orçamentária
Anual n°. 1.678/2015, conforme relatado pela respeitável equipe técnica deste Egrégio Tribunal de Contas, foi
cadastrado indevidamente no sistema contábil utilizado
pelo município, tendo em vista que tal autorização se encontrava devidamente concedida através da Lei Municipal n°. 1.737 de 10 de agosto de 2016 (DOC-002), cujo
objetivo específico se destinava a repassar recursos financeiros à Fundação Hospitalar de Assistência Social de
Domingos Martins - FHASDOMAR, não devendo por tanto, ser registrada com base na Lei Orçamentária Anual,
haja vista a existência de Lei Municipal Específica de n°.
1.737/2016 (DOC-002).
Neste contexto, fica evidente que houve tão somente,
um erro formal no registro contábil do crédito adicional
especial autorizado através da Lei Municipal Específica
n°. 1.737/2016, uma vez que o crédito adicional especial
fez menção à Lei Orçamentária Anual n°. 1.678/2015 e
não à Lei Municipal n°. 1. 737/2016 (DOC-002) equivoco
este que não possui o condão de macular a prestação de
Contas Anual de 2016.
Não obstante, apesar do art. 3°. da supracidade Lei estabelecer que os recursos necessários para cobrir as despesas previstas no art. 1° da Lei em questão advirão da
dotação orçamentária n°. 090002.030100052.050.339
03900000, o decreto municipal n°. 90672/2016 (DOC003) realizou a abertura de crédito adicional especial,
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com base na autorização contida no parágrafo único do
art. 3° da Lei Municipal n°. 1.737/2016 que concedeu autorização para abertura de “crédito adicional necessário
para suprir a despesa de que trata esta Lei”, através de
“Decreto”, utilizando como fonte de recurso, as definidas
no art. 43 §§ e incisos da Lei Federal 4.320/64.
Portanto, apesar caput do art. 3° da Lei Municipal n°.
1.737/2016 fazer menção à anulação da dotação orçamentária n°. 090002.030100052.050.33903900000 para
dar cobertura ao credito aberto, o parágrafo único do referido artigo concede autorização ao executivo municipal para abertura de “crédito adicional necessário para
suprir a despesa de que trata esta Lei”, não havendo óbice legal, valer-se da utilização de fonte de recursos diversa da prevista no caput do art. 3° da mesma Lei.
Diante do exposto, requeiro deste Egrégio Tribunal de
Contas, o afastamento dos fatos e motivos que ensejaram a citação do item em questão, uma vez que o crédito especial aberto pelo município de Marechal Floriano
no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
possuía autorização legislativa prevista em Lei Específica,
bem como o crédito especial aberto através do Decreto
n°. 90672/2016 (DOC-003) foi realizado em total conformidade com o disposto nos art. 41, 42 e 43 da Lei Federal 4.320/64.
O presente indicativo de irregularidade se refere à abertura de créditos adicionais sem lei específica.
Após regular citação o gestor responsável alega que houve um erro formal no registro contábil do crédito adicional especial autorizado pela Lei 1737/2016, uma vez que
o demonstrativo (DEMCAD) fez menção à LOA e não à lei
acima citada.

Compulsando a relação de créditos adicionais enviada
quando da prestação de contas anual, verificou-se que
foram abertos dois créditos adicionais especiais, um de
R$ 56.756,04 e outro de R$ 150.000,00, indicando como
lei autorizativa a Lei Orçamentária Anual.
Da análise dos documentos e das justificativas apresentadas pelo gestor responsável constata-se que houve erro formal quando da elaboração do Demonstrativo dos
Créditos Adicionais. O gestor apresentou a Lei Municipal 1737/2016 que comprova a autorização para a abertura de créditos adicionais especiais no montante de R$
150.000,00, bem como o decreto 90672 que efetiva a
abertura dos respectivos créditos.
Já com relação aos créditos abertos no montante de R$
56.756,04, embora a defesa não tenha apresentado explicações sobre este valor, percebe-se, da análise do demonstrativo corrigido apresentado, que se referem a
créditos suplementares e não especiais.
Por todo o exposto, considerando as justificativas e os
esclarecimentos apresentados, sugere-se afastar o presente indicativo de irregularidade.
[...]
NÃO ENCAMINHAMENTO DO PARECER DO CONSELHO
DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB (ITEM 8.3.1 DO RTC 6/2018)
Inobservância a Lei 11.494/2007 e Instrução Normativa
TC 34/2015.
Responsáveis: João Carlos Lorenzoni e Antônio Lidiney
Gobbi
Conforme relatado no RTC 6/2018:
Verificou-se que não foi encaminhado o parecer do Conwww.tce.es.gov.br

selho Municipal de Educação sobre a prestação de contas relativa ao exercício em análise, invibializando constatar-se a conclusão daquele colegiado de fiscalização.
Dessa forma, sugere-se CITAR o responsável para que
apresente as justificativas que julgar necessário, bem como encaminhe, na forma regulamentada na Instrução
Normativa TC 34/2015, o parecer do Conselho Municipal
de Educação, emitido sobre a prestação de contas relativa ao exercício de 2016.
Devidamente citados, Termos de Citação 018 e 019/2018,
os Srs. João Carlos Lorenzoni e Antonio Lidiney Gobbi
apresentaram documentos juntamente com as seguintes razões de justificativas, abaixo transcritas:
Objetivando sanarmos os fatos e motivos que ensejaram
a citação do item em questão, estamos enviando anexo a estas justificativas (DOC-007}, parecer emitido pelo
Conselho Municipal do Fundeb, em reunião realizada no
dia 23 de março de 2018, onde os membros do conselho
aprovaram por unanimidade e sem ressalvas, a prestação de contas dos gastos da educação encaminhada pela
Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, motivo pelo
qual, requeremos o afastamento dos fatos e motivos que
ensejaram a citação do item em questão.
O presente indicativo de irregularidade se refere ao não
encaminhamento do parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb.
Após regular citação o gestor responsável encaminhou o
arquivo faltante.
Da análise do documento encaminhado, constata-se que
se trata do Parecer Conclusivo sobre a prestação de contas dos recursos do Fundeb, referente ao exercício de
2016. Verifica-se que, após análise das informações e
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dos demonstrativos encaminhados pela Prefeitura Municipal, os conselheiros decidiram, por unanimidade, aprová-la sem ressalvas.
Pelo exposto, sugere-se afastar o presente indicativo de
irregularidade.
NÃO ENCAMINHAMENTO DO PARECER DO CONSELHO
DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DA SAÚDE (ITEM 8.4.1 DO RTC 6/2018)
Inobservância a Lei 141/2012 e Instrução Normativa TC
34/2015.
Responsáveis: João Carlos Lorenzoni e Antônio Lidiney
Gobbi
Conforme relatado no RTC 6/2018:
Verificou-se que não foi encaminhado o parecer do Conselho Municipal de Saúde sobre a prestação de contas
relativa ao exercício em análise, invibializando constatar-se a conclusão daquele colegiado de fiscalização.
Dessa forma, sugere-se CITAR o responsável para que
apresente as justificativas que julgar necessário, bem como encaminhe, na forma regulamentada na Instrução
Normativa TC 34/2015, o parecer do Conselho Municipal de Saúde, emitido sobre a prestação de contas relativa ao exercício de 2016.

dia 08 de agosto de 2017, onde os membros do conselho aprovaram a prestação de contas dos gastos da saúde encaminhada pela Prefeitura Municipal de Marechal
Floriano, motivo pelo qual, requeremos o afastamento
dos fatos e motivos que ensejaram a citação do item em
questão.

DO RTC 6/2018)

O presente indicativo de irregularidade se refere ao não
encaminhamento do parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social da Saúde.

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

Após regular citação o gestor responsável encaminhou o
arquivo faltante.

Inobservância aos artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº
4.320/1964.
Responsável: Antônio Lidiney Gobbi
Conforme relatado no RTC 6/2018:

Tabela

Da análise do documento encaminhado, constata-se
que se trata de três Resoluções (102/2016, 103/2016 e
114/2017) do Conselho Municipal de Saúde que aprovaram as prestações de contas do 1º, 2º e 3º quadrimestres do exercício de 2016.

Entretanto, o resultado acima é inconsistente com o apurado por este TCEES, por meio do Anexo 5 da RGF, tabela
22, item 7.4.1 deste relatório, especialmente quanto as
fontes MDE, FUNDEB 60% e Recursos do SUS, que somados apresentam déficit de R$ 11.005.511,87.

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

Cabe registrar que, nos termos do parágrafo único, do
art. 8º, da Lei Complementar 101/00, os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que
ocorrer o ingresso.

Da mesma forma, acompanho o opinamento técnicao
constante da Manifestação técnica 0938/2018 ao qual o
Parquet de Contas anuiu (Parecer 4996/2018), cujo teor
reproduzo a seguir:
II – CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS

Devidamente citados, Termos de Citação 018 e 019/2018,
os Srs. João Carlos Lorenzoni e Antonio Lidiney Gobbi
apresentaram documentos juntamente com as seguintes razões de justificativas, abaixo transcritas:

Regularmente instruído, a análise da área técnica resultou na opinião no sentido de julgar IRREGULAR a Prestação de Contas Anual em virtude da mantença das irregularidades relatadas nos itens 2.4, 2.5 e 2.6 da Instrução
Técnica Conclusiva – ITC 1638/2018, a seguir:

Objetivando sanarmos os fatos e motivos que ensejaram
a citação do item em questão, estamos enviando anexo a estas justificativas (DOC-008), parecer emitido pelo
Conselho Municipal de Saúde, em reunião realizada no

2.4 AUSÊNCIA DE CONTROLE DAS FONTES DE RECURSOS EVIDENCIADAS NO DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ENCAMINHADAS NO ANEXO
AO BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO (ITEM 6.1
www.tce.es.gov.br

Diante do apresentado, propõe-se a CITAR o Prefeito para que apresente as justificativas e/ou documentos que
esclareçam este indicativo de irregularidade.
Devidamente citado, Termo de Citação 019/2018, o Sr.
Antonio Lidiney Gobbi apresentou documentos juntamente com as seguintes razões de justificativas, abaixo
transcritas:
Sem deixar de enfatizar a evidente inconsistência do superávit financeiro apresentado no “balanço patrimonial”, ressaltamos que apesar da estreita conformidade
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de valores que devem conter o “demonstrativo do superávit/déficit financeiro” anexo ao Balanço Patrimonial, e
o “demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos restos a pagar” do anexo 5 da RGF, os valores de ambos os
demonstrativos não devem, necessariamente, apresentar resultados idênticos, apesar de em alguns casos, isso vir a ocorrer, tendo em vista os fatos que passaremos
a relatar:
Inicialmente, tanto o ativo financeiro quanto o passivo financeiro, são um dos componentes do balanço patrimonial, estabelecidos no art. 105 da Lei Federal n°.
4.320/64, componentes estes indispensáveis para a apuração do superávit financeiro do exercício, utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares, conforme disposto no art. 43 da Lei
Federal nº 4.320/64, senão vejamos:
“Art. 105. O Balanço Patrimonial demonstrará:
I - O Ativo Financeiro;
II - O Ativo Permanente;
II - O Passivo Financeiro;
IV - O Passivo Permanente;
V - O Saldo Patrimonial;
VI - As Contas de Compensação.
§ 1º o Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e
§ 2° O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de
autorização legislativa.
§ 3º o Passivo Financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outros pagamentos independentes de autoriza-

ção orçamentária.
§ 4° O Passivo Permanente compreenderá as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa
para amortização ou resgate.
Conforme exposto, as contas do ativo e passivo são diferenciadas umas das outras por um atributo específico que permita atender o critério da Lei, permitindo separar o ativo e passivo em financeiro e permanente,
uma vez que todos os lançamentos e o plano de contas, são acompanhados do atributo “F” ou “P”, indicando se a conta é financeira ou permanente, haja vista que
na composição do balanço patrimonial, não é possível
ser identificado o grupo de contas do ativo e passivo financeiro, mas sim o ativo e passivo circulante e não circulante.
O grupo de contas do Passivo Circulante e Passivo não
Circulante não contemplam as despesas que ainda não
passaram pelo estágio da liquidação da despesa, o que
dificulta a apuração do superávit financeiro simplesmente através da identificação das contas dos grupos 1 e 2
com atributo “F”, fazendo-se necessário a inclusão no
computo de apuração do superávit financeiro, das despesas empenhadas a liquidar, objetivando atender plenamente o disposto no art. 58 da Lei Federal 4.320/64,
conforme a seguir:
“Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação
de pagamento pendente ou não de implemento de condição.”
Desta forma, o saldo apurado no “demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos restos a pagar”, após a inscrição em restos a pagar não processados, não deve, newww.tce.es.gov.br

cessariamente, apresentar o mesmo resultado do superávit/déficit evidenciado no balanço patrimonial, apesar
do resultado de ambos serem muito próximo.
Tal divergência existente entre o “demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos restos a pagar” após a inscrição em restos a pagar não processados e o “superávit/
déficit financeiro” do balanço patrimonial, será relativo
às demais contas do ativo circulante com atributo “financeiro” que não são integrantes da disponibilidade de caixa e equivalentes.
Assim, no que se refere ao resultado comparativo de ambos os relatórios, poderá existir uma divergência em decorrência dos créditos de curto prazo a receber, tais como salário família e salário maternidade, que no caso específico da Prestação de Contas consolidada do município de Marechal Floriano, não existirá, tendo em vista a
ausência de créditos inscritos de curto prazo no ativo circulante.
No que se refere aos valores apresentados através do
“demonstrativo do superávit/déficit financeiro” anexo
ao balanço patrimonial de forma inconsistente, conforme fora relatado com muita propriedade pelo técnico
subscritor do respeitável relatório técnico contábil em
questão, tais inconsistências apontadas nas fontes de recursos MDE, FUNDEB 60% e Recursos do SUS ocorreram
em virtude do município prever, já na elaboração do orçamento anual, um determinado percentual da arrecadação para cada fonte de recursos específica, similarmente ao que ocorre com as contas da educação, onde
somente a título de exemplo, o município vincula 25% da
arrecadação de ISS Imposto sobre Serviços à fonte de recursos do MDE, vinculação esta que destina recursos para a fonte de recurso MDE no ato da arrecadação, e não
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de acordo com as transferências bancárias realizadas.
Ocorre que ao executar a despesa, o município acaba verificando a necessidade de canalizar mais recursos para
a fonte de recursos do MDE, tendo em vista que o montante da despesa é superior aos 25% destinado na arrecadação. Tal procedimento é realizado no sistema contábil do município através de simples transferências bancárias, e tais transferências, não movimentam as contas
de DDR Disponibilidade por destinação de Recursos nº
821110100000 - Recursos Disponíveis para o Exercício”,
levando o município a gerar as distorções apresentadas
em determinadas fontes.
Isto posto, o sistema contábil utilizado pelo município
possui uma funcionalidade de lançamentos contábeis de
“ajustes” de tais fontes de recursos que se apresentarem
inconsistentes, ajustes estes que são feitos, geralmente,
no primeiro dia útil após o encerramento do exercício,
após a anulação dos restos a pagar, realização de conciliação de todas as contas bancárias e consolidação de informações contábeis de todas as Unidades Gestoras, lançamentos estes que ficamos impossibilita dos de realizar,
tendo em vista o encerramento do mandato ter ocorrido
em 31 de dezembro de 2016.
Apesar da inconsistência de valores apresentada em determinadas fontes de recursos do balanço patrimonial,
não poderiam deixar de relatar que o anexo 5 da RGF, tabela 22, item 7.4.1, apurado pela respeitável equipe técnica do TCEES, evidenciou que todas as fontes de recursos se encerraram de forma superavitária, comprovando
desta forma, que gerimos os recursos públicos do município, de forma ética, proba e responsável, merecendo destaque o superávit apurado na fonte de Recursos
Próprios de R$ 1.184.387,24 (um milhão, cento e oiten-

ta e quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais e vinte
e quatro centavos), R$ 268.188,43 (duzentos e sessenta e oito mil, cento e oi tenta e oito reais e quarenta e
três centavos) na fonte de Recursos Próprios da Saúde,
e R$ 259.594,17 (duzentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e noventa e quatro reais e dezessete centavos)
na fonte de Recursos Próprios da Educação - MDE, conforme a seguir:
TABELA (...)
Diante do exposto, requeremos deste Egrégio Tribunal
de Contas, o afastamento dos fatos e motivos que ensejaram a citação do item em questão, tendo em vista a
impossibilidade de termos realizados os lançamentos de
ajustes das fontes de recursos objeto de citação, conforme já relatado, bem como os valores apresentados, não
tiveram o condão de macular a Prestação de Contas do
exercício financeiro de 2016, haja vista que conforme relatado no item 7.4.1, acerca da disponibilidade líquida de
caixa, “não hã evidencias do descumprimento dos arts.
42 e 45 da LRF”. Ante o exposto, requeremos ainda que
seja recomendado ao atual gestor, a realização dos lançamentos de ajustes das fontes de recursos que se apresentarem inconsistentes, de forma compatível com os
valores apresentados através da tabela 22 da LRF do presente relatório técnico.
O presente indicativo de irregularidade se refere à ausência de controle das fontes de recursos evidenciadas
no Demonstrativo do superávit/déficit financeiro encaminhadas no anexo ao Balanço Patrimonial consolidado.
Quanto a este item a defesa reconhece a divergência
apontada e alega que o saldo apurado no “demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos restos a pagar”, após
a inscrição em restos a pagar não processados, não deve,
www.tce.es.gov.br

necessariamente, apresentar o mesmo resultado do superávit/déficit evidenciado no balanço patrimonial, apesar do resultado de ambos serem muito próximo. Além
disso, apresentou os motivos técnicos que ensejaram na
inconsistência apontada.
Inicialmente é imperioso destacar que à Lei Complementar 101/2000, estabelece no parágrafo único do art. 8º
que os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao
objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. Portanto, é necessário que haja controle das disponibilidades, por fontes de recursos, como medida basilar a fim de se garantir
que não haja déficits ou utilização indevida dos recursos
financeiros em objeto diverso daquele a que se vincula.
Compulsando as justificativas apresentadas pela defesa constata-se que ela se limitou a reconhecer a divergência apontada, todavia não apresentou nenhum documento capaz de justificar o indicativo apontado, logo,
permanecem as inconsistências entre os demonstrativos
comprometendo a credibilidade das demais demonstrações contábeis e financeiras, bem como o conhecimento
da real situação financeira do Município.
Pelo exposto, sugere-se manter o presente indicativo de
irregularidade.
2.5 AUSÊNCIA DE MEDIDAS LEGAIS PARA INSTITUIÇÃO
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COMO UNIDADE GESTORA (ITEM 6.2 DO RTC 6/2018)
Inobservância ao art. 14 da Lei Complementar Federal
141/12
Responsável: Antônio Lidiney Gobbi
Conforme relatado no RTC 6/2018:
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Observou-se dos demonstrativos consolidados do município, encaminhados nesta prestação de contas, bem como dos dados encaminhados por meio das prestações
de contas bimestrais, junto ao sistema CidadES, que o
município não possui fundo municipal de saúde instituído, o que contraria disposições da Lei Complementar Federal 141/12.
Art. 14. O Fundo de Saúde, instituído por lei e mantido
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.
Desta forma, sugere-se a CITAR o Prefeito para que apresente as justificativas que esclareçam este indicativo de
irregularidade. Ressalta-se que tal indicativo de irregularidade foi objeto de citação na Prestação de Contas do
exercício anterior.
Devidamente citado, Termo de Citação 019/2018, o Sr.
Antonio Lidiney Gobbi apresentou documentos juntamente com as seguintes razões de justificativas, abaixo
transcritas:
Apesar da Prefeitura Municipal de Marechal Floriano ter
instituído do Fundo Municipal de Saúde através da Lei
Municipal n°. 021/1993 (DOC-004), tal Fundo Municipal
não foi desmembrado da estrutura contábil do município e tratado corno Unidade Gestora própria no exercício de 2016.
Tal fato vem se estendendo desde a data de sua criação
até o exercício financeiro em análise, em virtude da Prefeitura Municipal de Marechal Floriano não possuir es-

trutura física, técnica e operacional capaz de transformar
o Fundo Municipal de Saúde em Unidade Gestora própria e autônoma, pois para que a nova Unidade Gestora pudesse funcionar corno determina a Lei, necessário
seria a criação de urna estrutura própria e independente de contabilidade, tesouraria, patrimônio, almoxarifado, contratos e licitações, recursos humanos, sistemas
informatizados, dentre outros, independente da Unidade Gestora Prefeitura, pois se assim não fosse, todas as
atividades da nova Unidade Gestora do Fundo Municipal
de Saúde, permaneceriam vinculadas à Unidade Gestora
Prefeitura Municipal de Marechal Floriano.
Mesmo diante das dificuldades em estruturar o Fundo
Municipal de Saúde em Unidade Gestora própria dos recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde,
conforme determina o art. 14 da Lei Complementar Federal n°. 141/2012, o Fundo Municipal de Saúde, instituído através da Lei Municipal n°. 021/1993, possui Unidade Orçamentária independente das demais Unidades Orçamentárias integrantes do orçamento consolidado do exercício financeiro de 2016, sendo que os recursos arrecadados e vinculados à saúde, são coordenados e geridos pelo Secretário Municipal de Saúde, em
conjunto com o Conselho Municipal de Saúde, conforme
disposto no art. 4° da Lei Municipal n°. 021/1993 (DOC
004), evidenciando o controle e a gestão independente
dos recursos arrecadados e aplicados na saúde.
Diante do exposto, requeremos deste Egrégio Tribunal
de Contas, o afastamento dos fatos e motivos que ensejaram a citação do item em questão, urna vez que o
Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano, possui
Unidade Orçamentária independente e os recursos arrecadados e investidos são geridos pelo Secretário Muniwww.tce.es.gov.br

cipal de Saúde, em conjunto com o Conselho Municipal
de Saúde, bem corno seja recomendado à atual gestão
do município, a criação da referida Unidade Gestora do
Fundo Municipal de Saúde, mediante a análise de estrutura técnica e operacional do município para sua efetivação, dada a impossibilidade técnica em fazê-lo, em virtude do mandato em que geri o município, ter se encerrado em 2016.
O presente indicativo de irregularidade se refere à ausência de medidas legais para instituição do Fundo Municipal de Saúde como unidade Gestora.
O gestor afirma que o Fundo Municipal de Saúde foi instituído pela Lei Municipal 021/1993, entretanto, por ausência de estrutura física, técnica e operacional o Fundo ainda não foi desmembrado da estrutura contábil do
município.
Preliminarmente é importante frisar que, a Lei 141/2012
é clara ao estabelecer em seu artigo 14:
Art. 14. O Fundo de Saúde, instituído por lei e mantido
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.
Assim, observa-se que o Município tem o dever legal de
criar, através de lei e manter em funcionamento o Fundo Municipal de Saúde como uma unidade orçamentária
e gestora de recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde.
No caso do município de Marechal Floriano, verifica-se
que o Fundo de Saúde foi instituído pela Lei Municipal
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021/1993 e até o exercício de 2016 não foi adotada nenhuma medida para que ele funcionasse como uma unidade gestora autônoma.
Pelo exposto, sugere-se não acatar as alegações de defesa apresentadas e manter o presente indicativo de irregularidade.
2.6 AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL EM PERÍODO
VEDADO PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (ITEM
7.5.1 DO RTC 6/2018)
Inobservância ao artigo 21, paragrafo único, da Lei Complementar 101/2000.
Responsável: Antônio Lidiney Gobbi
Conforme relatado no RTC 6/2018:
Conforme demonstrado na tabela 23 houve um aumento na despesa com pessoal e nos últimos 180 dias
do mandato do prefeito, evidenciando descumprimento ao ao art. 21 da LRF. Registre-se que o responsável
não encaminhou a informação sobre o número de servidores mensalmente, no resumo da folha de pagamentos
(FOLRGP, processo TC 3651/2017).
Desta forma, propõ-se CITAR o prefeito para apresentar alegações de defesa acompanhadas de documentação de prova.
Devidamente citado, Termo de Citação 019/2018, o Sr.
Antonio Lidiney Gobbi apresentou documentos juntamente com as seguintes razões de justificativas, abaixo
transcritas:
No que se refere às vedações contidas através do parágrafo único do art. 21 da Lei Complementar n°. 101/2000,
há de se destacar que tal vedação não alcança os aumentos originários de vantagens pessoais a que os servidores

públicos têm direito por força de dispositivo legal, tais
como anuênios, quinquênios, assiduidade, etc. que são
direitos legais inseridos prontamente na folha de pagamento mensal dos servidores, independentemente se
ser ou não paga nos últimos 180 dias que antecedem o
mandato eleitoral.
Além das vantagens elencadas, merece destaque as despesas com pessoal dos profissionais que atuam na área
de educação, uma vez que no caso específico dos recursos transferidos ao FUNDEB, a aplicação mínima de 60%
(sessenta por cento) dos recursos recebidos com o pagamento de remuneração dos profissionais do magistério da educação básica, está diretamente atrelado ao
comportamento da receita auferida com o FUNDEB. Desta forma, não há o que se falar em descumprimento do
equilíbrio fiscal decorrente da elevação dos gastos com
pessoal dos profissionais do magistério da educação básica ocasionados pela elevação das receitas arrecadadas
com o FUNDEB, haja vista que o gasto com a remuneração dos profissionais do magistério da educação básica,
está diretamente vinculado aos recursos recebidos.
Configura-se ainda exceção à regra, as contratações realizadas por excepcional interesse público para realização
de serviços públicos, conforme disposto no inciso IX, do
art. 37 da Constituição Federal, que dispõe:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
( ... )
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo
www.tce.es.gov.br

determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público;”
Observa-se que o aumento nas despesas com pessoal
deverá observar o comportamento das receitas do ente, conforme ocorre com o FUNDEB, pois o descumprimento à regra não está atrelado ao aumento nominal
das despesas com pessoal, mas à sua elevação em relação às receitas auferidas, devendo, portanto, estar atrelado à receita arrecadada.
Diante do exposto, fica evidente a existência de duas
correntes acerca da interpretação do parágrafo único do
art. 21 da Lei Complementar n°. 101/2000, sendo que
uma está atrelada ao conceito de “aumento de despesa”
que está ligada ao aumento puramente nominal da folha
de pagamento em valores absolutos, considerando que
qualquer incremento no gasto com pessoal, está em desacordo com a norma fiscal, não fazendo menção às oscilações por ventura ocorridas na receita que influenciam
diretamente no índice de gasto com pessoal. Por outro
lado, conforme Já mencionado, existe a linha de entendimento de que a elevação no gasto com pessoal está diretamente atrelada à relativização das despesas nominais
elevadas em relação à receita corrente líquida. Nesta linha, o parâmetro de análise seria o incide de gasto com
pessoal, apurado com base no mês de referência e nos
últimos onze meses que antecedem o período proibitivo.
Da análise da tabela 23, do relatório técnico n°.
006/2018-1,processo TC n°. 3650/2017-1, bem como do
arquivo “FOLRGP” (DOC-005) enviado anexo à Prestação
de Contas do Ordenador de despesa através do processo
TC n°. 3651/2017-6, podemos constatar que não houve
aumento nominal de gasto com pessoal nos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2016 em relação ao
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mês de junho do mesmo ano, sendo que em relação ao
mês de novembro de 2016, o ínfimo acréscimo ocorrido
de R$ 8.337,96 (oito mil, trezentos e trinta e sete reais e
noventa e seis centavos) em relação a junho do mesmo
ano, se deu em virtude da elevação do pagamento realizado através do vencimento de código n°. “00072 – salário maternidade 180 dias” de R$ 9.143,00 (nove mil, cento e quarenta e três reais), valor este resultante da diferença da verba paga no mês de novembro de 2016 de R$
13.642,77 (treze mil, seiscentos e quarenta e dois reais e
setenta e sete centavos) e o pagamento ocorrido relativo
a mesma verba no mês de junho de 2016 de R$ 4.499,77
(quatro mil, quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos), conforme demonstrado a seguir:
Conforme relatado, o acréscimo ocorrido em decorrência do salário maternidade não está inserido na vedação
contida no parágrafo único do art. 21 da Lei Complementar n°. 101/2000, uma vez que independem da vontade
do gestor.
Em relação ao mês de dezembro de 2016, o crescimento nominal ocorrido na folha de pagamento se deve a liquidação de rescisões de contratos temporários e de cargos comissionados ocorrida em decorrência de término
de contrato e de mandato, não figurando desta forma,
na vedação imposta através do parágrafo único do art.
21 da LRF.
Entretanto, deixando de lado as alegações apresentadas relativas a linha de entendimento que defende que o
crescimento nominal da folha de pagamento se encontra
nas vedações do parágrafo único do art. 21 da LRF, passamos a expor a linha de entendimento que ratifica que
o acréscimo vedado através do supracitado artigo da LRF,
está diretamente atrelada à relativização das despesas

nominais elevadas, em relação à receita corrente líquida.

soal do município no exercício de 2016.

Nesta linha, o parâmetro de análise seria a elevação ou
não do índice de gasto com pessoal no período proibitivo. Assim, similarmente ao ocorrido relativo à teoria de
crescimento nominal da despesa com pessoal, também
não houve elevação do índice de gasto com pessoal no
período vedado, uma vez que o índice de gasto com pessoal do exercício de 2015 foi de 53,45%, de julho de 2015
a junho de 2016 foi de 49,24% e do exercício de 2016 foi
de 46,44% (DOC-006), comprovando desta forma, que
não houve elevação do gasto com pessoal, ficando o município abaixo até mesmo do limite para emissão de parecer de alerta emitido pelo Tribunal de Contas dos Estados, que é de 48,60, conforme Inciso II, parágrafo 1°, do
art. 59 da LRF, conforme demonstrado a seguir:

O presente indicativo de irregularidade se refere ao aumento das despesas com pessoal em período vedado
pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Tabela
Diante do exposto, requeremos deste Egrégio Tribunal
de Contas, o afastamento dos fatos e motivos que ensejaram a citação do item em questão, uma vez que ficou
devidamente comprovado que não houve crescimento
nominal nos gasto com a folha de pagamento, nem tão
pouco elevação do índice de gasto com pessoal no período vedado através do parágrafo único do art. 21 da LRF,
muito pelo contrário, o município encerrou o exercício financeiro com o índice de 46,44%, percentual este inferior ao limite máximo de gasto com pessoal estabelecido
no art. 2 O da LRF que é de 54%, inferior ao limite prudencial estabelecido através do Parágrafo Único do art.
22 da LRF que é de 51, 30% e inferior também ao limite
para emissão de parecer de alerta pelo Tribunal de Contas dos Estados, que é de 48,60, conforme Inciso II, parágrafo 1°, do art. 59 da LRF, comprovado desta forma, que
gerimos com austeridade e eficiência os gastos com peswww.tce.es.gov.br

Após regular citação o gestor responsável afirma que o
crescimento nominal da folha de pagamento nos meses
de novembro e dezembro se devem ao pagamento de
salário maternidade e a liquidações de rescisões de contratos temporários e de cargos comissionados em virtude do término do contrato de trabalho e de mandato,
não figurando desta forma em vedação imposta pelo artigo 21 da LRF.
Com relação ao aumento com gastos de pessoais observado no mês de novembro, da análise minuciosa dos documentos (FOLRGP) e dos argumentos apresentados,
destaca-se o pagamento de plantão médico no montante
de R$ 67.000,00, pagamento este não realizado em nenhum outro mês no exercício, além de pagamento na rubrica SALÁRIO BASE no total de R$ 433.229,45, valor este superior em aproximadamente R$ 73.000,00 à media
dos valores pagos nos meses anteriores (R$ 360.000,00).
Já no mês de dezembro, constata-se o pagamento de valores referentes a rescisões contratuais, conforme demonstrado:
Constatou-se também o pagamento de plantão médico
no mês de dezembro no total de R$ 65.000,00.
Sendo assim, embora tenha se verificado que realmente houve a rescisão de contratos temporários de trabalho no mês de dezembro, o que causou o aumento nos
gastos daquele mês, gastos estes devidamente justificados, constata-se que efetivamente houve o aumento de
despesas no mês de novembro (R$ 67.000,00 – plantão
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médico e R$ 73.000,00 – salário base) no montante de
aproximadamente R$ 140.000,00, bem como o pagamento de plantão médico, R$ 65.000,00, no mês de dezembro, que não foram devidamente justificados.
Por todo o exposto, sugere-se não acatar as justificativas apresentadas e manter o presente indicativo de irregularidade.
III – ANÁLISE TÉCNICA DAS RAZÕES APRESENTADAS PELO GESTOR (Petição Intercorrente 1284/2018-9 e Peças
Complementares 12977 a 12982/2018)
Em sua defesa oral, conforme notas taquigráficas, o Senhor Antônio Lidiney Gobbi, através de seu advogado legalmente constituído, argumentou o seguinte:
“(...)
Como bem relatado, trata-se da prestação de contas
anual de prefeito, do exercício de 2016, sob responsabilidade do sr. Antonio Lidiney Gobbi. A presente sustentação oral irá atacar, combater, a Instrução Técnica Conclusiva 1638/2018, que apontou a suposta existência de
três indicativos de irregularidades. Quais são esses indicativos suscitados pela equipe técnica como sendo suficientes para macular as contas do ano de 2016? Sugeriram, inclusive, que a emissão do parecer fosse pela desaprovação. A primeira irregularidade é “ausência de controle das fontes de recursos evidenciadas nos demonstrativos do superávit déficit financeiro encaminhados no
anexo ao balanço patrimonial”. A segunda irregularidade, “ausência de medidas legais para instituição do fundo municipal de saúde como unidade gestora”. E o terceiro indicativo de irregularidade, suposto “aumento de
despesa com pessoal em período vedado pela Lei de
Responsabilidade Fiscal”. O primeiro indicativo de irre-

gularidade mencionado, que é basicamente uma comparação entre o demonstrativo de disponibilidade de caixa
e dos restos a pagar, no anexo 5, com balanço patrimonial, é uma situação que é passível de verificação em diversos municípios do Estado do Espírito Santo. O que
aconteceu, na prática, que evidenciou essa inconsistência formal? Geralmente quando os administradores, a
contabilidade vai elaborar um orçamento anual, a título
de exemplo, vincula 25% de arrecadação, por exemplo,
do ISS para gastar com educação. Só que, quando o orçamento vai se executando e vai se operando, no decorrer
do ano, percebe-se claramente que há uma alocação de
receita superior a esses 25%, por meio de transferências
bancárias. E é justamente essa incompatibilidade entre o
que foi previsto no orçamento e o que foi, de fato, transferido, que foi constatado pela área técnica. Na visão da
defesa, trata-se, na verdade, de meramente um equívoco formal que gerou essa inconsistência, e se deve a esse
fato. Porque quando da elaboração do orçamento, percebe-se que há uma separação, ou pelo menos uma previsão de separação, de 25% vinculado à determinada receita no decorrer da execução. E justamente para a municipalidade atender aos comandos e às suas obrigações
financeiras, ocorre uma destinação maior do que aquela
previsão. Isso se dá por transferências bancárias. E essas
transferências bancárias não movimentam as contas
DDR, que é a disponibilidade por destinação de recurso,
que está tombado sob o número 821110010000, que
são os recursos disponíveis para o exercício, levando a
essa distorção. Mas é uma distorção meramente formal.
E provo, nesta sustentação, que é uma distorção meramente formal. Porque se observarmos o anexo 5, na tabela 22, item 7.4.1, perceberemos que todas as fontes
www.tce.es.gov.br

de recursos registraram superávit, portanto a sustentação oral demonstra que se trata de equívoco formal, que
não tem repercussão ou capacidade de repercutir, negativamente nas contas a ponto de desaprovar as contas
do ordenador de despesa. Deve ser afastado esse indicativo de irregularidade ou, na pior das hipóteses, ser mitigado seus efeitos, já que ele não teria o condão de macular os atos de gestão do prefeito, referente ao exercício de 2016, que ora está sendo analisado. O segundo indicativo de irregularidade é meramente formal. A área
técnica questiona que a administração pública não teria
adotado as medidas legais para instituição da unidade
gestora do fundo municipal de saúde. O que acontece? O
sonho de todos os municípios é que todas as secretarias
e todos os ordenadores de despesa pudesses ter a unidade gestora. O problema é que os municípios do interior têm uma dificuldade muito grande em criar uma unidade gestora. Tanto é que, quando observamos a descentralização ou a desconcentração administrativa, ocorre em municípios de grande porte, porque os municípios
do interior não possuem condição e nem equipe técnica
suficiente para permitir a instituição de uma unidade
gestora, porque tem que ter patrimônio, tesouraria, contabilidade, almoxarifado, contratos, licitações, recursos
humanos, tudo próprio, para se instituída a unidade gestora. No caso, o Fundo Municipal de Saúde do Município
de Marechal Floriano foi instituído em 1993, por meio da
Lei Municipal 021. Apesar de não ter uma unidade gestora propriamente dita, como disse, não ter contabilidade
própria, a tesouraria, o patrimônio próprio, o almoxarifado próprio, o contrato próprio, as licitações próprias, devido às dificuldades desses municípios do interior de implantar isso, quando observamos, de fato, a Lei MuniciSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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pal 021/1993, percebemos que tudo, apesar de não ser
uma unidade gestora, e não estar como unidade gestora,
podemos perceber que todos os recursos vinculados à
saúde, são coordenados e geridos pelo secretário municipal de saúde, em conjunto com o conselho municipal
de saúde. Portanto, não há nenhuma mácula que pudesse ensejar a rejeição de contas. Como percebi que essa
situação se perdura desde 1993, fui analisar os processos anteriores a essa análise. Por exemplo, cito o Processo TC-3792/2016, que foi a PCA de 2015. A área técnica,
quando analisou esse mesmo processo - e aí lançou mão
da ITC - disse o seguinte: “Entretanto, tendo em vista que
não houve prejuízo à análise, que foi possível aferir o
cumprimento do limite constitucional dos gastos com
saúde, haja vista que a execução do orçamento foi registrada contabilmente na secretaria municipal de saúde,
depreende-se que o presente indicativo pode ser afastado, cabendo nesse caso ressalva e determinação”. Percebe claramente que esse tema já vem sendo tratado pelo
Tribunal de Contas e a própria área técnica, em momentos anteriores, tem externado posicionamento de que
essa irregularidade é meramente formal e não prejudica
a análise dos gastos. Já que, como mencionei nesta sustentação, uma vez observados os autos, pode-se perceber que é possível se aferir que todos os gastos com saúde foram, de fato, coordenados e geridos pelo secretário
municipal de saúde. Não obstante não ter a instituição
de uma unidade gestora formal no sentido de que é exigido pela equipe técnica. Razão pela qual, entendemos
que o presente indicativo de irregularidade, se mantido,
também não teria o condão de ensejar a desaprovação
das contas. Por último, o último indicativo suscitado pela
área técnica refere-se a um suposto aumento de despesa

ocorrido nos meses de novembro e dezembro de 2016 e
que estaria em violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.
Fiz questão de abrir os arquivos e constatei que esses
gastos questionados pela área técnica, num importe de
140 mil reais, e de 65 mil reais, são destinados a plantões
médicos. Ou seja, gastos extremamente essenciais e que
a administração pública não poderia abrir mão do atendimento da área da saúde. Fiz questão de citar o que foi
externado pela própria equipe técnica, “sendo assim,
embora tenha verificado que realmente houve rescisão
dos contratos temporários de trabalho nos meses de dezembro o que causou aumento daqueles gastos daquele
mês, gasto esses devidamente justificados, constata-se
que houve o aumento de despesas no mês de novembro, 67 mil reais, plantão médico, e 73 mil reais, salário
base, num montante de, aproximadamente, 140 mil reais, bem como pagamento de plantão médico, 65 mil reais no mês de dezembro, que não foram devidamente
justificados”. Ora, questiona-se 65 mil reais de plantões
médicos que, supostamente, não teriam sido justificados. Trata-se de gastos com saúde. São gastos contínuos
que a administração pública não tem condição e não pode deixar de executar. Razão pela qual a defesa entende
que, pela natureza dos gastos, mesmo que possa ser
considerado um aumento de despesa, são gastos essenciais. E aí já há decisões deste Tribunal de Contas que esse tipo de gasto, esse tipo de despesa, são gastos continuados que a administração não pode se furtar da sua
responsabilidade. Até porque, eventualmente, se a administração deixa de colocar um médico à disposição da
população e um cidadão, eventualmente, vem a morrer
ou aconteça algum problema, o Município pode ser responsabilizado. Então, na verdade, essa conta poderia ser
www.tce.es.gov.br

muito maior para o Município se eventualmente ele não
tivesse prestado esse serviço. E mais, o próprio ordenador de despesa, se deixa de prestar esse serviço, daqui a
pouco pode ser responsabilizado, tanto em ações penais, quanto em ação de improbidade administrativa.
Percebe-se que a conduta do gestor foi estritamente
atendendo aos preceitos legais e à continuidade do serviço público. E tratando-se também de um serviço essencial que a população não pode ser dispensada, que a administração não tem como dispensar a população desse
atendimento. São essas as considerações. Junto o memorial, juntando também uma documentação, mas não
tem o condão de inovar, não há documento que inove.
Apenas para corroborar com o que já foi analisado pela
área técnica. Requeiro que as irregularidades aqui tratadas sejam afastadas ou mitigados os seus efeitos, no sentido de que esta Corte possa sugerir à Câmara Municipal,
e com isso emitir um parecer prévio, sugerindo a aprovação ou, subsidiariamente, a aprovação com ressalva das
contas da Prefeitura Municipal de Marechal Floriano,
sob responsabilidade do sr. Antonio Lidiney Gobbi. São
essas as considerações. Muito obrigado! Requeiro a juntada da presente sustentação oral juntamente com os
documentos que a acompanham. Muito obrigado!
Além da defesa oral o gestor encaminhou os seguintes
esclarecimentos:
(...) Em relação o primeiro indício de irregularidade o Balanço Patrimonial e o “Demonstrativo da Disponibilidade
de Caixa e dos Restos a Pagar” do Anexo 5 da RGF.
Entende o manifestante que o apontamento não macula
suas contas, ou caso assim não se entende, não impede
a recomendação de aprovação com ressalvas.
As inconsistências contábeis apontadas ocorreram em
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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virtude de o Município prever, já na elaboração do orçamento anual, um determinado percentual da arrecadação para cada fonte de recursos específica, similarmente
ao que ocorre com as contas da educação, onde somente a título de exemplo, o município vincula 35% da arrecadação de ISS à fonte de recursos do MDE, vinculação
esta que destina recursos para a fonte de recurso MDE
no ato da arrecadação, e não de acordo com as transferências bancárias realizadas.
Ocorre que ao executar a despesa, o Município acaba
verificando a necessidade de canalizar mais recursos
para a fonte do MDE, tendo em vista que o montante
de despesa é superior aos 25% destinado na arrecadação. Tal procedimento é realizado no sistema contábil
do Município por meio de simples transferências bancárias, e tais transferências não movimentam as contas de
DDR – “Disponibilidade por destinação de Recursos” n.
821110100000 – “Recursos Disponíveis para o Exercício”,
levando o Município a gerar as distorções apresentadas
em determinadas fontes.
Apesar das inconsistências, a própria apuração realizada
pelo TCEES por meio do Anexo 5 da RGF, Tabela 22, item
7.4.1, demonstra que todas as fontes de recursos registraram superávit, razão pela qual se entende que a irregularidade pode ser relevada, o que ora se requer.
No que diz respeito ao segundo indício de irregularidade, aponta-se a ausência de medidas legais para instituição do Fundo Municipal de Saúde como Unidade Gestora.
Apesar de a Prefeitura Municipal de Marechal Floriano
ter instituído o Fundo Municipal de Saúde através da Lei
Municipal n. 021/1993, documento juntado em anexo
aos esclarecimentos, tal Fundo Municipal não foi des-

membrado da estrutura contábil do Município e tratado como Unidade Gestora própria no exercício de 2016.
Tal fato vem se estendendo desde a data de sua criação
até o exercício financeiro em análise, em virtude de a
Prefeitura Municipal de Marechal Floriano não possuir
estrutura física, técnica e operacional capaz de transformar o Fundo Municipal de Saúde em Unidade Gestor própria e autônoma, pois para que a nova Unidade
Gestora pudesse funcionar como determina a Lei, necessário seria a criação de uma estrutura própria e independente de contabilidade, tesouraria, patrimônio,
almoxarifado, contratos e licitações, recursos humanos,
sistemas informatizados, dentre outros, independente
da Unidade Gestora Prefeitura, pois se assim não fosse,
todas as atividades da nova Unidade Gestora do Fundo
Municipal de Saúde, permaneceriam vinculadas à Unidade Gestora Prefeitura Municipal de Marechal Floriano.
Mesmo assim, o Fundo Municipal de Saúde possui Unidade Orçamentária independente das demais Unidades
Orçamentárias integrantes do orçamento consolidado
do exercício financeiro de 2016, sendo que os recursos
arrecadados e vinculados à saúde são coordenados e geridos pelo Secretário Municipal de Saúde, em conjunto
com o Conselho Municipal de Saúde, conforme disposto
no art. 4º da Lei Municipal n. 021/1993, evidenciando o
controle e a gestão independente dos recursos arrecadados e aplicados na saúde.
Chama-se a tenção que a mesma irregularidade foi levantada em relação à PCA 2015, Processo TC-3792/2016,
e em sede de ITC a equipe técnica reconheceu, uma vez
que não houve prejuízo para análise das contas, e que
foi possível verificar o cumprimento do limite constitucional dos gastos com Saúde, a possibilidade do aponwww.tce.es.gov.br

tamento ser afastado, cabendo ressalva e determinação, conforme trecho da ITC n. 2654/2017 (Processo TC3792/2016) abaixo transcrito:
“Cabe ressaltar que a instituição de um Fundo Municipal
de Saúde é uma determinação do art. 14 da Lei Complementar Federal 141/2012 e, nesse sentido, todos os municípios estão obrigados a criarem seus fundos de saúde
desde a publicação da citada Lei. Portanto, por ser uma
determinação legal, os argumentos apresentados não se
apresentaram potencialmente capazes de afastar o indicativo de irregularidade apontado.
Entretanto, tendo em vista que não houve prejuízo à
análise, e que foi possível aferir o cumprimento do limite constitucional dos gastos com Saúde, haja vista que a
execução do orçamento foi registrada contabilmente na
Secretaria Municipal de Saúde, depreende-se que o presente indicativo pode ser afastado, cabendo, neste caso, ressalva e determinação.” [grifo nosso]
Levando em conta tal ordem de ideias, pede-se o afastamento do indício de irregularidade, ou caso assim não se
entenda que seja objeto de ressalva.
O terceiro e último item aborda suposto aumente de
despesa com pessoal em período vetado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Questiona-se o aumento ocorrido
em 02 (dois) meses, novembro e dezembro de 2016.
Após a apresentação de esclarecimentos pelo ora Manifestante, a equipe técnica vislumbrou aumento de despesas em novembro de R$ 140.000,00 (cento e quarenta
mil reais) em razão de plantão médico e aumento de salário base, e de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais)
em dezembro também por conta de plantões médicos:
“Sendo assim, embora tenha se verificado que realmenSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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te houve a rescisão de contratos temporários de trabalho no mês de dezembro, o que causou o aumento nos
gastos daquele mês, gastos estes devidamente justificados, constata-se que efetivamente houve o aumento de
despesas no mês de novembro (R$ 67.000,00 = plantão médico e R$ 73.000,00 = salário base) no montante
de aproximadamente R$ 140.000,00, bem como o pagamento de plantão médico, R$ 65.000,00, no mês de
dezembro, que não foram devidamente justificados.”
[grifo nosso]
Com o intuito de esclarecer tais pontos, junta-se em anexo: detalhamento dos contratados da saúde referente ao
mês de outubro/2016 (doc 01) e novembro/2016 (doc
02), detalhamento dos servidores que se licenciaram
para disputar as Eleições 2016 e retornaram em outubro/2016 (doc 03). Anexa-se também detalhamento da
folha de pagamento de estagiários (doc 04).
Por todo o exposto é que se pede que esse Egrégia Corte
de Contas acolha os fundamentos trazidos na presente
sustentação oral, para EMITIR PARECER PRÉVIO SUGERINDO A APROVAÇÃO das contas, afastando as irregularidades, ou, subsidiariamente, que emita PARECER PRÉVIO SUGERINDO A APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
Pois bem.
Quanto ao primeiro item, “ausência de controle das fontes de recursos evidenciadas no demonstrativo do superávit/déficit financeiro no anexo da Balanço Patrimonial”, o gestor mais uma vez reconhece as inconsistências, esclarecendo que as mesmas tem origem na forma
como o sistema contábil do município realiza as operações de execução da despesa. Afirma ainda o gestor que
apesar das inconsistências a própria apuração realizada
pelo TCEES demonstra que todas as fontes de recursos

encerraram o exercício de 2016 com disponibilidade de
caixa suficiente para cobrir as despesas.
Conforme descrito na ITC 1638/201 “é necessário que
haja controle das disponibilidades, por fontes de recursos, como medida basilar a fim de se garantir que não
haja déficits ou utilização indevida dos recursos financeiros em objeto diverso daquele a que se vincula”. Assim,
a irregularidade deve ser mantida.
Entretanto, a irregularidade não se faz acompanhada
do descumprimento do art. 42 da Lei Complementar
101/00, conforme apuração realizada por esta Corte de
Contas e, por si só, entende-se não ser capaz de macular
a integralidade da prestação de contas, sendo para efeito de emissão de parecer prévio passível de ressalva e
determinação.
Com relação ao segundo item de irregularidade, “ausência de medidas legais para instituição do Fundo Municipal de Saúde como unidade gestora”, observa-se que a
instituição de Fundo de Saúde como unidade gestora é
uma imposição da Lei Complementar Federal 141/2012
e, portanto, não se vislumbra a possibilidade de se afastar a irregularidade.
Salienta-se que o Parecer Prévio 132/2017 – Segunda Câmara (Processo 3792/2016) relativo à Prestação de Contas Anual do exercício de 2015, determinou ao Município de Marechal Floriano dar cumprimento à determinação do art. 14 da Lei Complementar Federal 141/2012,
instituindo Fundo Municipal de Saúde como Unidade
Gestora, conforme relatado no item 2.2 da Instrução
Técnica Conclusiva ITC 2654/2017-2. Verifica-se, contudo, que o Processo 3792/2016 ainda se encontra em face de recurso de reconsideração.
www.tce.es.gov.br

Verificou-se, ainda, do sistema CidadES que a unidade
gestora Fundo de Saúde foi ativada em julho de 2018,
o que atenua os efeitos da irregularidade. Desta forma,
apesar da manutenção da irregularidade em 2016, para
efeitos de emissão de parecer prévio, opinamos por considerar como passível de ressalva.
Por fim, quanto ao terceiro item, “aumento de despesa
com pessoal em período vedado pela LRF”, o gestor esclarece que os valores apontados na ITC são relativos à
gasto com servidores da saúde e que por se tratar de serviço continuo não poderia deixar de executá-los, assim,
tal gasto não deveria ser considerado como um aumento de despesa.
Para subsidiar suas alegações o gestor anexou documentação de suporte que, após análise, não se demonstraram suficiente para esclarecer a necessidade da realização dos pagamentos referentes aos plantões médicos.
Tendo em vista as alegações de defesa optou-se pelo
reexame da folha de pagamento encaminhada na PCA,
mais precisamente do arquivo Resumo de Folha de Pagamento do Regime Próprio de Previdência - FOLRGP,
verificando-se que o cálculo contido na tabela 23 do RT
006/2018 não se mostrou adequado para o caso. Da nova análise, contemplando maior detalhamento das verbas, apurou-se:
Comparativo FOLRGP – Poder Executivo Em R$ 1,00
Tabela
Fonte: Processo TC 03650/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016
Tabela
Fonte: Processo TC 03650/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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Códigos da rubrica dos jurisdicionado contida no FOLRGP
1 – 13º Salário – códigos 063 e 085
2 – Férias – códigos 062, 088 e 125
3 – Rescisão – códigos 007, 008, 026, 028, 067, 087 e 103
4 – Salário maternidade – códigos 011, 072 e 106
5 – Abonos em geral – códigos 004, 116 e 133
Observa-se que os valores líquidos (h) dos meses de julho a outubro apresentam pequena variação, sendo que
o mês de outubro restrita um aumento no montante de
R$ 26.663,30 em relação à junho/2016, o que corresponde à elevação de 2,39%. Considerando-se as variações
mensais ocorridas na folha de pagamento, tal elevação
pode ser considerada adequada.
Quanto aos meses de novembro e dezembro, contata-se que registram, respectivamente, os valores líquidos
de R$ 1.431.474,87 e R$ 1.075.497,96. Observa-se que
há um descompasso nesses dois meses comparando-os
aos demais, contudo, ao considerar-se a média se obtém
o valor de R$ 1.253.486,42, valor esse que está em sintonia com os demais meses.
Desta forma, em que pese o RT 006/2018 ter apontado
para o descumprimento do artigo 21, parágrafo único, da
Lei Complementar 101/2000 e, a ITC 1638/2018 manter
a irregularidade, após as justificativas apresentadas pelo defendente e a reanálise dos valores contidas na folha
de pagamento do Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, opina-se no sentido de afastar o indicativo de irregularidade.
IV – CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Analisados os argumentos e documentos acostados em

razão de sustentação oral realizada pelo Senhor Antônio Lidiney Gobbi, através de seu advogado legalmente
constituído, conclui-se pela elisão da irregularidade contida no item 2.6 da ITC 1638/2018, e mantença das contidas nos itens 2.4 e 2.5 da mesma instrução técnica.

comento, contudo atribuiu o cumprimento intempestivo
de sua obrigação a “diversos motivos alheios a sua vontade” e informou que foram instaurados procedimentos
administrativos para esclarecer inconsistência e divergências que impactariam na prestação de contas.

Desta forma, opina-se no sentido de que o TCEES recomende ao Poder Legislativo de Marechal Floriano a
APROVAÇÃO COM RESSALVAS da prestação de contas
anual do exercício de 2016, sob a responsabilidade do
Senhor Antônio Lidiney Gobbi, na forma do art. 80 da Lei
Complementar 621/2012.

Assim, creio que neste caso concreto, a multa deva ser
relevada pois, mesmo posteriormente ao prazo legal de
remessa das contas, o gestor cumpriu com seu dever de
encaminhar a prestação contas.

Opina-se por determinar ao atual prefeito:
- Observância do parágrafo único do art. 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal e, nesse sentido, que sejam adotadas práticas de controle e evidenciação das fontes de recursos, nos termos do Anexo 05 do Relatório de Gestão
Fiscal (Manual dos Demonstrativos Fiscais da Secretaria
do Tesouro Nacional).
Conforme ITC 1638/2018, opina-se ainda pela aplicação
de multa ao Senhor João Carlos Lorenzoni, atual prefeito,
pelo descumprimento do prazo de envio da prestação de
contas anual (artigo 139, Resolução TC 261/2013).
Finalmente, que seja submetido o processo ao relator
para prosseguimento do feito, nos termos regimentais.
No que tange ao Item 2.1 da ITC que trata do DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENVIO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAL (ITEM 2.1 DO RTC 6/2018), que não foi
objeto da sustentação oral, embora assista razão a área
técnica quanto ao fato de que o atraso deve ser creditado à conta da administração municipal do exercício de
2016, considero que o gestor reconheceu que efetivamente houve atraso no envio da prestação de contas em
www.tce.es.gov.br

Este vem sendo o entendimento esposado por esta Corte de Contas consoante se verifica nos autos dos TC nº
12986/2015, TC 12165/2015 e TC 1776/2018.
Por todo o exposto, divergindo parcialmente da Área
Técnica e do 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. PARECER PRÉVIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. Emitir PARECER PRÉVIO recomendando à Câmara Municipal de Marechal Floriano a APROVAÇÃO COM
RESSALVA das contas do Sr. Antonio Lidiney Gobbi, Prefeito Municipal de Marechal Floriano, referente ao exercício de 2016, na forma do art. 80, II, da LC 621/2012 c/c
art. 132, II do RITCEES.
1.2. DETERMINAR atual chefe do Poder Executivo do
município de Marechal Floriano:
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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1.2.1. Observância do parágrafo único do art. 8º da Lei
de Responsabilidade Fiscal e, nesse sentido, que sejam
adotadas práticas de controle e evidenciação das fontes de recursos, nos termos do Anexo 05 do Relatório de
Gestão Fiscal (Manual dos Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional);
1.3. Deixar de aplicar multa ao Senhor João Carlos Lorenzoni, pelo descumprimento do prazo de envio da
prestação de contas anual.
Dar ciência aos interessados;

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- 1547/2018 – SEGUNDA CÂMARA

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Processo: 05206/2017-3

2. Unânime.

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

3. Data da Sessão: 7/11/2018 - 38ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

Exercício: 2016

4. Especificação do quórum:

UG: FUNREPOCI - Fundo Especial de Reequipamento da
Polícia Civil

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente/relator) e Rodrigo Coelho do Carmo.

Relator: Domingos Augusto Taufner

4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti (convocado).

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL –
EXERCÍCIO DE 2016 – REGULAR – QUITAÇÃO ARQUIVAR.

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
Fui presente:
LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

Responsável: GUILHERME DARE DE LIMA

3 (Doc. 56), a Secretaria de Controle Externo de Contas –
SecexContas, manifestou-se através do Auditor Externo
Eduardo Rios Santos, que apontou que ocorrera afronta
ao princípio da Segregação de Função quanto a composição da unidade executora de controle externo ao designar responsáveis por órgãos setoriais de controle interno
para atuar em unidade de controle que irá avaliar suas
próprias atividades, assim como, verificou também que
os documentos/arquivos atendem as especificações técnicas mínimas aceitáveis, estando o processo apto para
análise e instrução técnica, na forma regimental.
Ato contínuo, a SecexContas elaborou Relatório Técnico
- RT nº 01018/2017-8 (Doc. 57), opinando pelo chamamento dos responsáveis, Sra. Gracimeri Vieira Soeiro de
Castro Gaviorno e do Sr. Guilherme Dare Lima, para que
apresentassem justificativas quanto ao achado 3.2.1.1
Divergência entre registros contábeis e extratos bancários. Recomendou ainda a atual gestão do fundo que Observe o Princípio da Segregação de Função quando da
designação de servidores para compor a Unidade Executora de Controle Externo.

RELATÓRIO

Logo após, por meio de Instrução Técnica Inicial ITI nº
01528/2017-5 (Doc. 58), a SecexContas ratificou a sugestão da RT e sugeriu a citação do Responsável, Sr. Guilherme Dare Lima, para que apresentassem em 30 dias, improrrogáveis, as justificativas acerca do achado supramencionado.

Trata-se os presentes autos de Prestação de Contas Anual – Contas de Gestão do Fundo Especial de Reequipamento da Policia Civil - FUNREPOCI, relativos ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Guilherme Dare de Lima, Ordenador de Despesas.

Os referidos achados foram acolhidos, conforme a Decisão Monocrática nº 02007/2017-1 (Docs. 61/63), e devidamente citado (Doc. 31/63) o responsável, Sr. Guilherme Dare Lima apresentou defesa/justificativas conforme
Docs. 64/65.

Por meio de Análise Inicial de Conformidade 00052/2017-

O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Econo-

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:

www.tce.es.gov.br
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mia – NCE elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC nº
01953/2018-2 (Doc. 68) opinando pelo julgamento REGULAR das contas sob a responsabilidade do Sr. Guilherme Dare Lima.

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.

Encaminhado os autos ao Ministério Público de Contas,
para elaboração de parecer, este manifestou-se através
de Parecer 04866/2018-2 (Doc. 72) da lavra do Procurador de Contas, Luciano Vieira, que acordou com a Unidade Técnica, anuindo a todos os termos elencados na Instrução Técnica Conclusiva.

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 sucinto relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Os presentes autos cuidam de PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL do Fundo ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA
POLICIA CIVIL - FUNREPOCI, referente ao exercício de
2016, portanto, estamos a apreciar as “Contas de Gestão”.
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES tem suas competências previstas nos artigos 71 a
75, da Constituição Federal; e na Lei Complementar nº
621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de forma que, dentre as competências a ele atribuídas, destaca-se a avaliação dos atos de gestão dos ordenadores de despesas
e administradores públicos em geral, refletido nos resultados da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e
operacional, traduzidos nas contas anuais por ele prestadas, com o consequente julgamento pela regularidade,
regularidade com ressalvas ou irregularidade das contas.
A referida Prestação de Contas foi recebida e protocolada nesta Corte de Contas, em 30 de março de 2017, ou
seja, dentro do prazo regimental.
Quanto à formalização documental, a presente Prestação

Isto posto, verifico que os autos se encontram devidamente instruídos, portanto, apto a um julgamento de
mérito, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Superada a análise das formalidades, passo à análise das
irregularidades apontadas pela Área Técnica.
O corpo técnico deste Tribunal, em Relatório Técnico - RT
nº 01018/2017-8 (Doc. 57), observou a presença de inconsistência na Prestação de Contas sub examine, que
merece destaque neste voto:
Divergência entre registros contábeis e extratos bancários (Item 3.2.1.1 da RT 01018/2017-8)
Fundamentação legal: artigo 85 c/c 83 e 89 da Lei Federal 4.320/64.
Responsável: Guilherme Daré de Lima
De acordo com o Relatório Técnico 01018/2017-8 (Doc.
57), há uma divergência no valor de R$ 148.964,34 (cento e quarenta e oito mil, novecentos e sessenta e quatro
reais e trinta e quatro centavos), entre o extrato bancário da conta nº 6.288.237 (Banestes S/A) e o saldo regiswww.tce.es.gov.br

trado na contabilidade.
Em sua defesa o Responsável Sr. Guilherme Daré de Lima inicialmente informou que nos termos dos artigos 85
c/c 83 e 99 da Lei Federal 4.320/64, os lançamentos são
realizados pela Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo (SEFAZIES), e não pelo responsável pela Contabilidade do FUNREPOCI/PCES. Esclareceu que a divergência apontada pelo Corpo Técnico fora detectada dias
após o encerramento do exercício de 2016 e anexou aos
autos guia de recolhimento e extrato bancário afim de
comprovar que valor deveria ter sido lançado no balanço
referente a dezembro de 2016, entretanto em razão de
problemas operacionais do sistema, o lançamento ocorrera apenas em janeiro de 2017, e em virtude do recesso da Secretaria Da Fazenda, a diferença fora regularizada junto ao exercício de 2017. Alegou ainda que apesar
da inobservância do disposto em lei, o lançamento tardio não acarretou dano ao erário.
Em resposta ao alegado pelo responsável, o NCE, por
meio de ITC 01953/2018-2, opinou por afastar a irregularidade, pois a Guia de Recebimento n. 2017GR00033,
de 02/01/2017 que fora anexada aos autos, coincide
com o valor exibido pelo arquivo 15 EXTBANDEZ16, de
modo que restou comprovada a regularização da divergência apontada.
Do compulsar dos autos, constato que a Guia de Recolhimento anexada ao Doc. 65, pág. 01, assim como o extrato à pág. 02, estão em consonância com os valores
que divergem nos arquivos BALVER, TVDISP E EXTBAN,
sanando assim a irregularidade apontada, conforme exposto pelo próprio Corpo Técnico desta Corte de Contas.
Dessa forma, integro ao meu voto os argumentos fáticos
e jurídicos delineados pela Equipe Técnica desta Corte
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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de Contas, e por entender que a documentação acostada aos autos fora suficiente, e está em consonância com
os argumentos apresentados pela defesa, acompanho a
equipe técnica e Ministério Público de Contas e afasto a
irregularidade em análise.

cimento das suas respectivas validades.

1.3 Após os tramites regimentais, ARQUIVAR os autos.

(m) Visibilidade –os registros e as informações contábeis
devem ser disponibilizados para a sociedade e expressar,
com transparência, o resultado da gestão e a situação
patrimonial do setor público.

2. Unânime.

Registra-se que não há itens a serem monitorados no referido exercício

Considerando que não houveram outras divergências
detectadas, é possível afirmar que os demonstrativos
contábeis, bem como os dados que serviram de base para a sua consecução, estão de acordo com os critérios
descritos no fragmento acima, devendo ser julgadas regulares as contas em análise.

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator) e Rodrigo
Coelho do Carmo

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
nº1.132/08, a saber:
RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08 Aprova a NBC T 16.5 —Registro Contábil FORMALIDADES DO REGISTRO CONTÁBIL

Ante ao exposto, encampando o entendimento da Área
Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO para
que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
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 reconhe-

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 REGULAR as contas do Fundo Especial de Reequipamento da Policia Civil – FUNREPOCI, sob responsabilidade da Sra. Gracimeri Vieira Soeiro de Castro Gaviorno e do Sr. Guilherme Daré de Lima, relativas ao
exercício de 2016, nos termos do inciso I, do artigo 84,
da Lei Complementar 621/2012, dando quitação aos
responsáveiis, nos termos do art. 85, do mesmo diploma legal.
DAR CIÊNCIA aos interessados;
www.tce.es.gov.br

3. Data da Sessão: 31/10/2018 - 37ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1548/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processos: 05965/2017-1, 07687/2017-1
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMADN - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: ADINAN NOVAIS DE PAULA, PAULO MARCIO LEITE RIBEIRO, FRANCISLEI RINALDI, EDILAMAR DE
ARAUJO DIAS
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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Representante: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA
E GESTAO EM SERVICOS
Procuradores: DENILSON LOUBACK DA CONCEICAO
(OAB: 13274-ES), ADEMIR VIEIRA DA SILVA ENDLICH,
ADINAN NOVAIS DE PAULA (OAB: 25678-ES)
REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE ÁGUA DOCE DO NORTE – PREGÃO PRESENCIAL Nº
02/2017 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CIÊNCIA
– ARQUIVAMENTO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Representação com pedido liminar, em face da Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, apresentada pela empresa Governança Brasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços, relatando possíveis irregularidades no procedimento licitatório no Pregão Presencial SRP 02/2017, que tem como objeto o fornecimento, licenciamento, implantação, treinamento,
manutenção e suporte de sistemas informatizado integrado de gestão tributária, recursos humanos e folha de
pagamento, compras, contratos e licitações, almoxarifado, controle de bens patrimoniais, protocolos e processos, contabilidade pública eletrônica, controle de frotas,
ISS bancário, nota fiscal de serviços eletrônicos, controle
interno e auditoria, portal da transparência, serviços da
administração ao cidadão na internet, gestão educacional, gestão de saúde pública e sistema de licenciamento ambiental.
Os autos foram encaminhados para análise do Núcleo de
Tecnologia da Informação – NTI, que elaborou a Mani-

festação Técnica 01121/2017 opinando pela procedência da Representação, porém, com a ressalva de que a interrupção da contratação, poderia, caso não fossem tomadas medidas alternativas, ocasionar a paralisação do
funcionamento do sistema de informática da prefeitura.
A cautelar foi indeferida e determinada a notificação dos
responsáveis.
Após o encaminhamento das justificativas, os autos foram novamente encaminhados para o NTI, que produziu
a Manifestação Técnica 1389/2017, e mais uma vez opinou pela procedência da representação, com as cautelas
anteriormente sugeridas.

Dias e Paulo Márcio Leite Ribeiro
Aglutinação de itens (inobservância aos arts. 3º, §1º, inciso I, 15, IV e 23, §§1º e 2º da Lei 8.666/93) – Edilamar
Araújo Dias e Paulo Márcio Leite Ribeiro
Adoção indevida de sistema de registro de preço (inobservância ao art.3º do decreto municipal nº159, de 23
de setembro de 2015) – Adinan Novais de Paula e Paulo
Márcio Leite Ribeiro
Contratação posterior por item quando da escolha da
melhor proposta por lote (inobservância arts. 3º, § 1º,
inciso I, 15, inciso IV, e 23, §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/1993)
– Paulo Márcio Leite Ribeiro

Em seguida, o NTI elaborou a Instrução Técnica Inicial –
ITI 1234/2017 sugerindo a citação dos responsáveis, para que apresentassem justificativas, uma vez que foi sugerida a manutenção das seguintes irregularidades:

Ausência de avaliação do objeto ofertado (inobservância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório – caput do art. 3º da lei 8.666/93) – Adinan Novais de
Paula E Paulo Márcio Leite Ribeiro

PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO

Ausência de minuta de contrato no edital lançado
(inobservância ao Art. .40, §2º e art. 62, § 4º, da Lei nº
8.666/1993) – Adinan Novais de Paula e Paulo Márcio
Leite Ribeiro

Em face das irregularidades apontadas na Manifestação
Técnica 01389/2017-6, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sugere-se
a esta Corte de Contas
1. Citar os responsáveis listados no quadro abaixo, nos
termos do artigo 56, III da Lei Complementar 621 de 8 de
março de 2012 e 157, II, do RITCEES, para que, no prazo
estipulado, apresentem alegações de defesa, bem como
documentos que entenderem necessários.
Orçamentos obtidos na fase interna, sem ampla pesquisa de preço (inobservância Art. 15, §2º da Lei 8.6666/93)
– Francislei Rinaldi - Setor de Compras e Paulo Márcio
Leite Ribeiro - Prefeito
Prazo exíguo para instalação dos sistemas (inobservância AO §1º, ART. 3º DA LEI 8.666/93) – Edilamar Araújo
www.tce.es.gov.br

Após a apresentação e análise das justificativas o NTI
produziu a Instrução Técnica Conclusiva – ITC 886/2018
opinando pela procedência parcial da Representação e
aplicação de multa individual aos responsáveis, apresentando a seguinte proposta conclusiva:
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto e com base no inciso II, do artigo 95,
da Lei Complementar Estadual 621/2012 e artigo 99, §2º
da Lei Complementar Estadual 621/2012, sugere-se que
seja reconhecida a PROCEDÊNCIA PARCIAL da presente
representação, tendo em vista o reconhecimento das seguintes irregularidades:
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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2.1 – Orçamentos obtidos na fase interna, sem ampla
pesquisa de preço (inobservância ao Art. 15, §2º da Lei
8.6666/93) – Responsáveis: Francislei Rinaldi – Gerente
de Compras e Paulo Márcio Leite Ribeiro – Prefeito
2.2 – Prazo exíguo para instalação dos sistemas (inobservância ao §1º, ART. 3º DA LEI 8.666/93) – Responsáveis: Edilamar Araújo Dias – Secretária municipal de Administração e Paulo Márcio Leite Ribeiro – Prefeito.
2.3 – Aglutinação de itens (inobservância aos arts. 3º,
§1º, inciso I, 15, IV e 23, §§1º e 2º da Lei 8.666/93) – Responsável: Edilamar Araújo Dias – Secretária municipal de
Administração e Paulo Márcio Leite Ribeiro – Prefeito.
2.4 – Adoção indevida de sistema de registro de preço
(inobservância ao art.3º do decreto municipal nº159, de
23 de setembro de 2015) – Responsável: Paulo Márcio
Leite Ribeiro – Prefeito.
2.5 – Contratação posterior por item quando da escolha da melhor proposta por lote (inobservância arts.
3º, § 1º, inciso I, 15, inciso IV, e 23, §§ 1º e 2º, da Lei
8.666/1993) – Responsável: Paulo Márcio Leite Ribeiro
– Prefeito.
2.7 – Ausência de minuta de contrato no edital lançado (inobservância ao Art. .40, §2º e art. 62, § 4º, da Lei
nº 8.666/1993) – Responsável: Paulo Márcio Leite Ribeiro – Prefeito.
Os autos foram então encaminhados para o Ministério
Público de Contas que se manifestou por meio de Parecer da lavra do Procurador de Contas Dr Luis Henrique
Anastácio da Silva, anuindo integralmente a proposta da
Instrução Técnica Conclusiva.
Posteriormente, na 17ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara,
realizada no dia 06/06/2018, o Sr Adinan Novais de Paula

apresentou sustentação oral em seu favor e dos demais
responsáveis no processo.
Após a realização da sustentação oral, os autos foram remetidos para análise técnica, a qual se manifestou por
meio da Manifestação Técnica 648/2018, corroborando
integralmente os termos expostos na ITC 886/2018, sugerindo a manutenção de todos os itens apontados como irregulares, tendo sido integralmente acompanhada
pelo Parecer do Ministério Público de Contas.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
No tocante ao mérito, inicialmente importante informar
que o presente caso se amolda aos ditames previstos no
§ 6º do artigo 307 do Regimento Interno desta Corte,
que extingue o processo sem resolução de mérito, uma
vez que o responsável saneou as supostas irregularidades apontadas ao republicar o edital, corrigindo as supostas falhas apontadas.
O novo certame é regido agora sob o número Edital –
Pregão Presencial nº 017/2018, conforme relatado em
sustentação oral, bem como a juntada de documentos,
além de ter sido confirmada esta informação no site da
prefeitura municipal de Água Doce do Norte, o que demonstra a boa fé no gestor no trato da coisa pública.
Com relação ao novo certame instaurado pela prefeitura, consta no site a publicação do resultado do certame,
ocorrido no dia 21/05/2018, tendo como vencedora a
Empresa E e L Produções de Software Ltda.
Após a realização de sustentação oral, os autos foram
encaminhados para manifestação da equipe técnica desta Corte, que anuindo ao posicionamento externado na
Instrução Técnica Conclusiva – ITC 886/2018, sugeriu a
www.tce.es.gov.br

manutenção dos apontamentos tidos como irregulares e
sendo integralmente acompanhadas pelo Ministério Público de Contas.
Reconhecer a procedência da representação, para no
mérito julgá-la extinta com resolução de mérito, considero um tanto quanto temerário, e explico o porquê deste entendimento.
Para tanto, passemos a leitura da transcrição do dispositivo do Regimento Interno que nos confere embasamento para a extinção do feito sem o julgamento do mérito,
constante do artigo 307:
§ 6º Haverá perda superveniente do objeto impugnado
quando, determinada a prestação de informações e antes da concessão da medida cautelar, o responsável sanar as supostas irregularidades apontadas pelo representante, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito.
No caso em tela, não foi concedida a cautelar pleiteada, e ao apresentar sustentação oral o responsável relatou que a prefeitura havia cancelado o certame impugnado e elaborado um novo edital, com o mesmo objeto, sanando as supostas irregularidades anteriormente
apontadas.
Embora tenha ocorrido, nos presentes autos, um debate
acerca das supostas irregularidades apontadas no Edital
Pregão Presencial 02/2017, com sua revogação e republicação de novo certame escoimado dos supostos vícios
apontados, compreende-se que houve a perda do objeto, o que nos leva a concluir pela extinção do feito sem
resolução do mérito.
Ante todo o exposto, divergindo do entendimento da
Área Técnica e do Ministério Público de Contas VOTO
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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É o sucinto relatório.

para que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

ACÓRDÃO TC- 1550/2018 – SEGUNDA CÂMARA

Relator

Processo: 03570/2018-4

1. ACÓRDÃO

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

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:

Exercício: 2017

1.1 Extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do § 6º do artigo 307 do Regimento Interno;
1.2 Dar ciência aos interessados;
1.3 Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/10/2018 - 37ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator) e Rodrigo
Coelho do Carmo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

UG: PMI - Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: DARLY DETTMANN
CONTROLE EXTERNO – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR –– PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 - REGULAR – RECOMENDAÇÃO - QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual de Ordenador, da Prefeitura Municipal de Itaguaçu, referente ao
exercício financeiro de 2017, sob a responsabilidade do
Sr. Darly Dettmann.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE elaborou Relatório Técnico Contábil RTC
293/2018-6 corroborado pela Instrução Técnica Conclusiva ITC 3739/2018-1, sugerindo o julgamento regular da
prestação de contas do Sr. Darly Dettmann, na forma do
artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas,
em Parecer 4860/2018-5 da lavra do Procurador Especial
de Contas, Dr. Luciano Vieira, anuiu aos argumentos fáticos e jurídicos delineados pela Área Técnica.
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
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 abril 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 integranSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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tes 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.
No entanto fora apontada no Relatório Técnico 293/2018
3.2.12 Divergência entre o saldo da dívida flutuante e o
saldo do passivo financeiro evidenciado no Balanço Patrimonial, consoante evidencia a tabela 12:
Tabela 12: Passivo Financeiro Em R$ 1,00
Demonstrativo
Valor
Balanço Patrimonial (a)
1.300.137,33
Demonstrativo da Dívida Flu- 113.401,54
tuante (b)
(=) Divergência (a-b)
1.186.735,79
Fonte: Processo TC 03570/2018-8 - Prestação de Contas Anual/2017

A divergência apontada corresponde ao mesmo valor
dos restos a pagar processados, e forma que o demonstrativo da dívida flutuante deixou de evidenciar a movimentação de restos a pagar processados, no entanto, no
arquivo DEMRAP os restos a pagar estão devidamente
evidenciados.
Releva destacar que tal item não foi objeto de citação e
a área técnica sugere apenas recomendação para que na
próxima prestação de contas apresente o Demonstrativo
da Dívida Flutuante demonstrando todos os restos a pagar processados e não processados.
Registra-se que não há item a ser monitorado no referido exercício.
Cabe salientar que as informações contidas nos demons-

trativos 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

beis, 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.
[...]
(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 contáwww.tce.es.gov.br

1.1 Julgar REGULARES as contas da Prefeitura Municipal
de Itaguaçu, relativas ao exercício de 2017, sob responsabilidade do Sr. Darly Dettmann, 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;
Expedir RECOMENDAÇÃO ao atual gestor ou a quem vier
a lhe suceder:
1.2.1 Que proceda para a próxima Prestação de Contas
Anual, aos ajustes necessários no Demonstrativo da Dívida Flutuante para que o mesmo evidencie todos os Restos a Pagar, sejam processados e/ou não processados;
Dar ciência aos interessados;
1.4 Após o trânsito em julgado, arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/10/2018 - 37ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator) e Rodrigo
Coelho do Carmo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1551/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 03907/2018-1
Classificação: Tomada de Contas Especial Determinada
UG: PMCC - Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: CHRISTIANO SPADETTO
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:

tura Municipal de Conceição do Castelo, instaurada por
determinação da Segunda Câmara desta Corte de Contas
(Item 4 do ACÓRDÃO TC 767/2017, prolatado nos autos
do TC 105/2012), sobre indícios de irregularidades cometidas no Pregão Presencial nº 120/2011 (Contrato nº
022/2012), que objetivava a contratação de assessoria e
consultoria jurídica para atuar junto à Prefeitura.
Em 13 de abril de 2018, em resposta ao Termo de Notificação 3168/2017-2, o responsável encaminhou Defesa/
Justificativa 348/2018-3 (OF.GAB.PMCC nº 049/2018) informando a nomeação de Comissão para atendimento
ao referido item 4 do ACÓRDÃO TC 767/2017, através da
Portaria nº 061/2018, a ser composta por Julia Aparecida
Stofel Pianissolli (Mat. 001031), Ana Elena Dalvi Timoteo
(Mat. 000938) e Valéria Pravato Guarnier (Mat. 001501).
Já em Resposta de Comunicação 468/2018-3 (OF.GAB.
PMCC nº 093/2018), o responsável encaminha o relatório conclusivo da Tomada de Contas Especial, de onde se
depreende que os serviços contratados foram prestados
em sua totalidade, não havendo que se falar em ressarcimento ao erário público pelo Sr. Odael Spadetto (gestor à época).
A Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações Não
Especializadas – SecexMeios, em Instrução Técnica Conclusiva 3192/2018-4, sugeriu o arquivamento dos autos, na forma do artigo 330, inciso IV da Resolução TC
261/2013 c/c artigo 10, inciso IV da Instrução Normativa TC 32/2014.

RELATÓRIO

O Ministério Público de Contas, por meio de Parecer
4914/2018-8 da lavra do Procurador-Geral, Dr. Luciano
Vieira, anuiu à proposta da Área Técnica.

Tratam os autos de Tomada de Contas Especial da Prefei-

É o relatório. Passo a fundamentar.
www.tce.es.gov.br

FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, cabe destacar previsão da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas (LC nº 621/2012) sobre a conversão de processo em tomada de contas especial:
Art. 57. Na fase de instrução, havendo indícios de irregularidade, cabe ao Tribunal de Contas ou ao Relator:
[...]
IV - converter, se for o caso, o processo em tomada de
contas especial, se configurada a ocorrência de desfalque, desvio de bens ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário.
Nesse sentido, observamos o disposto no Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
(Resolução TC nº 261/2013):
Art. 134. Verificada, no exame das contas anuais de governo, irregularidade decorrente de atos de gestão sujeitos ao julgamento do Tribunal, será determinada a formação de processo apartado, com o objetivo de:
[...]
§ 1º As irregularidades de que resulte dano ao erário serão examinadas em processo de tomada de contas especial, e as demais constituirão processo conforme a sua
natureza.
O referido processo de Tomada de Contas Especial foi
autuado em virtude de determinação desta Corte, quanto ao indicativo de ocorrência de dano ao erário referente à contratação de empresa de assessoria e consultoria
jurídica para atuar junto à Prefeitura (serviços que deveriam ser prestados por servidores efetivos do Município), bem como pela ausência de documentos que comprovassem a efetiva prestação desses serviços.
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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A Segunda Câmara deste Tribunal proferiu ACÓRDÃO TC
767/2017, nos seguintes termos:
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC105/2012, ACORDAM os Srs. conselheiros da Segunda
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte e um de junho de
dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
[...]
4. Determinar à Prefeitura Municipal de Conceição do
Castelo que proceda a instauração da Tomada de Contas Especial, no contrato 022/2012, a fim de apurar o dano efetivamente suportado pelo município advindo da
contratação da empresa de assessoria e consultoria jurídica, com o devido acompanhamento pelo Controle Interno do Município, comunicando ao Tribunal de Contas,
no prazo de 15 dias, nos termos do art. 5º da Instrução
Normativa 32/2014;
4.1 A documentação a ser encaminhada ao Tribunal de
Contas deverá obedecer o prazo de 90 dias, contado do
ato de sua instauração, nos termos do art. 14 da Instrução Normativa 32/2014;
4.2 A Tomada de Contas Especial a ser encaminhada a
esta Corte de Contas deverá estar instruída com a documentação constante do art. 13 da Instrução Normativa 32/2014;
4.3 Em caso de descumprimento dos prazos previstos na
Instrução Normativa 32/2014, o gestor incorrerá na multa prevista no art. 16 do mesmo diploma legal;
Pois bem. Restou comprovada pelo gestor responsável
a prestação de serviço do aditivo do contrato 013/2011

(cujo objeto era também serviço de assessoria e consultoria jurídica), de maneira a afastar a obrigação de ressarcimento solicitada no relatório de fiscalização, em
que pese tenha sido considerada irregular a forma pela
qual o serviço de assessoria jurídica foi contratado.
De maneira diversa, quanto ao contrato 022/2012 (oriundo do Pregão Presencial nº 120/2011) não foram acostados aos autos quaisquer documentos hábeis a comprovar a execução dos serviços prestados, ensejando a instauração da presente Tomada de Contas Especial.
Após o devido encaminhamento da documentação pela Administração Municipal a este Tribunal de Contas, a
Equipe Técnica chegou às constatações que seguem:
A Comissão encarregada da TCE constatou a existência
de Relatório de Atividades emitido pelo Contratado informando as atividades desenvolvidas mensalmente,
sendo consideradas como uma das provas material/documental da existência da prestação dos serviços;
De acordo com o relatório, as atividades mensais foram protocoladas nos autos a partir do mês de abril a
dezembro de 2012, respectivamente sob nº 70.161,
70.714, 71.276, 71.985, 72.639, 73.138,73.580, 74.393
e 74.856/2012. Os meses de janeiro a março de 2012 foram entregues diretamente no Setor de Liquidação e Pagamento;
A Comissão identificou manifestação expressa do contratado em diversos processos, considerando os mesmos como prova material/documental dos serviços por
ele prestados;
Em consulta ao site do Tribunal Regional do Trabalho da
17ª Região, Vara de trabalho de Venda Nova do Imigrante, a Comissão identificou registros da atuação do conwww.tce.es.gov.br

tratado por meio de Atas de Audiência, discriminando o
número dos processos e a data de audiência;
A Comissão convocou para depor o Procurador Geral do
Município, bem como o Senhor Joaquim Francisco Nogueira, servidor efetivo que atuava no TRT da 17ª Região
para fins de comprovar a atuação do profissional contratado. Os depoimentos coletados foram considerados no
relatório conclusivo elaborado pela Comissão;
A Comissão elaborou relatório conclusivo no qual foram
consideradas todas as evidências anteriores, chegando
a conclusão de que os serviços contratados foram executados em sua totalidade, considerando o período de
contratação pactuado.
Por todo o exposto, concluo existirem elementos fáticos
probatórios da prestação dos serviços de assessoria jurídica contratada pela Municipalidade de Conceição do
Castelo no tocante ao contrato 022/2012, considerando
as evidências apresentadas e a presunção de legitimidade da informação/documentação acostadas aos autos.
Por oportuno, cumpre salientar que a Instrução Normativa TC nº 32/2014 dispôs sobre a instauração, organização e encaminhamento de processos de tomada de contas especial do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, no âmbito da Administração Direta, Indireta Estadual e Municipal, além de dar outras providências.
Como prescreve o texto do artigo 1º da referida IN, as tomadas de contas especiais deverão ser instauradas pela
autoridade administrativa competente, de ofício, depois
de exauridas as medidas administrativas internas, ou por
decisão do Tribunal, necessariamente, com a finalidade
de apurar os fatos, identificar os responsáveis, quantificar o dano e obter o respectivo ressarcimento aos cofres
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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públicos, quando caracterizado pelo menos um dos fatos
previstos na legislação.
No caso em tela, tratamos de possível prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resultou dano ao
erário (inciso IV do mencionado artigo 1º), sendo certo
que um dos pressupostos para o desenvolvimento válido
e regular do processo é a existência de comprovação da
ocorrência de dano, nos termos do artigo 8º, inciso I, da
IN nº 32/2014.

Acórdão 185/2016-Plenário
A obrigação de ressarcimento ao erário prescinde de
comprovação de dolo. É suficiente a quantificação do
dano, a identificação da conduta do responsável que caracterize sua culpa, seja por imprudência, imperícia ou
negligência, e a demonstração do nexo de causalidade
entre a conduta culposa (stricto sensu) e a irregularidade que ocasionou o dano ao erário.

na o artigo 330, inciso IV da Resolução TC nº 261/2013
e o artigo 10, inciso IV da Instrução Normativa TC nº
32/2014.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento
da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO
para que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

Acórdão 7500/2017-Primeira Câmara

Relator

É de se notar, a partir das informações e documentos
apresentados, a inobservância de dispositivo Constitucional que estabeleceu o concurso público como forma
de contratação de assessor jurídico pela Administração
Pública (art. 37, inciso II, CRFB/88).

Na hipótese de ocorrência de dano ao erário de responsabilidade do agente público e do terceiro contratado,
ambos devem ter suas contas julgadas irregulares e ser
condenados solidariamente ao ressarcimento do prejuízo causado.

1. ACÓRDÃO

Em que pese tenham sido constatadas impropriedades
relacionadas a forma de contratação do assessor jurídico, como mencionado, não há que se falar em ressarcimento ao erário, uma vez que comprovada a prestação
dos serviços.

Acórdão 654/2009-Segunda Câmara

1.1 Arquivar os autos, nos moldes do artigo 330, inciso
IV do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (Resolução TC nº 261/2013) e artigo
10, inciso IV da Instrução Normativa TC 32/2014;

Nesse sentido, vejamos entendimento reiterado do Tribunal de Contas da União:
ACÓRDÃO TCU 1904/2008-Plenário
Caso a anulação da licitação ocorra posteriormente à assinatura do contrato, este deverá ser anulado, visto que
a nulidade da licitação induz à nulidade do contrato, nos
termos do art. 49, § 2º, da Lei 8.666/1993, garantido o
direito ao contraditório e à ampla defesa dos interessados, de acordo com o § 3º do citado artigo, observada,
também, a necessidade de se indenizar o contratado
pelo que houver executado e por outros prejuízos, desde que não lhe sejam imputáveis, como preceitua o art.
59 da referida lei.

A intempestividade na instauração de tomada de contas
especial não limita a competência do TCU em fiscalizar
os recursos, pois são imprescritíveis as ações de ressarcimento em face de dano ao erário. A inobservância do
prazo definido para a instauração da tomada de contas
especial enseja, tão-somente, a responsabilidade solidária da autoridade administrativa competente e a imputação das sanções cabíveis.
Insta frisar que o ACÓRDÃO TC 767/2017 aplicou sanção
ao Prefeito Municipal de Conceição do Castelo, com finalidade de cunho pedagógico, em decorrência da forma
indevida pela qual este tipo de contratação vinha ocorrendo.
Nessa senda, entendo que os autos devem ser arquivados, haja vista o exaurimento do objetivo para o qual foi
constituído e a comprovação de não ocorrência do dano
imputado aos responsáveis, nos moldes do que determiwww.tce.es.gov.br

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
razões expostas pelo Relator:

1.2Dar ciência aos interessados;
1.3Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/10/2018 - 37ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator) e Rodrigo
Coelho do Carmo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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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

ES),

vem ser mantidas as seguintes irregularidades:

VANIA VERISSIMO ESPINDULA (OAB: 107538-MG)

4.1.1 Ausência de Exclusividade na Contratação de Show
Artístico (itens 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 e 6.1 da ITI 500/2013)

FISCALIZAÇÃO ORDINÁRIA – ACOLHER RAZÕES DE DEFESA – RECOMENDAR – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES
I - RELATÓRIO

ACÓRDÃO TC- 1552/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 04317/2013-1
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2012
UG: TCEES - Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Interessado: PREFEITURA PRESIDENTE KENNEDY
Responsável: REGINALDO DOS SANTOS QUINTA, JOVANE CABRAL DA COSTA, MARIA ANDRESSA FONSECA SILVA FREIRE, CONSTANCIO BORGES BRANDAO, CHARLENE CARVALHO SECCHIN NASCIMENTO, DEVEITE ALVES
PORTO NETO, JOSE CARLOS MONTEIRO FRAGA, LEANDRO DA COSTA RAINHA, SELMA HENRIQUES DE SOUZA,ALEXANDRINA MORETTI FABELO, RODRIGO ANTONIO COELHO, CAMPOS TEK SONORIZACAO LTDA - ME,
ML LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI,
CONICA ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO PARA EVENTOS LTDA, MAFF EQUIPAMENTOS E PRODUCOES LTDA,
MAIS SONORIZACAO EIRELI, PLAY CITY EVENTOS EIRELI,
SCORPION TELOES LTDA - EPP
Procuradores: PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-

→ Infringência ao art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93.
Responsáveis: Reginaldo dos Santos Quinta, Rodrigo Antônio Coelho, José Carlos Monteiro Fraga e Leandro da
Costa Rainha

Tratam os autos de Fiscalização Ordinária, realizada na
Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, sob responsabilidade do Sr. Reginaldo dos Santos Quinta, referente
aos exercícios de 2009 a 2012.

4.1.2 Ausência de adequada justificativa de preço (itens
2.2, 3.2, 4.2, 5.2 e 6.2 da ITI 500/2013)

Após a elaboração do Relatório de Auditoria Ordinária
(RAO – 47/2013, fls. 09/85), bem como da Instrução Técnica Inicial 500/2013 (às fls. 1472/1535), foi determinada a citação dos apontados como responsáveis, para que
apresentassem suas justificativas (DCEM 655/2013 e DECM 886/2013).

Responsáveis: Reginaldo dos Santos Quinta, Rodrigo Antônio Coelho, José Carlos Monteiro Fraga

Posteriormente ao oferecimento das respectivas razões
e, conforme se depreende dos autos, fora decretada a
revelia dos Srs. José Carlos Monteiro Fraga, Selma Henriques de Souza e da Empresa Campos Tek Sonorização Ltda, consoante despacho de fls. 2025/2026.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao NEC
para a elaboração da Instrução Técnica Conclusiva
4757/2017, que concluiu pela seguinte proposta de encaminhamento:
4 – CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
4.1. Após a análise dos fatos constantes dos presentes
autos, que versam sobre Fiscalização/Auditoria, realizada na Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, relativo aos exercícios de 2010 a 2012, entendeu-se que dewww.tce.es.gov.br

→ Inobservância ao disposto no inciso III do artigo 26 da
Lei Federal nº 8.666/93.

4.1.3 - Contratação com sobrepreço – Contrato nº
71/2010
→ Inobservância ao Princípio da Economicidade – artigo
70 da Constituição Federal
Responsáveis: Reginaldo dos Santos Quinta e José Carlos
Monteiro Fraga
Ressarcimento: 11.838,80 VRTE.
4.1.4 Ausência de parecer jurídico – Pregão Presencial
nº 33/2011
→ Inobservância ao disposto no parágrafo único e inciso
VI, ambos do artigo 38 da Lei Federal nº 8.666/93
Responsáveis: Reginaldo dos Santos Quinta e Jovane Cabral Costa
4.1.5 Escolha de tipo de licitação antieconômica - Pregão
Presencial nº 33/2011
→ Inobservância ao disposto no artigo 3º c/c com § 1º do
artigo 23, ambos da Lei Federal nº 8.666/93.
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019

332

ATOS DA 2a CÂMARA

Responsáveis: Reginaldo dos Santos Quinta e Jovane Cabral Costa
4.1.6 Ausência de parcelamento de objeto licitatório Pregão Presencial nº 23/2011
→ Infringência ao artigo 3º, § 1º, inciso I c/c artigo 23, §
1º da Lei Federal nº 8.666/93.
Responsáveis: Reginaldo dos Santos Quinta, Jovane Cabral Costa e Deveite Alves Porto Neto
4.1.7 – Ausência de parecer jurídico – Pregão Presencial
25/2011
→ Infração ao artigo 38, parágrafo único, da Lei nº
8.666/93.
Responsáveis: Reginaldo dos Santos Quinta e Jovane Cabral Costa
4.2. Tendo em vista a existência de danos ao erário, no
valor de 11.838,80 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 e art. 329, § 8º da Resolução TC 261/13, ressaltando que os responsáveis já foram devidamente citados quanto à possibilidade de ressarcimento, nos moldes do artigo 162 da Resolução TCE 182/2002.
4.3. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, §1º,
inciso IV, da Res. TC 261/2013, conclui-se opinando por:
4.3.1 Não acolher as preliminares suscitada nos itens 2.1
e 2.2 desta ITC
4.3.2 Acolher as preliminares de ilegitimada passiva suscitada pelos senhores Constâncio Borges Brandão, Alexandrina Moretti Fabello Correia e Maria Andressa Fonseca Souza, conforme fundamentação constante dos iten
2.3 e 2.4 desta ITC. 4.3.3. Rejeitar parcialmente as razões

de justificativa de Reginaldo dos Santos Quinta e julgar
irregulares as suas contas, tendo em vista a pratica de
atos ilegais dispostos nos itens 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 4.1.5,
4.1.6 e 4.1.7, bem como o cometimento de infração que
causou injustificável dano ao erário disposto no item
4.1.3 desta ITC, condenando-o ao ressarcimento ao erário municipal, no valor equivalente a 11.838,80 VRTE, em
solidariedade como senhor José Carlos Monteiro Fraga,
com fulcro no art. 84, III, “c”, “d” e “e”, da LC 621/2012,
sugerindo-se, ainda, a aplicação de multa nos termos do
artigo 96, inciso II, da LC 32/93; 4.3.4.Julgar irregulares
as contas de José Carlos Monteiro Fraga, tendo em vista
a pratica de atos ilegais dispostos nos itens 4.1.1, 4.1.2,
bem como o cometimento de infração que causou injustificável dano ao erário disposto no item 4.1.3 desta
ITC, condenando-o ao ressarcimento ao erário municipal, no valor equivalente a 11.838,80 VRTE, em solidariedade como senhor Reginaldo dos Santos Quinta, com
fulcro no art. 84, III, “c”, “d” e “e”, da LC 621/2012, sugerindo-se, ainda, a aplicação de multa, nos termos do artigo 96, inciso II, da LC 32/93; 4.3.5 Rejeitar parcialmente as razões de justificativa de Jovane Cabral Costa, tendo em vista a pratica de atos ilegais dispostos nos itens
4.1.4, 4.1.5, 4.1.6 e 4.1.7 desta ITC, sugerindo-se a aplicação de multa nos termos do artigo 96, inciso II, da LC
32/93; 4.3.6. Rejeitar parcialmente as razões de justificativa de Leandro da Costa Rainha em razão dos indícios de
irregularidade dispostos no item 4.1.1 desta ITC, sugerindo-se a aplicação de multa nos termos do artigo 96, inciso II, da LC 32/93; 4.3.7. Rejeitar as razões de justificativa
de Rodrigo Antônio Coelho em razão dos indícios de irregularidade dispostos nos itens 4.1.1 e 4.1.2 desta ITC, sugerindo-se a aplicação de multa nos termos do artigo 96,
www.tce.es.gov.br

inciso II, da LC 32/93; 4.3.8. Rejeitar as razões de justificativa de Deveite Alves Porto Neto em razão dos indícios
de irregularidade dispostos no item 4.1.6 desta ITC, sugerindo a aplicação de multa nos termos do artigo 96, inciso II, da LC 32/93; 4.3.9. Afastar a responsabilidade de
Selma Henriques de Souza e da empresa Campos Tek Sonorização Ltda. em relação ao indício de irregularidade
apontados no item 3.8 desta ITC; 4.3.10. Acolher as razões de justificativa apresentadas por Charlene Carvalho
Sechin em relação ao indício de irregularidade disposto
no item 3.8 desta ITC; 4.3.11. Acolher as razões de justificativa apresentadas Comlog Locação de Equipamentos
e Serviços Ltda. em relação ao indício de irregularidade
disposto no item 3.8 desta ITC; 4.3.12. Acolher as razões
de justificativa apresentadas por Conica Assessoria e Suporte Técnico para Eventos Ltda. em relação ao indício
de irregularidade disposto no item 3.8 desta ITC; 4.3.13.
Acolher as razões de justificativa apresentadas por Maff Equipamentos e Produções Ltda. ME em relação ao indício de irregularidade disposto no item 3.8 desta ITC;
4.3.14. Acolher as razões de justificativa apresentadas
por Mais Sonorização Ltda. ME em relação ao indício
de irregularidade disposto no item 3.8 desta ITC; 4.3.15.
Acolher as razões de justificativa apresentadas por Play
City Eventos Ltda. em relação aos indícios de irregularidade dispostos nos itens 3.1 e 3.8 desta ITC; 4.3.16. Acolher as razões de justificativa apresentadas por Scorpion
Telões Ltda. ME em relação ao indício de irregularidade
disposto no item 3.8 desta ITC;
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas
emitiu Parecer de fls. 2117/2126, da lavra do Dr. Luciano
Vieira, nos seguintes termos:
1 – Sejam acolhidas as preliminares de ilegitimidade pasSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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siva de Constâncio Borges Brandão, Alexandrina Moretti
Fabelo e Maria Andressa Fonseca Souza, extinguindo-se,
por consequência, o feito sem resolução de mérito quanto a esses agentes, e, por outro lado, rejeitadas as preliminares de ofensa ao princípio da segregação de funções, bem como a preliminar de ilegitimidade passiva de
Deveite Alves Porto Neto;
2 – Em razão da manutenção das irregularidades indicadas nos itens 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 e 3.10 da ITC,
pela conversão do feito em tomada de contas especial,
nos termos do arts. 57, inciso IV, e 115 da LC n. 621/12,
julgando-a IRREGULAR, com fulcro no art. 84, inciso III,
alíneas “c”, “d” e “e“, do indigitado texto legal;
3 – sejam imputados, em solidariedade, o débito de R$
25.000,00, equivalentes a 11.838,80 VRTE a Reginaldo
dos Santos Quinta e José Carlos Monteiro Fraga, aplicando-lhes multa proporcional ao dano, 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
3.4 da ITC 04757/2017-2;
4 – sejam imputados, em solidariedade, o débito de R$
71.000,00, correspondente a 33.6659,5553 VRTE a Reginaldo dos Santos Quintao, Selma Henriques de Souza, Carlene Carvalho Sechin e Jovane Cabral Costa, aplicando-lhes multa proporcional ao dano, 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
3.8 da ITC 04757/2017-2;
5 – com espeque nos arts. 87, inciso IV, e 135, incisos II
e III, da LC n. 621/2012 c/c art. 389, incisos II e III, do RITCEES, seja cominada multa pecuniária a Reginaldo dos
Santos Quinta, Charlene Carvalho Sechin, Selma Henriques de Souza, Deveite Alves Porto Neto, Rodrigo Antô-

nio Coelho, José Carlos Monteiro Fraga e Jovane Cabral
Costa.
6 – seja determinado ao órgão competente da Prefeitura de Presidente Kennedy a adoção de medidas administrativas, em face da irregularidade descrita no item 3.3
da ITC 4757/2017-2 (ausência de adequada justificativa
de preço), para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação pecuniária de eventual dano,
nos termos do art. 152 do RITCEES, advertindo que a cessadas as medidas administrativas sem a elisão do dano,
deverá ser providenciada a imediata instauração de tomada de conta especial, nos termos do § 1º do mesmo
diploma legal;
7 – sejam julgados regulares os atos praticados por Alexandrina Moretti Fabelo Correa, Constâncio Borges Brandão, Leandro da Costa Rainha, Maria Andressa Fonseca
da Silva.
Seguindo o regular processamento do feito, foram os autos pautados para a 31º sessão plenária da 2ª Câmara
desta Corte, ocasião em que sobreveio petição pelo Sr.
Reginaldo dos Santos Quinta, conforme se verifica no
evento nº 10, bem como petição do Sr. Deveite dos Santos, em evento de nº 13, no qual alegam os peticionantes, em síntese, a ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva, pugnando, inclusive, pelo sobrestamento do
feito em vista da decisão Plenária nº 09/2018.
Em que pesem as alegações contidas nas respectivas petições, importante apontar que nesta ocasião o processo
já se encontrava pautado e acabado, razão pela qual deixarei de apreciar os pedidos ali contidos em um primeiro
momento, visto que, conforme se depreenderá deste voto, os requerimentos restarão por prejudicados.
www.tce.es.gov.br

Ademais, visando analisar a auditoria feita em comento
a fim de que se possa dar uma resposta ao jurisdicionado, consubstanciado nos princípios que regem esta Corte de Contas e no dever de me manifestar, passarei a discorrer sobre as supostas irregularidades, com o fito de
se aclarar e dirimir as situações apontadas pelas áreas
técnicas.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente instruído, razão pela qual passo a me
manifestar.
PRELIMINAR:
- Preliminar de ofensa ao princípio da segregação de funções alegada por Reginaldo dos Santos Quinta
Conforme se infere da defesa acostada às fls. 1843 pelo
Sr. Reginaldo dos Santos Quina, sustentou o defendente
preliminar de ofensa ao princípio da segregação de funções, afirmando, em síntese que a Instrução Técnica Inicial nº 500/2013 foi elaborada pelos mesmos auditores
que realizaram a Auditoria Ordinária, ou seja, aponta o
recorrente que a análise do Relatório de Auditoria, que
deu origem à Instrução Técnica Inicial, foi desempenhada pelos Servidores que produziram o referido relatório.
Assim, entende que o fato é ofensivo à Segregação de
Funções, visto que o caso conduziu o acolhimento, pela
ITI, de tudo aquilo que foi trazido no Relatório de Auditoria remetendo os Citados àquela peça para que ali identificassem as circunstâncias em que se processaram as irregularidades a eles imputadas.
Pois bem. Conforme bem aventado pela Instrução Técnica Conclusiva 4754/2017, e certificado em Parecer do
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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Ministério Público de Contas, verifica-se às fls. 1532, que
a assinatura ali encontrada se refere ao Sr. Marcelo Nogueira Dias (Secretário de Controle Externo), o que torna
infundada a alegação de ofensa ao princípio da segregação de funções, não havendo coincidência entre os servidores que confeccionaram a ITI e os que realizaram a
auditória ordinária, motivo pelo qual não acolho a preliminar.
– Preliminar de ilegitimidade alegada por Deveite Alves
Porto Neto
Restou arguido em sede de defesa apresentada por Deveite Alves Porto Neto (fls. 1650 e seguintes), a preliminar de incompetência desta Corte de Contas para apreciação dos atos praticados no exercício da função do recorrente, isso porque o mesmo é advogado público do
Município de Presidente Kennedy, ocupante do cargo de
Procurador Muncipal, por força do artigo 5º, parágrafo
único, da LC 621/2012.
Assim, afirma, em suma, que eventual responsabilização
pela prática de seus atos compete ao Tribunal de Ética
e Disciplina do Conselho Seccional da OAB, e não a esta
Corte de Contas.
Em vista deste fato, a Instrução Técnica Conclusiva infere, com entendimento acompanhado posteriormente pelo Ministério Público de Contas, que não merece
ser acolhida a preliminar aventada posto que o parágrafo único do art. 5º da LC 621/2012 não se refere a pareceres.
Ademais, em que pese a existência dos Conselhos de Fiscalização Profissional para apuração de eventuais responsabilidades dos profissionais à eles vinculados, tal
atribuição não afasta a possibilidade de responsabili-

zação perante outros Poderes, tendo a questão já sido
exaustivamente tratada pela possibilidade de responsabilização do parecerista jurídico em situações que restarem configuradas a existência de erro grosseiro ou culpa do agente, o que, consequentemente, se desdobra na
análise do mérito.
Nesse passo, em vista da questão ora sopesada tratar-se tão somente de questão já pacificada na jurisprudência deste Tribunal de Contas, como se confere a seguir
no trecho do Informativo de Jurisprudência nº 34 deste TCE-ES:
1. Competência do TCE em relação a advogados públicos.
Tratam os presentes autos de Embargos de Declaração,
interposto em face do ACÓRDÃO TC–1215/2015, que
julgou a responsabilidade do parecerista quanto à contratação por inexigibilidade de licitação, sem a presença dos requisitos legais. O embargante alegou a omissão
da decisão por não levar em consideração “a Lei Orgânica nº 621/12 que excetua da jurisdição do TCE os advogados públicos submetidos ao estatuto da advocacia”.
Em relação à obscuridade, o relator trouxe em seu voto
que: “ao me posicionar acerca da responsabilização do
advogado público, fiz considerações quanto à disposição
constitucional que estabelece normas para procedimentos licitatórios, o que abrange a competência desta Corte
de Contas consoante dispõe o artigo 5º, I da LC 621/12,
o que em consonância com o entendimento do STF o advogado público responde por erro crasso quanto emitido
em parecer. A exceção prevista no parágrafo único da LC
621/12 que estabelece ausência de competência desta
Casa de Contas, diz respeito, tão somente, a atos e manifestações abarcadas pelo estatuto da OAB, o que não
www.tce.es.gov.br

retrata a hipótese de parecer emitido por advogado público que, sem fundamentação legal, causa prejuízo ao
erário”. O relator concluiu pela inexistência de quaisquer
dos defeitos previstos no art. 167 da LC nº 621/12, que
caracterizam a interposição dos embargos de declaração. O Plenário, à unanimidade, não conheceu os Embargos de Declaração. ACÓRDÃO TC-455/2016-Plenário,
TC 13558/2015, relator Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel, publicado em 24/05/2016.
Em vista do exposto, sem necessidade de me delongar
ainda mais sobre o assunto, não acolho a preliminar de
ausência de responsabilidade e ilegitimidade passiva do
parecerista jurídico.
– Preliminar de ilegitimidade alegada por Constâncio
Borges Brandão (acerca do item 3.10 da Instrução Técnica Conclusiva).
Depreende-se dos autos que restou apontado pela Instrução Técnica a responsabilização do Sr. Constâncio Borges Brandão – Consultor Jurídico da Prefeitura de Presidente Kennedy, pela omissão de emissão de parecer jurídico em relação ao processo licitatório do Pregão Presencial nº 25/2011.
Em sede de defesa (fls. 1953/1959), arguiu o defendente, primeiramente, a ilegitimidade desta Corte de Contas
para análise de eventuais condutas praticadas pelo então advogado, alegando que a averiguação seria de competência do Conselho de Fiscalização Profissional (OAB).
Tal questão não merece prosperar pelos exatos termos e
fundamentos anteriormente delineados, tendo em vista
a matéria já restar pacificada por esta Corte.
Prosseguindo, alega ainda em preliminar a sua exclusão
do processo em vista de não ter sido atribuído ao mesSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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mo a responsabilidade de emitir o Parecer do Pregão nº
25/2011.
Aduz o advogado que, à época, existiam dois Procurados
Municipais efetivos e um Assessor Jurídico e todos emitiam pareceres.
Assim, infere que não houve qualquer omissão, mas que
tão somente não lhe foi atribuído o dever de emissão de
parecer neste caso.
Instada a se manifestar, a Instrução Técnica Conclusiva
entendeu por acolher a preliminar aventada, arguindo,
em síntese, não ser de responsabilidade do Consultor Jurídico a verificação do andamento de processos licitatórios, mas sim apenas em relação a emissão de pareceres
nos processos que lhe são afetos, o que não restou comprovado nos autos visto que não há encaminhamento do
processo de Pregão ao Consultor para que então fosse
elaborado um parecer.
Em vista do exposto, entendo que outro entendimento não poderia ser sustentado senão pelo afastamento
da responsabilidade do Sr. Constâncio em razão de não
ter sido encontrado nos autos qualquer encaminhamento de pedido de elaboração de parecer para o Pregão nº
25/2011, não havendo que se falar em omissão, neste
caso, quando nem mesmo houve pedido de manifestação do defendente para o ato.
Por estes motivos, acolho a preliminar alegada pelo Sr.
Constâncio Borges Brandão em relação à irregularidade
disposta no item 3.10 da ITC.
– Preliminar de ilegitimidade alegada por Alexandrina
Moretti Fabello Correia e Maria Andressa Fonseca Souza (acerca do item 3.10 da Instrução Técnica Conclusiva,
item 10.1 da ITI).

Compulsando os autos, verifica-se que as defendentes
foram responsabilizadas por ausência de parecer jurídico no Pregão Presencial nº 25/2011 (item 10.1 da Instrução Técnica Inicial), aduzindo aquela equipe técnica que
a omissão recai no sentido de se exigir a análise da minuta do edital, o que resultaria em afronta à Constituição Federal.
A Sr. Alexandrina Moretti, afirma (às fls. 1796/1797) que
o Pregão Presencial 25/2011, em seu preâmbulo, consta
que o Decreto designando o Pregoeiro era o de nº 95/10,
sendo que o Decreto nº 86/10 é o que designa a equipe
de apoio à época dos fatos, composto por pessoas diferentes às da CPL, na qual a defendente era membro.
Assim, assevera a servidora pública que através da Ata
constante à fl. 66 do mesmo pregão, foi assinada por Jovane Cabral Costa, Selma Henriqes de Souza e Charlene
C. Cecchin, aduzindo, novamente, não ter a defendente
participado da referida equipe.
Seguindo-se, às fls. 1802/1804, foram juntadas as justificativas da Sr. Maria Andressa Fonseca Silva, suscitando, em síntese, nos mesmos termos combatidos pela Sr.
Alexandrina.
A Instrução Técnica Conclusiva, confirmando as alegações, opinou pelo afastamento da responsabilidade de
ambas servidoras, entendimento este que também foi
acompanhado pelo Parquet de Contas.
Em vista dos fatos, verifico que os Decretos juntados
às fls. 1798 (Decreto nº 86/2010) e fl. 1800 (Decreto nº
95/2010) corroboram com as afirmações ventiladas.
Dessa feita, não restando dúvidas quanto à ausência do
liame entre a conduta das servidoras e a irregularidade
indicada, acolho a preliminar de ilegitimidade alegada
www.tce.es.gov.br

por Alexandrina Moretti Fabelo Correia e Maria Andressa Fonseca Souza em relação à irregularidade indicada
no item 3.10 da Instrução Técnica Conclusiva (item 10.1
da Instrução Técnica Inicial).
2 – ANÁLISE DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES
2.1 - Realização de procedimento licitatório simulado
(item 3.1 da ITC) (Inobservância aos Princípios da Legalidade, Moralidade, Julgamento Objetivo e Impessoalidade, previstos no artigo 3º, “caput”, c/c artigo 82, todos da
Lei Federal nº 8.666/93)
Conforme se extrai dos autos, restaram apontados como
responsáveis os Srs.: Reginaldo dos Santos Quinta – Prefeito Municipal, pela conduta de adjudicar, homologar e
assinar contrato proveniente de licitação para contratar
empresa que na prática já havia sido contratada, resultando em fraude ao caráter competitivo de certame licitatório; o Sr. José Carlos Monteiro Fraga – Secretário
Municipal de Turismo, pela conduta de assinar contrato
proveniente de licitação para contratar empresa que na
prática já havia sido contratada, resultando em fraude ao
caráter competitivo de certame licitatório; o Sr. Jovane
Cabral Costa (Pregoeiro), pela conduta de elaborar edital
e conduzir procedimento de licitação para contratar empresa que na prática já havia sido contratada, resultando
em fraude ao caráter competitivo de certame licitatório;
a Sra. Selma Henriques de Souza (Equipe apoio pregoeiro), pela conduta de participar de procedimento de licitação para contratar empresa que na prática já havia sido contratada, resultando em fraude ao caráter competitivo de certame licitatório e, por fim, a empresa Play City
Eventos Ltda EPP (contratada) pela conduta de participar
de procedimento de licitação cujo objeto, já estava sendo realizado pela própria, o que contribuiu para fraudar
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019

336

ATOS DA 2a CÂMARA

o caráter competitivo da licitação.
A Instrução Técnica Inicial 500/2013 assevera, em síntese, que quando foi solicitada a contratação de empresa especializado em locação de banheiros químicos, o Sr.
José Carlos Monteiro Fraga, então Secretário Municipal
de Turismo, definiu que o período de execução seria o
compreendido entre 10/01/2011 à 08/03/2011.
Aduz ainda que o Sr. Jovane Cabral (Pregoeiro), definiu
no edital que até o dia 19/01/2011 receberia os envelopes com a proposta comercial e habilitação, ocorrendo a
abertura da sessão nesta mesma data.
Seguindo-se, o objeto do edital foi descrito como de contratação de empresa especializada em locação de banheiros químicos para atendimento do verão e carnaval
do ano de 2011 (Termo de Referência – Anexo 1).
O julgamento das propostas ocorreu em 19/01/2011,
sendo o objeto adjudicado e a licitação homologada.
A emissão da nota de empenho e a assinatura do contrato ocorreram em 20/01/2011.
A equipe técnica constatou que foi pago à contratada o
valor de R$ 94.000,00 tendo sido apresentadas as notas
fiscais nº. 1387 e 1386, ambas emitidas em 21/03/2011,
atestadas pelo Secretário de Turismo Sr. José Carlos
Monteiro Fraga. Nas notas fiscais foi descrito o período
de execução como sendo 18/01/2011 a 08/03/2011.
Assim, entenderam os auditores que há fortes indicativos de que a empresa Play City Ltda já prestava os serviços para a Administração, sobrevindo apenas simulação
quanto à licitação para dar caráter legal ao procedimento, posto que o edital previa início da prestação de serviços no dia 18/01, enquanto sua abertura ocorreria no dia
19/01 (como ocorrido), contudo, os auditores entendem

que apenas uma empresa que já estivesse prestando os
serviços seria capaz de ser vencedora, pois somente nessa hipótese seria possível iniciar os serviços em data anterior da efetiva adjudicação e homologação.
Instados a se manifestarem, primeiramente, quanto à
defesa trazida pelo Sr. Reginaldo dos Santos Quina, às fls.
1843 e seguintes, aduz o Prefeito que o pedido do Secretário de Turismo fixava data da prestação dos serviços
com início em 10/01/2011 sem que se alterasse o Termo
de Referência, o qual manteve a data de início da Prestação dos Serviços em 18/01/2011.
Assevera ainda que houve atraso na elaboração e publicação do edital, ocasião em que foi fixada a data de abertura em 19/01/2011, sem que se alterasse o Termo de
Referência, o qual manteve a data de início dos serviços
em 18/01/2011.

referência do edital estabelecia (início em 18/01/2011
e término em 08/03/2011), o que leva a consideração
de que os orçamentos feitos levaram em consideração o
período compreendido entre 10.01/2011 à 08/03/2011
(como havia sido requerido pelo Secretário de Turismo),
ofertando o valor de R$ 118.320,00, superior ao valor
de R$ 94.000,00 contratado com a Play City no Pregão
01/2011, o que demonstra que a referida empresa não
estava prestando serviços em data anterior à do certame.
Quanto a defesa juntada pelo Sr. Jovane Cabral Costa
(fls. 1974 e seguintes), aduz o pregoeiro que houve erro
material quanto a designação da data de início dos serviços, posto que deveria ter sido consignada a data de
20/01/2011, ao passo que o instrumento convocatório
indicou ou dia 18/01/2011.

Assim, o contrato restou firmado no dia 20/01/2011,
tendo os banheiros sido instalados no dia 21/01/2011,
perdurando até o dia 08/03/2011.

Assim, afirma que o fato de ter sido adjudicada e homologada a licitação em 19/01/2011 e o contrato vigorado
a partir do dia 20/01/2011, não é indício suficiente para
caracterização de fraude.

Alega ainda o defendente que as notas fiscais apontaram como a data de início da prestação dos serviços o
dia 18/01/2011, o que pode ser considerado um erro em
sua emissão, mas que não pode ser considerado que a
execução do contrato se deu nesta data. Dessa forma,
caso a empresa já estivesse prestando os serviços anteriormente, as notas fiscais iriam apresentar uma data de
início anterior ao dia 18/01/2011, ante, inclusive, a fixação do começo da prestação para o dia 10/01/2011 pelo
Secretário de Turismo.

Ademais, infere que não pode ser responsabilizado pelo ato da licitante que informou em nota fiscal o início
da prestação dos serviços como sendo o dia 18/01/2011,
bem como o atestado da realização do serviço em tal data pelo Secretário Municipal de Turismo e o pagamento
feito pelo Prefeito Municipal e pelo Secretário Municipal
de Fazenda, considerando que suas atribuições se exauriram no momento da adjudicação do objeto, não possuindo atribuição para atestar a realização dos serviços e
autorizar pagamentos.

Por fim, certifica que o montante de R$ 94.000,00 já considerava que a prestação teria início 21/01/2011, tendo
as notas fiscais apenas transcrevido o que o termo de

Seguindo-se, em sede de defesa anexada pela Empresa Play City Eventos Ltda (às fls. 1660/1682), a defendente afirma que não prestou serviços antes do dia

www.tce.es.gov.br
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19/01/2011, assim, o fato de que as notas fiscais emitidas pela empresa indiquem o período de prestação de
serviços compreendido entre 18/01/2011 a 08/03/2011
não prova que tenha prestado, de fato, os serviços no dia
18/01/2011, antes do encerramento da licitação.
Alega ainda, em síntese, que em razão da ineficiência
gerencial do Município, foi previsto marco inicial para a
prestação dos serviços em 18/01/2011, em desconformidade com a data de julgamento das propostas, que
ocorreu no dia 19/01/2011.
Assim, infere que a proposta da defendente tinha previsto o prazo de execução iniciando-se em 18/01/2011,
conforme edital.
Conforme trecho extraído da defesa:
(...) o município, em razão de sua notória ineficiência gerencial, previu marco inicial para prestação dos serviços
(18/01/2013) em total desconformidade com a data de
julgamento das propostas (19/01/2013).
A própria proposta da defendente tinha previsto o prazo de execução iniciando-se em 18/01/2011, respeitando o edital.
Tais fatos ocorrem frequentemente nas licitações nos
municípios deste Estado, mormente nos menores, onde
há falta de recursos humanos qualificados e organização
adequada. Em razão da falta de planejamento, inicia-se a
licitação sem um prazo adequado para cumprimento de
seu iter procedimental, o que resulta em erro e incorreções. Inclusiva induzindo a erro os próprios contratados,
como no presente caso.
(...)
Não se quer dizer ainda, com isso, que o Município tenha
pago à empresa pela locação do dia 18/01/2013, na me-

dida em que os processos de pagamento da Administração são realizados observando as datas apontadas nos
controles realizados pela sua fiscalização, ou seja, medições, termos de recebimento, comprovantes de execução, etc... Novamente, a aferição da efetiva execução
de serviços de é responsabilidade da Administração. Se
a nota apresentava alguma incorreção, deveria o Município devolvê-la ao contratado para correção.
Quanto ao fato de que os seriços se iniciaram em
19/01/2011, e o contrato foi assinado em 20/01/2011,
não se pode responsabilizar a empresa por tal irregularidade, na medida em que ela já havia vencido a licitação e lhe foi requerido a imediata prestação dos serviços, dado que o Município necessitava e tinha urgência
dos mesmos, já que, como dito, estava se aproximando
o fim de janeiro, ou seja, mais da metade da temporada
de verão (...).
(...)
Por fim, não podemos esquecer que embora somente
a empresa defendente tenha ofertado proposta para o
certame em apreço, a publicação foi feita regularmente
na forma do artigo 21 da Lei nº 8.666/93, de forma que
não foi culpa dela se outras empresas não se interessaram pela licitação.
Foram chamados para apresentação de justificativas o
Senhor José Carlos Monteiro Fraga e a Senhora Selma
Henriques de Souza, contudo, conforme se depreende
do Despacho de fls. 2025/2026, os mesmos foram declarados revéis.
Instada a se manifestar, a Instrução Técnica Conclusiva 4757/2017 testifica que o aviso de licitação do Pregão Presencial nº 01/2011, para contratação de bawww.tce.es.gov.br

nheiros químicos, foi publicado no Diário Oficial no dia
06/01/2011, indicando abertura prevista pata o dia
19/01/2011 às 9hrs.
Informa que o Termo de Referência (Anexo I) do mencionado edital estabelecia a prestação dos serviços no
período compreendido entre 18/01/2011 a 08/03/2011,
tendo a empresa Play City Eventos Ltda., comparecido à sessão de credenciamento e julgamento no dia
19/10/2011, apresentando proposta para o período
compreendido entre 18/01/2011 a 03/03/2011, no valor
de R$ 96.000,00. Após a fase de lances, o certame foi encerrado pelo valor total de R$ 94.000,00.
Restou constatado que, em que pese as alegações defendidas pela empresa, houve cobrança sobre 50 diárias,
conforme Nota Fiscal 1387, emitida no dia 21/03/2011,
como se os serviços tivessem se iniciado um dia antes da
realização do certame (18/01/2011).
Acerca deste fato, a empresa alegou que a aferição da
efetiva execução de serviços é de responsabilidade da
Administração e que se a nota apresentava alguma incorreção, deveria o Município devolvê-la ao contratado
para correção.
Conforme defende o Sr. Reginaldo dos Santos, o valor de
R$ 94.000,00 é compatível com a data posterior ao certame 20/01/2011.
Por fim, assevera a equipe técnica que a irregularidade
debatida diz respeito tão somente a existência de simulação ou não de procedimento licitatório, o que não restou comprovado nos autos, posto que consta o aviso de
licitação publicado no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, em 06/01/2011, possibilitando a participação
de qualquer empresa interessada no certame. Além disSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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so, a equipe técnica, quando realizou a fiscalização, não
encontrou impugnações ao certame, bem como não foram apresentadas representação ou denúncia em face
do Pregão Presencial nº 01/2011 neste Tribunal de Contas por empresas interessadas na participação do certame e que por algum motivo tivessem sido impedidas de
participar.
Assim, pugna a área técnica pelo afastamento da irregularidade.
Pois bem. Diante dos fatos expostos, necessário se faz
esclarecer que, como bem enfatizado pela equipe técnica (ITC 4757/2017), a irregularidade aqui retratada diz
respeito tão somente a constatação de simulação em
procedimento licitatório relativo ao Pregão Presencial nº
01/2011 – Contratação de empresa especializada em locação de banheiros químicos.
Quanto a este ponto, impõe-se observar que há divergência assentada na data efetiva em que se deu o início
da prestação dos serviços o que, em tese, poderia afastar a suposta irregularidade. De um lado, aventa a equipe técnica de auditoria ser inviável a prestação dos serviços em data anterior a 19/01/2013, eis que nesta se daria o julgamento das propostas para contratação da empresa interessada em realiza-los.

mo data efetiva para início destes, muito embora o edital
da licitação para contratação aponte o dia 19/01/2013
como a data para realização da sessão de julgamento.

2.2 - Ausência de Exclusividade na Contratação de Show
Artístico (itens 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 e 6.1 da ITI 500/2013, infringência ao art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93).

Muito embora não se possa apontar com a necessária
segurança a origem de tal divergência, esta é suficiente
para demonstrar que o próprio documento público elaborado pelo Município de Presidente Kennedy/ES proporciona a ocorrência da suposta irregularidade sem que
com isso se possa apontar, com a segurança necessária,
a existência de um conluio maior entre os responsáveis
aqui indicados com o fim de cometer ilícitos.

A Instrução Técnica Inicial nº 500/2013 aduz que a houve a contratação por inexigibilidade de licitação nº
171/2010, para a apresentação de shows artísticos da
Equipe de Força e Ação e Equipe Jorge Negretti Motocross Freestyle Brasil, pela Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, com a intermediação da empresa JBB
Fundão Promoções e Eventos Ltda, como se esta fosse
empresária exclusiva dos contratados, infringindo o artigo 25, inciso III, da Lei 8.666/93.

Há um claro descompasso entre a data da realização do
certame e o termo inicial para a prestação dos serviços
contido no Termo de Referência que se encontra em anexo ao Edital, divergência esta que compreendo como suficiente para elidir qualquer irregularidade atribuída às
partes, eis que perfeitamente plausível que no momento da emissão da nota fiscal tenha a parte observado somente o Termo de Referência sem se ater, porém, à data
da realização do procedimento licitatório.

Assim, a existência de nota fiscal emitida pela prestadora indicando o início dos serviços na data de 18/01/2013,
comprovaria a existência de um procedimento licitatório
simulado com o objetivo de dar cobertura contratual a
serviços já realizados.

Ademais compulsando os autos, é possível verificar que
os documentos colacionados contribuem para a comprovação, de forma inequívoca da existência da prestação dos serviços, isso porque se encontram anexados
(fls. 1709 e seguintes) a Ata de realização do Pregão Presencial nº 179/2012; o Histórico de Lances (fl. 1710); Ata
de Registro de Preços, dentre outros apontamentos que
comprovam a prestação dos serviços, não havendo que
se falar, portanto, em hipótese de simulação, neste aspecto.

Todavia, ao compulsar os autos permite-se verificar que,
de fato, o termo de referência utilizado para delimitar os
serviços a serem prestados aponta o dia 18/01/2013 co-

Assim, em sendo desnecessário me delongar ainda mais
neste aspecto, posto que devidamente retratada a existência do serviço, afasto a irregularidade.
www.tce.es.gov.br

Elencou como responsáveis os Srs. Reginaldo dos Santos Quinta (Prefeito Municipal) pela conduta de assinar
os Contratos 29/2010, 71/2010, 07/2011, 128/2011 e
22/2012 para apresentação artística sem observar a ausência de exclusividade determinada pela legislação, o
que resultou em uma contratação direta indevida; Rodrigo Antônio Coelho (Secretário Municipal de Esporte e
Lazer) pela conduta de assinar o Contrato 29/2010 (Equipe Força e Ação) para apresentação artística sem observar ausência de exclusividade determinada pela legislação, o que resultou em uma contratação direta indevida; José Carlos Monteiro Fraga (Secretário Municipal de
Turismo) por assinar o Contrato 71/2010 (Jorge Negretti Motocross Freestyle Brasil) para apresentação artística sem observar ausência de exclusividade determinada
pela legislação, o que resultou em uma contratação direta indevida; Leandro da Costa Rainha (Secretário Municipal de Turismo) por assinar os Contratos 07/2011,
128/2011 e 22/2012 (Jorge Negretti Motocross Freestyle
Brasil) para apresentação artística sem observar ausência de exclusividade determinada pela legislação, levanSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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do a uma contratação direta indevida.
Instados a se manifestarem, quanto à defesa apresentada pelo Sr. Rodrigo Antônio (fls. 1772/1773), afirma o
mesmo que quando protocolizou o pedido de realização
do evento, obteve informação da Assessoria Jurídica da
Prefeitura de que a documentação apresentada estava
em conformidade com a Lei 8.666/93 e que já havia autorização do Prefeito para a contratação.
Afirma que verificou ainda que o valor da proposta foi o
mesmo dos Municípios de Cariacica e Vila Velha em tempos anteriores.
Por fim, aduz que a Carta de Exclusividade foi assinada
pelos membros da Equipe Força e Ação em favor do Sr.
João Batista Fundão, por se tratar do representante legal
da JBB Fundão Produções.
Seguindo-se, com relação a defesa apresentada pelo Sr.
Leandro da Costa Rainha, aduz o Secretário que em que
pese a empresa contratada obter do profissional posse
da exclusividade para comercializar shows, a atuação se
deu com plena exclusividade e não como mera intermediária entre a equipe que de fato realiza o show e a municipalidade.
Assim, assevera que a exclusividade não se confunde
com a autorização, mas sim de uma representação da
equipe Jorge Negretti Motocross.
Conforme consta de fls. 2025/2026, foi decretada a revelia do Sr. José Carlos Monteiro Fraga.
Por fim, o Prefeito manifestou-se ás fls. 1843 aduzindo,
em síntese, que as Cartas de Exclusividade apresentadas pela Empresa JBB traziam firma reconhecida do signatário. Ademais, afirma ainda que a Empresa dispunha
de carta de exclusividade com força de Mandato, provi-

da pelos próprios artistas, sendo a mesma o instrumento por meio do qual os artistas se integravam ao contrato firmado por esses empresários com a Municipalidade.

sente momento, imperioso que se faça certos comentários acerca da questão da contratação de shows artísticos.

Portanto, uma vez existindo vínculo jurídico, o contrato
firmado com a Administração foi válido e legal.

A equipe técnica questiona, supostas irregularidades decorrentes da realização de contratações por meio de empresários/agentes das atrações musicais que não comprovaram a exclusividade no direito de representação
das mesmas, alegando conjuntamente a ausência de registro em cartório.

Em que pese a alegação da equipe técnica de que inexiste nos autos comprovação da relação contratual exclusiva entre a empresa JBB e a Equipe Força e Ação e tampouco comprovação de que aquelas pessoas que assinaram as cartas de exclusividade são membros da Equipe
Força e Ação, certifica o defendente que em simples consulta ao site da Equipe Força e Ação é possível comprovar que as mesmas pessoas pertencem à Equipe contratada.
Salienta ainda que, o Contrato formalmente redigido
não é obrigatório, podendo ser feito ajuste verbal desde
que a concessão do mandato seja expressa e traduza a
relação entre as partes.
Instada a se manifestar, a Instrução Técnica Conclusiva
4757/2017 expõe que para que se comprove a existência
de empresário exclusivo, é necessário que se apresente
um contrato de exclusividade com registro em cartório,
uma vez que declarações ou contratos com firma reconhecida não são suficientes para se atestar a exclusividade dos artistas contratados por inexigibilidade.
Assim, concluiu pela manutenção da irregularidade
aventada posto que restou demonstrado nos autos que
a empresa JBB Fundão Promoções e Eventos Ltda apenas
atuou como intermediária na contratação dos artistas e
não como empresário exclusivo, uma vez que não possuía contratos de exclusividade registrados em cartório.
Pois bem. Da análise das considerações feitas até o prewww.tce.es.gov.br

A questão é controvertida e já foi objeto de intensos debates nesta própria Corte de Contas. Da mesma forma,
se tem o conhecimento de que o assunto também já foi
abordado em outros Tribunais de Contas Estaduais e da
União, além de haver manifestações do próprio Poder
Judiciário acerca de casos análogos.
A doutrina traça uma distinção entre a figura do “empresário exclusivo” e a do mero intermediário. Em verdade,
aponta-se que enquanto o primeiro mantém com o artista uma relação estável e perene, este, simplesmente, se
relaciona com o contratado ocasionalmente e para evento/data específico, razão pela qual sua ligação é efêmera, o que, em tese, não serviria para atender as exigências da legislação.
Também verifico que as conclusões oferecidas como suporte para uma decisão podem vacilar em um sentido
ou em outro, havendo decisões mais restritivas - considerando a impossibilidade de contratação por meio do
chamado “intermediário” – e decisões mais extensivas –
admitindo a figura do “intermediário” ao lado do denominado “empresário exclusivo”.
A contratação de profissional do setor artístico é, talvez,
um dos temas mais tormentosos tratados pela Lei FedeSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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ral nº. 8.666/93, ante aos inúmeros questionamentos e
vicissitudes que o cercam.
Tenho, porém, que no caso em tela razão não assiste à
área técnica, muito embora reconheça quem sustente a
posição invocada pelo corpo técnico. Reafirmo que este
posicionamento é pessoal e já me manifestei neste sentido em outras oportunidades, tal qual no julgamento dos
autos do Processo TC nº. 5618/2012.
Teço tais considerações para chegar ao ponto nodal da
questão: é opinião corrente que a Lei nº. 8.666/93 visa
atender a vários princípios constitucionais, dentre eles
o princípio da isonomia mas, em determinadas hipóteses, a exigência de cumprimento das determinações legais pode, ao revés de prestar-se ao atendimento deste
princípio, conduzir à violação de outras normas do texto constitucional, notadamente, os arts. 1º., IV, e 170,
caput, e parágrafo único, da CF/88.
Em tais artigos encontram-se os suportes em que se
apoiam a própria República Federativa do Brasil e a ordem econômica e financeira do Estado Brasileiro, não se
podendo deles olvidar simplesmente pelo fato de não
terem sido expressamente consignados no texto da Lei
nº. 8.666/93.
É através do trabalho que o homem garante sua subsistência prevendo a Constituição Federal, em diversas passagens, a liberdade, o respeito e a dignidade ao trabalhador. A garantia de proteção ao trabalho não engloba
somente o trabalhador subordinado, mas também aquele autônomo e o empregador, enquanto empreendedor.
Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa abrangem relações com diversos setores, como o Direito do
Trabalho, Civil, Comercial, Econômico e Penal, uma vez

que as relações de trabalho são altamente complexas,
estabelecidas entre o capital e o trabalho, mas de interesse público, especialmente quando se trata de norma
de proteção ao trabalhador.
Nesse particular é necessário distinguir a atração artística de expressão nacional daquela que ainda busca um
reconhecimento e espaço no mercado, notadamente
quando seus anseios ainda limitam-se a uma mera subsistência, antes mesmo de qualquer enriquecimento. É
forçoso reconhecer que, por vezes, estas atrações necessitam compartilhar seu labor artístico com outra atividade visando a sua mantença.
De outro turno, para o profissional do setor artístico de
grande expressão, é possível a dedicação exclusiva com
a montagem de todo um aparato de suporte que lhe dê
a tranquilidade para o desenvolvimento de sua atividade. Assim, tranquilamente se pode identificar a concentração da representação em uma única pessoa, física ou
jurídica, que agende, negocie e comande todas as tratativas para a contratação.
Todavia, ao profissional do setor artístico de pequena
expressão, verifica-se a dificuldade em “garimpar” apresentações, muitas vezes em dupla jornada diária, a fim
de poder, além de realizar o sonho pessoal de ser reconhecido como verdadeiro “artista”, alcançar sua subsistência com esta atividade.
Esta atuação, diga-se, nem sempre é acompanhada do
mesmo aparato do artista renomado. Enquanto o grande
profissional do setor artístico é procurado para realizar
apresentações, o pequeno profissional necessitar procurar espaço no mercado. Enquanto o primeiro pode fazer
exigências para sua apresentação, o segundo recebe exigências. Assim, o tratamento necessita ser diferenciado
www.tce.es.gov.br

e aquilatado conforme a realidade se mostra.
Tenho, desta forma, que impedir a contratação de profissionais do setor artístico por meio de intermediários, ao
revés de um empresário exclusivo, inviabilizaria o exercício da profissão por parte destes profissionais, violando-se, ainda que por vias indiretas, a teleologia dos dispositivos constitucionais que tratam da valorização do trabalho e da livre iniciativa.
Assim sendo, afasto as supostas irregularidades presentes nos itens 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 e 6.1 da Instrução Técnica
Inicial (ITI) nº. 500/2013, e analisados por meio do item.
4.1.1 da parte de conclusão/proposta de encaminhamento do corpo da Instrução Técnica Conclusiva (ITC)
nº. 4757/2017, deixando de aplicar qualquer sanção aos
responsáveis inicialmente identificados.
2.3- Ausência de adequada justificativa de preço (itens
2.2, 3.2, 4.2, 5.2 e 6.2 da ITI 500/2013 e item 3.3 da ITC) Inobservância ao disposto no inciso III do artigo 26 da Lei
Federal nº 8.666/93.
Restaram apontados como responsáveis os Srs. Reginaldo dos Santos Quinta – Prefeito Municipal por ter assinado os Contratos 29/2010, 71/2010, 07/2011, 128/2011
e 22/2012 para apresentação artística sem observar ausência de devida justificativa de preços, resultando em
afronta ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93; Rodrigo Antônio Coelho (Secretário Municipal de Esporte
e Lazer) por assinar o Contrato 29/2010 (Equipe Força e
Ação) para apresentação artística sem observar ausência de devida justificativa de preços, o que resultou em
afronta ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93; José Carlos Monteiro Fraga (Secretário Municipal de Turismo) pela conduta de assinar o Contrato 71/2010 (Jorge
Negretti Motocross Freestyle Brasil) para apresentação
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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artística sem observar ausência de devida justificativa
de preços, culminando em afronta ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93; e Leandro da Costa Rainha (Secretário Municipal de Turismo) por assinar os Contratos
07/2011, 128/2011 e 22/2012 (Jorge Negretti Motocross
Freestyle Brasil) para apresentação artística sem observar ausência de devida justificativa de preços, resultando
em afronta ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93.
Segundo a Instrução Técnica Inicial 500/2013, a Prefeitura de Presidente Kennedy, durante os exercícios de 2010,
2011 e 2012, contratou através de inexigibilidade de licitação, cinco shows artísticos de Free Style Sobre Rodas,
sem, contudo, apresentar qualquer justificativa ou esclarecimento de que os valores pagos representam de fato
o valor dos serviços.
Em sede de manifestação, o Sr. Reginaldo dos Santos Quina (fls. 1858 e seguintes, item 2.2) aduz que, em que pese a afirmação da área técnica de que os mesmos shows
ocorreram em Vila Velha e que, nesta ocasião, o valor
pago foi o mesmo para dois dias, ao passo que em Presidente Kennedy o show ocorreu em um único dia, com o
mesmo preço, infere o defendente que deve ser levada
em consideração as variáveis que podem influenciar na
mudança do preço, como a disponibilidade do grupo, o
interesse, dentre outros.
Ademais afirma que o mesmo show foi contratado pela
Prefeitura de Cariacica, tendo sido gasto o mesmo valor
(R$ 55.000,00) para apenas um dia de show, exatamente
como ocorreu no caso em apreço.
Esclarece ainda que quanto ao Contrato 71/2010 os auditores estariam promovendo uma comparação de shows
realizados em ocasiões distintas e aparentemente iguais.

Seguindo-se, em manifestação ventilada pelo Sr. Rodrigo
Antônio Coelho, afirma o defendente nos mesmos termos do Sr. Reginaldo, isto é, que o valor pago pelo Contrato nº 29/2010 correspondia aos mesmos valores pagos nos contratos dos municípios de Cariacica e Vila Velha.
Em defesa acostada pelo Sr. Leandro da Costa Rainha,
às fls. 1903 e seguintes, informa o Secretário que a contratação se deu por inviabilidade de competição, em vista do fato de as atividades possuírem caráter personalíssimo, isso porque a equipe de Jorge Negretti Motocross
Free Style é uma das maiores referências no assunto de
motocross, possuindo grande reconhecimento.
Afirma ainda que outras Prefeituras também receberam
o mesmo profissional, como Anchieta e Cachoeiro de Itapemirim.
Assim, para o denunciado, a contratação sem observação da devida justificativa de preços se deu justamente
pela inviabilidade de competição, posto que era caso de
contrato personalíssimo, estando o orçamento apresentado carreado das informações necessárias à contratação, não havendo que se falar em subespécies de “Cachê
da Equipe”, nem discriminação dos gastos com a “Produção do Evento”, sendo apresentada proposta com montante total de R$ 95.000,00.
Informa, nas suas palavras, que: ciente das propostas encaminhadas aos municípios de Serra e Anchieta com valor menor àquele proposto à prefeitura de Presidente
Kennedy, R$ 65.000,00 e R$ 70.000,00, respectivamente, sugeriu o pagamento para este município também o
valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), ante a disparidade de valores.
www.tce.es.gov.br

Cumpre salientar que foi decretada a revelia do Sr. José Carlos Monteiro Fraga, conforme Despacho de fls.
2025/2026.
Instada a se manifestar, a Instrução Técnica Conclusiva 4757/2017 assevera que, em relação ao Contrato nº
29/2010, realizado entre a Prefeitura e a empresa JBB
Fundão Produções e Eventos Ltda, quanto à ausência de
justificativa de preços no contrato, restou verificado que
o contrato se referia a apresentação da Equipe Força e
Ação, pelo valor de R$ 55.000,00.
Entenderam os auditores pela manutenção da irregularidade em relação à ausência de justificativa de preços para o Contrato nº 29/2010, para a contratação da Equipe
Força e Ação, aduzindo, para tanto que:
Como pesquisa de preço para justificar a contratação por
inexigibilidade de licitação, a Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy juntou aos autos 2 contratos firmados
entre a empresa JBB Fundão Produções e Eventos Ltda. e
prefeituras da região (Vila Velha e Cariacica), no valor de
R$ 55.000,00 cada. Entretanto, o objeto firmado nos referidos contratos difere do objeto do Contrato 29/2010,
ora analisado, pois o Contrato 28/2009, firmado com o
município de Vila Velha e o Contrato 158/2009, firmado
com o município de Cariacica, têm como objeto a contratação de Show de Motociclismo Adrenalina Mega Show
de São Paulo – Show de Free Style do Brasil, não mencionando a Equipe Força e Ação contratada por meio do
Contrato 29/2010 pela PMPK. Além disso, conforme se
verifica dos autos, o Parecer Jurídico que se pronunciou
sobre a contratação de apresentação de show de motociclismo não fez referência ao nome da equipe a ser contratada, bem como o Contrato nº 29/2010 não especificou os contratados, contrariando o disposto no artigo
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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25, inciso III, da Lei nº 8.666/93.
Em relação ao contrato 71/2010, de fls. 260/261, aduz
a equipe técnica que foi contratado, por inexigibilidade,
por meio da empresa JBB Fundão Produções a apresentação de show da equipe Jorge Negretti Motocross Freestyle Brasil, no valor de R$ 95.000,00, ausente qualquer
pesquisa de preço.
Ante a falta de defesa dos responsáveis e em vista ao que
prescreve o artigo 26, parágrafo único, inciso III, da Lei nº
8.666/93, opinou-se pela manutenção da irregularidade.
Em análise dos Contratos 07/2011, 128/2011 e 22/2012,
realizados entre a Prefeitura e a empresa JBB Fundão
Produções e Eventos Ltda, restou observado pela equipe
técnica que os Contratos 128/2011 e 22/2012 foram assinados pelo valor de R$75.000,00 cada, após o Sr. Leandro da Costa Rainha ter questionado a disparidade dos
valores apresentados à Prefeitura de Presidente Kennedy daqueles ofertados aos Municípios de Serra e Anchieta, que observavam as mesmas condições, contudo com
preço inferior.

em vista das irregularidades apontadas em relação ao
contrato 71/2010, verifiquei que houve manifestação
expressa do Sr. Reginaldo dos Santos, às fls. 1864/1865
acerca deste contrato, conforme já transcrito suscintamente neste voto.
Feitas estas considerações, passo a me manifestar.
Compulsando os autos, verifico que a irregularidade ora
ventilada diz respeito tão somente à ausência de justificativa de preço em relação aos contratos mencionados.
Acerca do tema, é sabido que antes da celebração de
qualquer contrato decorrente de procedimento licitatório ou de contratação direta, a Administração Pública deve apurar o valor estimado da contratação, em conformidade com a Lei nº 8.666/93 (arts. 7º, § 2º, inc. II e 40,
§ 2º, inc. II).
Contudo, temos ciência que existem problemas de como aferir o preço estimado de dado objeto, obra ou serviço a depender da análise dos casos concretos que se
apresentam.

Por fim, quanto aos Contratos 128/2011 e 22/2012,
considerando que foram assinados pelo valor de R$
75.000,00 em razão do valor pago ao Contrato 07/2011
(R$70.000,00) e em razão das referências obtidas nos
municípios de Serra e Anchieta, opinou-se pelo afastamento da irregularidade.

Em vista disso, necessário se faz que a Administração
procure referência de preços obtida a partir dos contratos anteriores do próprio órgão, de contratos de outros
órgãos, de atas de registro de preços, de preços consignados nos sistemas de pagamentos, de valores divulgados em publicações técnicas especializadas e quaisquer
outras fontes capazes de retratar o valor de mercado da
contratação, podendo, inclusive, utilizar preços de contratações realizadas por corporações privadas em condições idênticas ou semelhantes àquelas da Administração Pública.

Primeiramente, após afirmação da equipe técnica de
que teria ocorrido ausência de defesa dos responsáveis

Nessa linha de intelecção, é possível concluir que a melhor forma de realizar a estimativa de preços é pela rea-

Em razão disso, opinou-se pelo afastamento da irregularidade em relação ao Sr. Leandro da Costa Rainha, mantendo-a em relação ao Prefeito Municipal Reginaldo dos
Santos Quinta.

www.tce.es.gov.br

lização de pesquisa de mercado que priorize a qualidade
e a diversidade das fontes, pois quanto maior o número
de informações, mais próximo e condizente com a realidade do mercado estará o preço estimado.
Analisando as razões de justificativas ventiladas pelos
responsáveis bem como a fundamentação trazida pelas
equipes técnicas, verifiquei que houve a análise de contratos firmados em exercícios diferentes durante os anos
de 2010, 2011 e 2012, fato este que conduz à necessidade de se levar em consideração a possibilidade de ocorrência de uma dezena de variáveis, ainda mais quando
se trata de um contrato personalíssimo (show artístico),
como é o caso.
Ademais, empreendi consulta ao Diário Oficial do Estado
do Espírito Santo e pude constatar que de fato ocorreram diversas contratações, envolvendo as mesmas apresentações, a exemplo do que ocorreu na Prefeitura de
Vila Velha, contratado o show do Sr. Jorge Negretit Motocross em 12/06/2012 a conta de R$ 110.000,00, isto é,
com preços completamente diferentes, senão vejamos:
RESUMO DO CONTRATO Nº. 118/2012. PROCESSO Nº:
14.775/2012. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. Das parte s: PMVV X JOÃO BATISTA BOM FI M FUNDÃO. Do objeto: contratação artística de profissionais da equipe
JORGE NEGRETTI MOTOCROSS FREESTYLE BRASIL, para
apresentação, aberta ao público, de manobras radicais
e acrobáticas com motocicletas de várias cilindradas. Do
Valor: R$ R$ 110.000,00 (Cento e dez mil reais). Do Prazo: realizados nos dias 23 e 24 de maio de 2012 a partir
das 20h00min, nos Bairros Praia de Itaparica e no Parque
da Prainha. Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
PMVV/ES. Protocolo 46527
Em pesquisa empreendida em sítio eletrônico pude obSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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servar que os shows contratados se tratam de artistas
consagrados com alto padrão e reconhecimento, já tendo sido por diversas vezes igualmente contratados por
outros munícipes.
Outro ponto que merece registro é o fato de que não foi
apontado alguma excessividade fora dos padrões em relação aos preços ou mesmo que estivessem fora da razoabilidade, tendo sido asseverado tão somente a ausência de justificativa de preço às contratações analisadas.
Em relação a ausência de justificativa de preços, trago
recente entendimento desta Corte, no ACÓRDÃO TC 144/2016 – PLENÁRIO que entendeu pelo afastamento
de tal irregularidade, senão vejamos.

e proporcional ao custo do bem ou serviço que se pretende adquirir. Tal comprovação se dará através de ampla pesquisa de preços praticados no mercado, de forma a demonstrar que o preço indicado é compatível com
os preços apurados na pesquisa.
O Tribunal de Contas da União, observando, no caso concreto, que a ausência de justificativa de preço não resultou em desdobramento de ordem material, entendeu
não manter irregularidade (...).

R$ 95.000,00.
Posteriormente, no exercício do ano de 2011 a mesma empresa foi novamente contratada (Contrato 07,
de 14/01/2011), para apresentação do mesmo evento
no dia 16/01/2011, sobre o mesmo valor anteriormente pactuado, sendo averiguado, contudo que o valor pago foi de R$ 70.000,00, isto é, R$ 25.000,00 a menos do
que o contratado.
Segundo consta dos autos, a equipe técnica informa que
o fato correu em virtude de um despacho do Secretário
Municipal de Finanças, Sr. Pedro Augusto Marques Magnago, que em 15/02/2011, observou quando do pagamento:

ACÓRDÃO TC-144/2016 – PLENÁRIO

(...) Nessa linha de intelecção, em não havendo prejuízo ao erário, não creio que a ausência de justificativa de preço, nesse caso concreto, possa vir a macular as
contas ora apreciadas, sendo a presente irregularidade
de natureza formal.

Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual da Escola de Serviço Público do Espírito Santo - ESESP,
referente ao exercício financeiro de 2009, sob a responsabilidade da senhora (...).

Em vista de tais apontamentos, verificando que a ausência de justificativa de preço, neste caso concreto, não
possui o condão de macular as contas sob análise, afasto
a presente irregularidade.

(...) 4- Ausência de justificativa do preço contratado, na
conformidade do art. 26, parágrafo único, inc. III da Lei
n. 8.666/93:

2.4 - Contratação com sobrepreço – Contrato nº 71/2010
(item 3.4 da ITC) (Inobservância ao Princípio da Economicidade – artigo 70 da Constituição Federal).

Constatou a unidade técnica que a ESESP contratou a
(...) para prestar serviços de planejamento e execução
do Programa de Desenvolvimento do Gestor Público do
Espírito Santo com base no artigo 24, XIII da Lei de Licitação, sem preencher os requisitos do artigo 26, III da Lei
de Licitação, isto é, não houve justificativa para a contratação do preço acordado.

A Instrução Técnica Inicial apontou como responsáveis
os Sr. Reginaldo dos Santos Quinta – Prefeito Municipal
– por assinar contrato com indicativo de sobrepreço, culminando em dano ao erário e o Sr. José Carlos Monteiro
Fraga (Secretário Municipal de Turismo) em face da mesma conduta.

Afirmam os auditores que o departamento jurídico se
manifestou para que o Departamento de compras fizesse a avaliação dos preços praticados no mercado, e que,
em resposta, o Sr. Rômulo Brandão Fernandes (chefe
de Compras) aduziu que as propostas apresentadas aos
Municípios de Serra, Anchieta e Vila Velha não eram distintos do que fora proposto à Presidente Kennedy.

Em análise ao processo administrativo 3.743/2010 feita pela equipe técnica, verificou-se que a contratação da
Empresa JBB Promoções e Eventos para apresentação de
show da equipe de Jorge Negretti Motocross, ocorrida
em 09/04/2010, na 18ª Expokennedy, se deu à conta de

Informam que o Secretário de Finanças alegou que as
propostas não foram aceitas naqueles municípios pois
os contratos assinados com as prefeituras de Serra e
Anchieta foram, respectivamente de R$ 65.000,00 e R$
70.000,00.

(...) Temos certo que a justificativa do preço, prevista no
art. 26 , parágrafo único , inciso III, da Lei nº 8.666 /93,
deve evidenciar a razoabilidade dos preços contratados, demonstrando ser esse valor adequado, compatível

www.tce.es.gov.br

[...]. Ocorre que, no item justificativa de preços, o Secretário Municipal anexou o aviso de inexigibilidade de licitação da Prefeitura de Anchieta no valor de R$ 70.000,00
(setenta mil reais) pelo mesmo show efetuado no Município de Presidente Kennedy onde está sendo cobrado a importância de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil
reais) [...].
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Posteriormente a esse fato, o Sr. Leandro da Costa Rainha se pronunciou sugerindo o pagamento no valor de
R$ 70.000,00, tendo sido emitida nota fiscal observando este valor, em 28/02/2011, ocorrendo o pagamento no mesmo valor, com anulação de empenho de R$
25.000,00.

empresa por JBB Produções, que descreve o objeto nos
termos encontrados à fl. 245.

la manutenção da irregularidade e devolução ao erário
de R$ 25.000,00, correspondente a 11.838,80 VRTE.

Em relação ao Contrato 07/2011, assevera a equipe técnica que o objeto contratual também está descrito na
proposta encaminhada pela empresa proponente, à fl.
184.

Instados a apresentarem justificativas, primeiramente,
quanto ao Sr. Reginaldo dos Santos Quinta, informou o
ex-Prefeito que os auditores estariam criando uma comparação entre shows que aparentemente são iguais.

Conclui a equipe de auditoria pela manutenção da irregularidade, nos seguintes termos:

Conforme se verifica, a irregularidade aventada neste tópico assemelha-se àquela já analisa no item 2.3 deste
voto, isto é, um possível sobrepreço na contratação de
shows artísticos em vista da promoção de comparações
com outros eventos semelhantes.

Aduz que para que se tenha caracterizado a prática de
sobrepreço (acima de mercado), deveriam os auditores
terem apurado os valores praticados pelo artista, no período em que se entendeu ter ocorrido sobre preço, trazendo contratações com diversos Municípios com shows
iguais, não tendo isto feito no Relatório de Auditoria,
ocasião em que somente fizeram uma comparação grosseira para se concluir pela prática de sobre preço.
Assim, informa o defendente que em levantamento feito no Diário Oficial do Estado pode-se observar a disparidade de valores cobrados em apresentações feitas nos
diversos Municípios, o que indica uma variação nos preços em relação ao período e a forma de apresentação.
Consoante despacho de fls. 2025/2026, verifica-se que
foi decretada a revelia do Sr. José Carlos Monteiro Fraga.
Prosseguindo-se a normal tramitação dos autos, a Instrução Técnica Conclusiva, em sede de manifestação, observou que nos Contratos nº 71/2010 (fl. 260) e 07/2011
(fl. 208), o objeto do Contratado nº 71/2010 não foi devidamente descrito.
A única descrição do objeto para o Contrato nº 71/2010
se encontra na proposta encaminhada à Prefeitura pela

(...) resta improcedente a alegação da defesa de que o
show realizado em 2010 teve custo mais elevado em razão da presença do artista Joaninha, pois, de acordo com
a descrição dos contratos, a contratação do referido artista ocorreu através do Contrato nº 07/2011 (pelo qual
a Administração de Presidente Kennedy pagou o montante de R$ 70.000,00). Em relação aos demais itens que
compõe a infraestrutura do show, verifica-se que não há
diferenças.
Destarte, comparando os dois shows realizados no município de Presidente Kennedy (Contrato 71/2010 e Contrato 07/2011), verifica-se que o primeiro foi contratado
com sobrepreço em relação ao o segundo, pois a Administração ao constatar que outros municípios contratavam o mesmo espetáculo por menor preço, pagou pelos serviços prestados (Contrato nº 07/2011) o valor de
R$ 70.000,00.

Observo, neste caso, que a equipe de auditores concluiu
pelo sobrepreço na contratação de apresentação de
show constante no Contrato nº 71/2010 (fls. 243/267)
em que foi pago um montante de R$ 95.000,00, posto
que no ano seguinte foi pago, pela mesma apresentação,
o total de R$ 70.000,00, conforme se verifica no Contrato 07/2011.
Ressalto que a equipe técnica ainda apontou que o objeto dos contratos não foi devidamente descrito, contudo,
tal aspecto não será analisado em vista de não ser esta
a questão a trazida para análise, onde eventual constatação de irregularidade acerca da imprecisão do objeto
deverá ser analisada em outro momento, me atendo tão
somente acerca da existência de sobrepreço ou não em
relação Contrato nº 71/2010.

Assim, caso a Administração, no exercício de 2010, tivesse realizado consulta de preços para a verificação do valor do espetáculo, teria firmado contrato por valor mais
baixo.

Pois bem. Conforme ponderado em sede de análise do
item 2.3, o responsável logrou êxito em demonstrar que
inúmeras variáveis podem acarretar em mudança no
preço da contratação de shows artísticos de um exercício
para o outro, tais como valorização do artista, época da
ocorrência dos shows, região em que o show é realizado,
duração do show, dentre outros.

Ademais, comparando os Contratos nº 71/2010 e
07/2011, o show com maior incremento foi realizado por
menor valor (R$ 70.000,00). Nesses termos, opina-se pe-

Portanto, é necessário que se leve em consideração a
observação dos períodos em função da variação de preços entre as altas e baixas temporadas e entre os dias da
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semana, além de eventos de livre acesso ou que tenham
bilheteria, por serem fatores que alteram o valor cobrado pelas apresentações, além de considerar, inclusive, a
necessidade de deslocamentos, hospedagens, cenários,
figurinos, entre outros.
Em vista dos elementos colacionados aos autos, não verifico a existência ou demonstração da inequívoca prática de sobrepreço, até mesmo por ter tido o Contrato
07/2011 a participação de outro artista (Joaninha) e por
ter ocorrido em épocas diferentes (abril/janeiro).
Assim, o que deve ser analisado no caso é se o valor correspondente à R$ 95.000,00 era o adequado à época, se
atendeu às práticas daquele exercício financeiro e se está de acordo com os parâmetros e práticas do mercado
à época.
Ao meu ver, o que se vislumbra é um indício, uma probabilidade, e, portanto, uma presunção de que tenha ocorrido a prática de sobrepreço, todavia, para se atestar o
efetivo dano com o respectivo ressarcimento ao erário
far-se-ia necessário a juntada de documentos que apresentassem com exatidão a obrigação assumida, o preço
praticado à época, tornando-se, desse modo, indubitável a ocorrência de sobrepreço, o que não restou verificado neste caso.
Ressalte-se que diversos tribunais pátrios já vêm afastando a possibilidade de condenação ao ressarcimento
em caso de dano presumido, conforme já decidiu o TCE-MG:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO – CONDENAÇÃO DE
GESTORES A RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
INEQUÍVOCA DA NÃO PRESTAÇÃO DO OBJETO CONTRA-

TADO – NÃO COMPROVADA A PRÁTICA DE ATO QUE
CONFIGURE DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS E EFETIVO
DANO AO ERÁRIO – AFASTA-SE A RESPONSABILIDADE DA
RECORRENTE – ESTENDEM-SE, DE OFÍCIO, OS EFEITOS
DA DECISÃO AO ORDENADOR DA DESPESA – SOLIDARIEDADE PASSIVA – O RECURSO INTERPOSTO POR UM DOS
RESPONSÁVEIS APROVEITA AOS DEMAIS (ART. 509 DO
CPC) – REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA APURAR RESPONSABILIDADE DOS AGENTES NOMEADOS NOS DOCUMENTOS – PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA
JURÍDICA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO – MANTIDO O RESTANTE DA DECISÃO – INTIMAÇÃO DOS INTERESSADOS. 1) Não se vislumbram, nos autos, elementos suficientes ou documentação que comprove, de forma inequívoca, que o objeto contratado não foi prestado, não constituindo a ausência de documentos relativa
à comprovação da despesa motivo suficiente para desconstituir a presunção de veracidade da liquidação da
despesa atestada nas notas fiscais. Assim, resta caracterizada falha de gestão, não havendo razão para condenação dos gestores ao ressarcimento ao erário. A recorrente, apesar de ocupar o cargo de Secretária Municipal,
não praticou nenhum ato na realização da despesa em
análise, não havendo que se falar em sua responsabilização. Quanto ao ordenador da despesa, também não
deverá ser condenado ao ressarcimento, já que o pagamento da despesa se deu com base em documento, aparentemente legítimo, do qual constava atestado de liquidação da despesa. (...)
3) Recurso ordinário a que se dá provimento parcial.
(Processo: 796082 Natureza: Recurso Ordinário. Relator:
Conselheiro Mauri Torres. Publicado em 17/02/2012)
www.tce.es.gov.br

Não obstante o precedente acima mencionado, este Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo também já
possui precedentes sobre o afastamento da imputação
de ressarcimento nos casos de danos meramente presumidos, conforme se extrai dos votos proferidos pelo
Ilmo. Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
nos autos dos processos TC 4014/2009, TC 7042/2009 e
TC 5838/2009, que utilizaram como razão de decidir precedente do STJ.
Desse modo, em vista da ausência da prova inequívoca
de que o preço correspondente ao Contrato nº 71/2010
não atendia aos parâmetros praticados à época, afasto a
presente irregularidade.
2.5 - Ausência de parecer jurídico – Pregão Presencial nº
33/2011 (item 3.5 da ITC e item 7.1 da ITI) (Inobservância ao disposto no parágrafo único e inciso VI, ambos do
artigo 38 da Lei Federal nº 8.666/93).
Conforme se verifica da Instrução Técnica Inicial
500/2013, a Prefeitura de Presidente Kennedy realizou
Pregão Presencial nº 33/2011 para locação de estruturas
para atendimento a eventos culturais.
Sagraram-se como vencedoras as empresas Mais Estrutura e Locação de Tendas e Brinquedos Ltda., Mais Sonorização Ltda. e Ok Eventos Ltda.
Contudo, afirmam que o certame não foi instruído com
a devida aprovação da minuta do edital e do contrato,
ausente, portanto, os pareceres exigidos pelo inciso VI
do artigo 38 da Lei 8.666, indicando como responsáveis
os Srs. Reginaldo dos Santos Quinta (Prefeito Municipal)
pela conduta de homologar resultado de certame, sem
o devido parecer jurídico sobre o mesmo, resultando na
inobservância de regramento imposto pela Lei de LicitaSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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ções, e do Sr. Jovane Cabral Costa (Pregoeiro) pela conduta de ter elaborado edital e conduzir procedimento
sem que houvesse aprovação da minuta de edital e contrato por assessoria jurídica, também resultando na em
inobservância a regramento imposto pela Lei de Licitações.
Instados a se manifestarem, o Sr. Reginaldo dos Santos
Quinta afirma que em vista do fato de o valor ter sido
inferior ao limite fixado para a licitação na modalidade
convite, o pregoeiro entendeu que seria dispensável a
manifestação da área jurídica quanto ao contrato que
seria firmado, isso porque em que pese ter havido orçamento médio no valor de R$ 195.716,67, resultou em
uma contratação que totalizou R$70.598,96 (setenta mil
e quinhentos noventa e oito reais e noventa e seis centavos), valor inferior ao limite fixado para a licitação na
Modalidade Convite.
O Sr. Jovane Cabral Costa, por sua vez, infere que a ausência de parecer jurídico constitui mera irregularidade
formal, não havendo que se falar em erro punível uma
vez que o edital não restringiu a participação de interessados, tendo o certame atingido o fim esperado, sendo
vantajoso para a Administração.

Assim, entenderam os auditores que a dispensa de emissão de parecer jurídico em relação à minuta do edital e
dos contratos não pode ser acolhida posto que a modalidade do certame escolhida foi o pregão presencial, devendo ter sido observada a legislação cabível.
Ademais, o pregoeiro possuía, quando da elaboração do
edital, de um parâmetro para contratação no valor de
R$195.716,67, conforme declarado pela defesa, não sendo cabível a modalidade convite, concluindo esta equipe
pela manutenção da irregularidade em razão do não encaminhamento dos autos do processo do Pregão Presencial nº 33/2011 para a emissão de parecer jurídico sobre
a minuta do edital e dos sobre a minuta dos contratos.

ção, de eliminação de dúvidas a respeito de situações jurídicas cuja existência cabe à Administração verificar e
comprovar.
No âmbito da Lei nº 8.666/93, que institui normas para
licitações e contratos da Administração Pública, em seu
art. 38, parágrafo único, prescreve que “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”.
Como se pode perceber, há na legislação a previsão da
obrigatoriedade de emissão de pareceres em determinados casos, sem a qual o ato é inválido.

Analisando o caso em apreço, verifico que de fato não
houve o encaminhamento do dos autos do processo do
Pregão Presencial nº 33/2011 para a emissão de parecer jurídico.

A jurisprudência do Tribunal de Contas da União correlata ao tema, entende pela necessidade de parecer jurídico, conforme se vê abaixo:

Acerca do tema, necessário se faz esclarecer acerca da
imprescindibilidade ou não do parecer jurídico.

Relator: AUGUSTO SHERMAN

Entendeu a equipe de auditoria da Instrução Técnica
Conclusiva, que a afirmação sopesada pelos responsáveis de que não teria ocorrido qualquer irregularidade
no edital só poderia ser confirmada se tivesse sido passada por exame de uma assessoria jurídica.

É sabido que o termo parecer jurídico é espécie do gênero parecer. Este se demonstra como atividade de consulta, uma resposta técnica, podendo envolver questões jurídicas, contábeis, técnicas, dentre outras, e os encarregados de emiti-lo devem ser pessoas afins com a matéria que se trate, possuindo experiência que permita assessorar com apoio teórico a circunstância que lhe serve de causa.

Infere ainda que o Pregão Presencial não foi de todo considerado regular posto que há indício de irregularidade
quanto a licitação do objeto, que se deu por lotes ao invés de ter sido por item, contrariando o que dispõe o artigo 23, §1º, da Lei nº 8.666/1993.

Assim, pode-se concluir que são atos enunciativos que,
embora nem sempre constituam uma relação jurídica,
prestam-se, por certo, para declarar a essência da vontade administrativa. São, portanto, atos declarativos, que
se dirigem à produção de um efeito jurídico de clarificawww.tce.es.gov.br

Acórdão - 521/2013 – Plenário;
Área: Licitação
Enunciado: As minutas de editais de licitação, bem como
as dos contratos, devem ser previamente examinadas e
aprovadas por assessoria jurídica, em razão do disposto
no art. 38, parágrafo único, da Lei 8.666/1993.
Assim, conforme se prescreve pela própria Lei de Licitações, bem como da jurisprudência acima colacionada,
realizando pesquisa mais aprofundada, verifiquei que há
uma forte tendência em se reconhecer a necessidade de
emissão jurídico, contudo, os Tribunais vem empreendendo recomendação aos gestores, senão vejamos:
Acórdão: 11907/2011 - Segunda Câmara
RELATÓRIO DE AUDITORIA
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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Enunciado:
É obrigatória a emissão de pareceres jurídicos em relação às minutas dos editais de licitação, dispensa ou inexigibilidade e de contratos, bem como que tais pareceres
constem nos processos licitatórios.
Excerto
Voto:
3.3. Ausência de pareceres jurídicos nos procedimentos
licitatórios:
3.3.1. Em diversos procedimentos licitatórios realizados
com recursos dos programas auditados foi identificada a
ausência de pareceres jurídicos analisando e aprovando
os editais e as minutas dos contratos, em desconformidade com o disposto no art. 38, inciso VI e parágrafo único, da Lei 8.666/1993.
3.3.2. Quanto à ocorrência, foi proposta a emissão de
alerta à prefeitura.
Acórdão: 478/2011 - Primeira Câmara
Enunciado:
As minutas de editais de licitação, de instrumentos contratuais e de seus aditivos devem ser submetidas ao prévio exame e aprovação da assessoria jurídica, cujo parecer deverá ser assinado e anexado ao processo licitatório
correspondente.
Excerto
Voto:
8. Certamente algumas das falhas apontadas, tanto pelas representantes como pela unidade técnica do Tribunal, não teriam ocorrido se o edital tivesse sido submetido à assessoria jurídica da Procuradoria, como exige o
parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93. Caso esse

dispositivo tivesse sido observado é bem provável que a
impropriedade detectada na cláusula 8.1 do edital, que
deu ao pregoeiro competência exacerbada para decidir
sobre a aceitação ou não de recursos, tivesse sido corrigida. Cabe, portanto, alertar a PRT/6ª Região quanto à
estrita observância desse dispositivo legal.
Acórdão: 9.1. conhecer da presente representação, com
fulcro no art. 237, inciso I, do Regimento Interno/TCU,
c/c o art. 113, § 1º, da Lei nº 8.666/93, para, no mérito,
considerá-la parcialmente procedente;
9.3. alertar a Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª
Região/PE, para que:
9.3.2. submeta as minutas de editais de licitação, de instrumentos contratuais e de seus aditivos ao prévio exame e aprovação da assessoria jurídica, conforme preceitua o art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, incluindo o parecer devidamente assinado no processo correspondente;
De fato, a necessidade de parecer jurídico nos procedimentos licitatórios não consiste em ato discricionário da
Administração Pública devendo ser observada, de forma
compulsária, sua realização. No caso dos autos, em que
pese a comprovação da ocorrência de tal irregularidade
não há, porém, a indicação de qualquer prejuízo de vulto para o Erário.
Assim, entendo por recomendar à Prefeitura de Presidente Kennedy para que, nas contratações futuras, submeta as minutas de editais de licitação, de instrumentos
contratuais e de seus aditivos ao prévio exame e aprovação da assessoria jurídica, conforme preceitua o art. 38,
parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, incluindo o parecer
devidamente assinado no processo correspondente.
www.tce.es.gov.br

2.6 - Descumprimento de prazo mínimo de divulgação de
edital - Pregão Presencial nº 33/2011 (item 3.6 da ITC)
(Inobservância ao disposto no inciso V do artigo 4º da Lei
Federal nº 10.520/2002).
A Instrução Técnica Inicial salienta que, conforme previsto na legislação, o prazo de publicação do edital e apresentação das propostas tem que respeitar o período mínimo de 8 dias úteis, a contar do 1º dia útil seguinte em
que ocorreu a publicidade.
Contudo, assevera que o Município publicou o aviso de
licitação em 21 de março de 2011, no Diário Oficial do
Estado do Espírito Santo, assim, contando-se o dia da
publicação, a data de entrega das propostas não poderia ser inferior ao dia 1º de abril de 2011, o que não foi
o que ocorreu no caso do Pregão Presencial nº 33 em
seu item 2.1 que previu em seu item 2.1 a data de 30
de março de 2011, para que os envelopes de proposta e
habilitação fossem protocolados na sala de reuniões da
CPL, portanto, em prazo inferior ao necessário, ocorrendo, desta forma, que a Ata da Sessão de abertura e julgamento das propostas fosse datada de 30/03/2011.
Apontou como responsáveis os Srs. Reginaldo dos Santos
Quinta (Prefeito Municipal) por ter homologado resultado de certame, sem observar prazo mínimo legal para a
devida publicidade e o Sr. Jovane Cabral Costa (Pregoeiro) por ter elaborado edital e conduzir procedimento
sem observar prazo mínimo legal necessário para a devida publicidade, ofendendo o princípio da publicidade.
O Sr. Reginaldo dos Santos Quinta, em sede de justificativa (fl. 187, item 7.2), admite o equívoco do pregoeiro
que realizou a contagem dos 8 dias úteis a partir do dia
da publicação (21//03/2011), o que levou à data de vencimento em 30/03/2011, ou seja, um dia antes do orienSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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tado pela Lei.
Contudo, registra que os auditores consideraram como
data final o dia subsequente ao 8º dia útil conduzindo a
1º de abril como limite mínimo, ou seja, um dia depois
do mínimo orientado pela Lei, havendo equívoco, também, por parte desta equipe, apontando, por fim que o
equívoco cometido, tanto pelo Pregoeiro como pelos Auditores, é compreensível e, mesmo escusável, desde que
não haja prejuízo à publicidade do Certame e participação de Licitantes e, não tendo tal lesão ocorrido no caso
presente, sugere-se o afastamento de tal irregularidade’,
por sua não relevância, ou limitar a ação da Corte à Recomendação quanto aos cuidados na contagem dos prazos editalícios.
Em defesa acostada pelo Sr. Jovane Cabral Costa, aduz o
defendente, em síntese, nos mesmos termos das razões
já delineadas pelo ex-Prefeito.
A Instrução Técnica Conclusiva entendeu pelo afastamento da irregularidade, isso porque não foi identificado qualquer representação interposta por supostos prejudicados pelo equívoco cometido pelo pregoeiro oficial
na contagem do prazo para a apresentação de propostas, concluindo, assim, que não houve prejuízo a outros
participantes ou a competitividade no procedimento do
Pregão Presencial nº 33/2011, recomendando, contudo,
que o Pregoeiro Oficial do município de Presidente Kennedy que observe com atenção a contagem de prazos.
Ao compulsar os autos, verifiquei que não houve qualquer mácula insanável ou capaz de gerar consequências
à competitividade, concorrência e demais princípios que
norteiam as licitações.
O que quero dizer é que o equívoco ocorrido não culmi-

nou em prejuízo, fato este que, conforme bem sopesado pela Instrução Técnica Conclusiva, não levou a interposição de recursos e demais impugnações dos demais
participantes.
Assim, ante a máxima do princípio do Prejuízo, isto é,
sem prejuízo não se declara a nulidade - no caso de uma
mera irregularidade (de um vício) irrelevante, não se declara a ineficácia (nulidade) do ato, e levando em consideração a aplicação da razoabilidade neste caso (equívoco de somente 1 (um) dia), afasto a presente irregularidade.
2.7 - Escolha de tipo de licitação antieconômica - Pregão
Presencial nº 33/2011 (item 3.7 da ITC) (Inobservância
ao disposto no artigo 3º c/c com § 1º do artigo 23, ambos da Lei Federal nº 8.666/93).
Conforme disposto em análise realizada pela ITI
500/2013, o Pregão Presencial nº 33/2001, apesar de ter
sido do tipo menor preço, e ainda ter sido o objeto segregado em 9 lotes, verificou-se que, pelos preços cotados, poder-se-ia obter um valor menor na contratação,
especificamente relacionado aos lotes 2 e 5, que poderiam ser licitados separadamente, haja vista, ocorrerem
em datas e locais distintos O Lote 2, destinado a locação de aparelhagem de sonorização, foi subdividido em
6 itens, tendo sido o lote 5 desmembrado em 3 lotes.
Assim, entenderam os auditores que, uma vez que os
eventos aconteceriam em momentos distintos, poderiam ser licitados independentemente, e assim se obter um valor mais adequado, isso porque dá análise dos
preços cotados com os valores contratados, observou-se
que a Administração não obteve a proposta mais vantajosa, nas palavras desta equipe:
www.tce.es.gov.br

O lote 2 foi contratado por R$ 18.980,00 (dezoito mil, novecentos e oitenta reais), sendo que de uma análise das
propostas de todos os concorrentes, obtêm-se um valor
de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), com diferença de R$ 6.480,00 (seis mil, quatrocentos e oitenta reais), conforme demostrado.
(...)
Ante o exposto, verifica-se que as contratações efetuadas referentes aos lotes 2 e 5, por não ter sido o objeto
desmembrado de forma que possibilitasse a contratação
independente de cada item, se mostraram antieconômicas com indício de infringência ao disposto no artigo 3º e
no artigo 23, § 1º, da lei das licitações.
A diferença apurada, e efetivamente paga, considerando os lotes 2 e 5 é de R$ 12.479,99 (doze mil quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos)
equivalentes a 5.909,9257 VRTE, devendo os responsáveis apresentar as justificativas necessários sob pena de
devolução do montante ao erário.
Foram apontados como responsáveis os Srs. Reginaldo
dos Santos Quinta (Prefeito Municipal) por homologar
certame licitatório em que o edital não segregava devidamente o objeto licitado, resultando em dano ao erário
e o Sr. Jovane Cabral Costa (Pregoeiro) por ter elaborado edital e conduzido procedimento em que o edital não
segregava devidamente o objeto licitado, o que também
resultou em dano ao erário.
Instados a se manifestarem, o Sr. Reginaldo afirmou (às
fls. 1875/1883), em síntese, que a fundamentação dos
Auditores contém erros de cálculo, não possuindo base
válida, e que a sugestão de licitar os itens separadamente representaria custos administrativos e que o desmemSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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bramento dos itens levaria a valores de contratação inferiores a R$ 8.000,00, conduzindo à dispensa de procedimento licitatório.
Assim, para o defendente, não há embasamento para a
afirmação dos auditores de que haveria apresentação
dos mesmos valores para os itens selecionados como de
menor preço caso houvesse licitação individualizada para os mesmos, o que implica em mera presunção e caso
hipotético, não havendo que se falar em ressarcimento
posto que eventual restituição de valor ao erário demanda dano concreto e quantificado.
O Sr. Jovane Cabral Costa defende que não foi constatado indício de sobrepreço em relação ao valor contratado,
não havendo, inclusive, restrições a competitividade em
virtude da participação de várias empresas no certame.
Ademais, em que pese a alegação de que os lotes 02 e 05
deveriam ter sido licitados separadamente e que tal fato
gerou prejuízo ao erário no montante de R$ 12.479,99,
aponta que o demonstrativo feito pela equipe técnica
encontra algumas irregularidades, isso porque na tabela
demonstrativa de cálculo do lote 02, houve a soma dos
valores da menor proposta dos orçamentos, que totalizaram R$ 12.500,00.
Contudo, ao efetuar a soma dos valores da proposta vencedora, equivocadamente informou valor de R$
18.980,00, quando o correto seria R$ 11.573,18, portanto, o valor contratado para o referido lote foi de R$
926,82 inferior a menor proposta dos orçamentos.
Instada a se manifestar, a Instrução Técnica Conclusiva
aduz que a irregularidade verificada pelos auditores diz
respeito a realização de processo licitatório sem o devido parcelamento do objeto, pois os lotes 2 e 5 do Pre-

gão Presencial nº 33/2001 poderiam ter sido divididos
em itens para maior economia e competitividade.
A defesa alega erro quanto aos valores apontados pelo
Relatório de Auditoria e pela Instrução Técnica Inicial como sendo passíveis de devolução, informando a ITC que,
em que pese a tabela da ITI conter erro de digitação, o
valor total apontado está correto, conforme acostado
em tabelas anexadas por esta equipe aos autos.
Assim, afirmam o seguinte:
De acordo com a Ata de julgamento do Pregão Presencial
nº 33/2011 (fls. 443/444), para o Lote 2, ofereceram lances a empresa OK Eventos Ltda. (R$ 18.990,00) e a empresa Mais Sonorização Ltda. (R$ 18.980,00) sendo vencedora a última. A partir do valor constante da Ata, verifica-se que o valor apontado pela ITI está correto. (...)
a partir da Ata de julgamento do PP 33/2011, verifica-se
que o valor da proposta vencedora para o item 6 do Lote
2, é de R$ 9.258,54, e não R$ 1.851,71.
Em seguida, aponta que o relatório da ITI entendeu que
Pregão Presencial nº 33/2011 foi dividido em lotes, ao
passo que se tivesse sido realizado por item, teria sido
mais vantajoso para a administração, isso porque alguns
itens apresentaram propostas comerciais consideravelmente mais baixas do que as propostas vencedoras.
Manifesta-se a ITC nos seguintes termos:
(...) em relação ao Lote 2 do PP 33/2001, a equipe de
autoria verificou que para o item 6 a empresa Mais Estrutura Locação de Tendas e Brinquedos Ltda. apresentou proposta comercial de R$ 2.000,00, enquanto que o
mesmo item foi adjudicado à empresa vencedora pelo
valor de R$ 9.258,54.
Todavia, observa-se também que ainda que a empresa
www.tce.es.gov.br

Mais Estrutura Locação de Tendas e Brinquedos Ltda. tenha apresentado proposta para o item 6 do Lote 2 no
valor de R$ 2.000,00, durante a fase de lances a empresa declinou de seu objetivo, não apresentando proposta.
Assim, considerando a diversidade de valores das propostas de todas as empresas para o item 6 do Lote 2, e
considerando que a empresa Mais Estrutura Locação de
Tendas e Brinquedos Ltda. desistiu de competir pela contratação do Lote 2, não há garantias, nesse caso, de que,
se a licitação tivesse sido realizada por item, a Administração Pública teria alcançado maior economia.
Em relação ao Lote 5, de acordo com a Ata de julgamento do Pregão Presencial, apenas a empresa Mais Estrutura Locação de Tendas e Brinquedos Ltda. ofereceu lance, no valor de R$ 13.299,99. Assim, nos mesmos termos das considerações trazidas para a avaliação do Lote
2 do PP 33/2011, mesmo que tenham havido propostas
menores para itens do Lote 5, as empresas proponentes
não participaram da fase de lances, não havendo garantia, assim, de que, se a licitação tivesse sido realizada por
itens em vez de lotes, a administração alcançaria propostas mais vantajosas.
Por fim, concluem pela manutenção da irregularidade,
ante a ausência de justificativa para a apresentação do
Pregão Presencial nº 33/2001 em lote em vez de item,
contudo, entenderam pelo afastamento do ressarcimento, tendo em vista que as empresas que apresentaram
menor proposta para itens isolados não participaram da
fase de lances do pregão.
A irregularidade sobre análise se refere ao entendimento dos auditores de que teria ocorrido dano ao erário em
vista do fato de que os lotes 02 e 05 terem sido licitados
separadamente, implicando em licitação antieconômica.
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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Aduzem, desse modo, que houve divisão em lotes, ao
passo que deveria ter sido divido por itens, levando a
maior economicidade à Administração.
Da análise dos autos verifico estar diante, novamente,
da presunção de um dano. Ou seja, não se é capaz de
atestar que a afirmação da equipe de auditoria seja incontestável, isso porque não é possível se afirmar que se
a licitação fosse dividida por itens os lances teriam sido
menores (ou até mesmo maiores, não há como prever).
Ademais, há de se interpretar as circunstâncias que envolvem o caso concreto sob a ótica dos princípios que
regem o Direito Administrativo, especificamente os da
proporcionalidade e razoabilidade. Desse modo, impende registrar que os valores atinentes aos lotes não se encontram fora dos padrões ou desarrazoados, fato que
poderia ensejar a presença de um possível indício de irregularidade.
O caráter repressivo e preventivo das sanções, que visam
a punição e consequente alteração do comportamento
do agente, só pode ser aplicada àquele que atuou contrariamente à norma, sendo os aspectos subjetivos do tipo e da culpabilidade, bem como as demais circunstâncias serem levados em consideração.
Estando os valores pagos dentro da razoabilidade praticada no mercado, e não havendo qualquer impugnação
ao certame, não enxergo no modo como se deu a licitação, segundo critérios de relevância, risco e materialidade justificativas suficientes e inequívocas que demonstrem sua antieconomicidade, sobretudo, tendo em vista
as justificativas e documentos acostados.
Neste contexto, ainda que se reconheça a existência de
possíveis falhas formais, ou até mesmo um equívoco na

escolha da modalidade de licitação, estas não são suficientes para condenar os responsáveis à devolução dos
valores despendidos, sob pena de se configurar ressarcimento por dano presumido, rechaçado pela jurisprudência dominante do STJ. Precedentes do REsp nº 1.181.806
– SP (2010/0034417-0):
“Sabe-se que, para fins de condenação do Agente Público e de terceiros no ressarcimento ao Erário, via de
regra, revela-se imprescindível a comprovação do nexo
causal entre a conduta ilícita do Agente ou do terceiro
(dolosa ou culposa) e o dano causado ao Ente Estatal,
sendo insuficiente, portanto, a mera presunção do prejuízo ao Estado, conforme jurisprudência pacífica desta
egrégia Corte Superior de Justiça”
“Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a tipificação da lesão ao patrimônio público (art.
10, caput, da Lei 8.429/92) exige a prova de sua ocorrência, mercê da impossibilidade de condenação ao ressarcimento ao erário de dano hipotético ou presumido”
(REsp 939.118/SP,Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma,
DJe 1/3/11).”
“Havendo a prestação do serviço, ainda que decorrente de contratação ilegal, a condenação em ressarcimento do dano é considerada indevida, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública (REsp 728.341/
SP)” (REsp nº 1.184.973/MG, Relator Ministro Arnaldo
Esteves Lima, Primeira Turma, in DJe 21/10/2010)”.
Seguindo a linha das alegações da defesa e da jurisprudência pacificada do STJ, e o próprio entendimento pelo afastamento do ressarcimento defendido pela Instrução Técnica Conclusiva, não vislumbro, no caso concreto,
elementos suficientes que comprovem a má-fé ou a conduta dolosa dos responsáveis, e nem mesmo prejuízo ao
www.tce.es.gov.br

erário, afasto a presente irregularidade.
2.8 - Realização de procedimento licitatório simulado
com adjudicação de objeto a empresa que não apresentou o menor preço - Pregão Presencial nº 78/2011 (item
3.8 da ITC) - Inobservância aos Princípios da Legalidade,
Moralidade, Julgamento Objetivo e Impessoalidade, previstos no artigo 3º, “caput”, c/c artigos 82, todos da Lei
Federal nº 8.666/93.
Foram apontados como responsáveis os Srs. Reginaldo dos Santos Quinta (Prefeito Municipal) por homologar certame em que a empresa vencedora não apresentou o menor valor, Charlene C. Secchin (Equipe apoio
pregoeiro) por participar de procedimento licitatório e
adjudicar objeto a empresa que não apresentou o menor valor; Campos Tek Sonorização Ltda ME pela conduta de fraudar caráter competitivo de certame; Comlog
Locação de Equipamentos e Serviços Ltda ME por fraudar caráter competitivo de certame; Conica Assessoria
e Suporte Técnico para Eventos Ltda, por fraudar caráter
competitivo de certame, Jovane Cabral Costa (Pregoeiro)
por conduzir procedimento licitatório e adjudicar objeto
a empresa que não apresentou o menor valor; Mais Sonorização Ltda ME – CNPJ 10.203.987/0001-03, por fraudar caráter competitivo de certame; Maff Equipamentos
e Produções Ltda – ME – CNPJ 09.178.472/0001-03 pela conduta de fraudar caráter competitivo de certame;
Scorpion Telões Ltda ME – CNPJ 05.792.158/0001-65 e
Play City Eventos Ltda EPP também por fraudarem caráter competitivo de certame e Selma Henriques de Souza
(Equipe apoio pregoeiro) por participar de procedimento licitatório e adjudicar objeto a empresa que não apresentou o menor valor, tendo todas as condutas resultado em dano ao erário.
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Infere-se da ITI 500/2013 que o Município realizou Pregão Presencial nº 078/2011 com o objeto de contratação
de serviços de locação de estruturas de festas.

um total desinteresse dos concorrentes em cobrir as propostas dos “adversários”. Registram que o mesmo valor
apresentado na proposta foi contratado.

A abertura da sessão ocorreu em 28 de julho de 2011
conforme ata elaborada pelo pregoeiro juntamente com
a equipe de apoio, comparecendo as seguintes empresas: Abertura Com. de Aparelhos Musicais e Promoção
de Eventos Ltda – Campos dos Goytazes – RJ; Campos
Tek Sonorização Ltda ME – Campos dos Goytacazes – RJ;
Comlog Locação de Equipamentos e Serviços Ltda – Vitória – ES; Conica Assessoria e Suporte Técnico p/ Eventos
Ltda – Cariacica – ES; Maff Equipamentos e Produções Ltda ME – Vila Velha – ES; Mais Estrutura Locação de Tendas e Brinquedos Ltda – Vila Velha – ES; Scorpion Telões
Ltda – Vila Velha –ES; Mais Sonorização Ltda – Cachoeiro
de Itapemirim – ES; Play City Eventos Ltda EPP – Cachoeiro de Itapemirim – ES.

Seguindo-se à análise da documentação, a equipe técnica informa que identificou singularidades em relação
às certidões negativas do Município apresentadas pelas
concorrentes Scorpion Telões Ltda e Maff Equipamentos
e Produções Ltda ME, isso porque ambas as certidões foram solicitadas no mesmo dia, mesmos horários, ocorrendo pagamento bancário (a mesma pessoa realizou o
pagamento na agência do Banco do Brasil, o Sr. Carlos
Alexandre Loureiro Jorge, sócio da empresa Scorpion), o
que induz à estreita ligação entre as licitantes.

Assevera a equipe técnica que a empresa Abertura Com.
de Aparelhos Musicais e Promoção de Eventos teve sua
proposta desclassificada por ter apresentado valores de
forma manuscrita e não constar o valor global da proposta, sendo registrado em ata que o representante da empresa protocolou os envelopes e não participou da abertura do certame, como também não protocolou a declaração de exigências habilitatórias.
Assim, entenderam que a desclassificação da empresa
foi desarrazoada (pelo fato de ter apresentado proposta
de forma manuscrita, ainda mais pelo fato de que ter sido exigido descrição do valor global quando se realizou
licitação do tipo menor preço por item).
Apontam ainda que não houve nenhuma disputa de lances entre os 12 itens disponíveis, apesar de terem comparecido ao procedimento 9 empresas, demonstrando

Aduzem que as duas empresas possuem como responsável técnico o mesmo técnico em eletrotécnica, sendo este o Sr. Mário Cesar Alves Geraldo, conforme documentação acostada aos autos.
Conforme próprio trecho transcrito pela ITI:
(...) como comprovação de aptidão para execução dos
objetos licitados, satisfazendo a alínea “b” do item 9.1.3
do Edital, no que tange à qualificação técnica, a empresa Play City Eventos Ltda, apresentou um atestado de capacidade técnica, fornecido pela empresa Mais Sonorização Ltda ME, também participante do “certame”, indicando uma relação de parceria entre ambas, conforme descrito.
A empresa MAIS SONORIZAÇAO LTDA ME, inscrita no
CNPJ sob o nº 10.203.987/0001-03, situada à Rua João
Batista Calegário, sócia gerente, ATESTA, para os fins de
direito, que a empresa PLAY CITY EVENTOS LTDA, CNPJ
00.546.072/0001-39 prestou serviço de locação de:
1.100 m2 de stand básico, com piso e carpete
www.tce.es.gov.br

10 tendas 10 X 10
15 tendas 08 X 08
30 tendas Bar 03 X 03
5 banheiros químicos
Todo material locado foi utilizado para realização da I
FEIRA DE LIVRO E MOSTRA CULTURAL, nos dias 02 e 03
de dezembro de 2010, na cidade de Presidente Kennedy/ES.
Para os auditores, portanto, não houve observância da
escolha de proposta mais vantajosa, isso porque em alguns itens o objeto foi adjudicado à empresa que não
apresentou o menor preço, sendo posteriormente firmado contrato e executado os serviços, o que pode ser observado na adjudicação dos itens 5, 7 e 8 da licitação em
comento, conforme documentos acostados aos autos.
Por fim, conclui a Instrução Técnica Inicial nos seguintes
termos:
Em relação ao item 5, o pregoeiro registrou em ata a
ocorrência de equivoco em relação a sua cotação pelas
concorrentes, decidindo por classificar todas as propostas, conforme segue:
Em prosseguimento foi observado que todas as propostas classificadas os licitantes cotaram o item 05 como se
fosse o quantitativo de uma iluminação cênica por dia,
embora em sua descrição consta três iluminações, portanto decidiu esta comissão por classificar as propostas,
haja vista que não causaria prejuízo a esta administração.(sic).
Na mesma ata, quando da descrição da etapa de lances,
referente ao item 5, destaca-se que duas empresas participaram, sendo que inexplicavelmente o vencedor foi o
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019

352

ATOS DA 2a CÂMARA

que ofertou o maior lance, como descrito a seguir:
ITEM 5 Rodada 1: MAFF EQUIPAMENTOS E PRODUÇÕES
LTDA ME lance R$ 32.700,00, SCORPION TELÕES LTDA
lance R$ 54.000,00 e não havendo mais lances para o
ITEM, iniciou-se a disputa do ITEM subsequente,
Embora a empresa MAFF Equipamentos e Produções Ltda ME tenha cotado para item 5 o valor de R$ 32.700,00,
já havia proposta menor da empresa Campos Tek Sonorização Ltda ME no valor de R$ 24.000,00.
No entanto, adjudicou-se o objeto à empresa Scorpion
Telões Ltda que apresentou, segundo a ata, o valor de
R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), superior
até ao valor apresentado em sua proposta que foi de R$
33.000,00 (trinta e três mil reais).
Foi identificado ainda que o objeto do lote 7 foi adjudicado à empresa MAFF Equipamentos e Produções Ltda ME ao valor de R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e
quinhentos reais), sendo que a empresa Comlog Locação de Equipamentos e Serviços Ltda ME, havia cotado
o montante de R$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais).
Semelhantemente, o item 8 teve o objeto adjudicado à
empresa Play City Eventos Ltda EPP, que cotou o valor de
R$ 23.100,00 (vinte e três mil e cem reais, quando a empresa Cônica Assessoria e Suporte Técnico para Eventos
havia cotado R$ 14.700,00 (catorze mil e setecentos reais).
A seguir estão apresentadas as melhores ofertas, que
não foram adjudicadas em comparação aos valores contratados.
Ante o exposto, pelo indicativo de infringência, verifica-se que a atitude adotada propiciou possível prejuízo ao

erário no montante de R$ 71.100,00 (setenta e um mil
reais), equivalentes a 33.669,5553 VRTE, cabendo aos
responsáveis apresentar as justificativas necessárias sob
pena de devolução ao erário.
Após, foram acostados aos autos as justificativas do Sr.
Reginaldo dos Quina, o qual, primeiramente, tratou da
irregularidade correspondente à Desclassificação de Empresa.
Quanto a este item, aduz o defendente que a desclassificação da empresa não se deu tão somente pelo fato
de ter sido apresentada proposta de forma manuscrita,
mas porque também não foi apresentado o preço global
e nem a Declaração de Cumprimento das Exigência Habilitatórias (requisito indispensável para que a empresa
seja credenciada a ingressar no certame), sendo todas
essas exigências previstas no Edital, estando o pregoeiro
vinculado ao mesmo.
Relativamente à Ausência de Lances, informa o ex-Prefeito que os participantes não são obrigados a ofertar
lances e, em que pese o Pregão ter como objetivo promover a disputa entre os competidores isso pode não
ocorrer, posto que tal ação compete inteiramente ao livre arbítrio das empresas.
Afirma ainda que a alegação de conluio entre as empresas não merece prosperar apenas baseado em teses hipotéticas dos auditores.
Com referência ao item Certidões Coincidentes, aponta que os empresários das empresas não são inimigos,
mas sim apenas adversários na concorrência. Assevera
que as empresas Scorpion e Maff estão sediadas em Vila Velha, operam no mesmo segmento, sendo seus estabelecimentos próximos fisicamente, achando-se razoáwww.tce.es.gov.br

vel que guardem bom relacionamento e se conheçam, e,
consequentemente, seja aceitável o fato de que o dono
da Maff tenha pedido ao dono da Scorpion a obtenção
da Certidão Municipal e também que fizesse a extração e
pagamento da certidão para sua empresa, não havendo
que se falar em qualquer irregularidade ou conluio, apenas um ato de cortesia.
Assevera que o fato de ambas as empresas possuírem o
mesmo responsável técnico em nada afetou a elaboração das propostas ou feriu a competitividade do procedimento.
Tratando-se do item Atestado provido por outra Empresa, alega o responsável que há qualquer irregularidade
no fato de uma empresa prestar seus serviços a outra,
posto que é legal que se promova uma parceria comercial.
Por fim, quanto a irregularidade descrita como Preço
menos vantajoso pelos auditores, aduz o Sr. Reginaldo
que houve grande equívoco do valor da proposta original da empresa Maaf na Ata de Sessão.
Descreve que para o item 5, apenas a empresa Scorpion
manifestou interesse em competir, ofertando o preço de
R$ 54.000,00, diferente daquele trazido em sua proposta original (R$ 33.000,00) uma vez que tinha sido feita
a retificação quanto ao número de iluminações cênicas.
Assim, a retificação promoveu uma revisão dos valores
das propostas, o que foi observado pela Scorpion mas
não foi feito pela Maaf, tendo sido reproduzido, equivocadamente na Ata o preço original de R$ 32.7000,00.
O defendente afirma, portanto, que o equívoco ocorrido
no item 5 também ocorreu nos itens 07 e 08, levando as
empresas a uma revisão de seus cálculos, culminando no
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afastamento destas na fase de lances. Tendo havido, por
sua vez, interpretação incorreta dos proponentes quanto
aos quantitativos a serem cotados, o que refletiu no valor das propostas, o pregoeiro decidiu dar continuidade
ao certame, tendo havido, por parte dos competidores,
a devida correção dos valores originais, o que conduziu a
aparente distorção de valores apontada pelos auditores.
Seguindo-se. Às fls. 1985 e seguintes, encontra-se a defesa do Sr. Jovane que afirma, em síntese (item 8.1), que
a média de preço encontrada pela Administração foi de
R$ 427.550,67, enquanto que o valor contratado foi de
R$ 232.710,00, ou seja, R$ 194.840,67 a menor, não havendo que se falar em prejuízo ao erário.
Ademais, em que pese a irregularidade quanto apontada no item Desclassificação Desarrazoada, o defendente alega que procedeu com base nas cláusulas do edital. Bem como não merece prosperar também a responsabilidade quanto a omissão do mesmo em analisar as
coincidências das datas e horários dos pagamentos para
obtenção das certidões negativas por não fazerem parte
dos documentos de habilitação.
Conforme despacho de fls. 2015/2026, a empresa Campos Tek Sonorização Ltda ME foi declarada revel.
A empresa Comlog Locação de Equipamentos e Serviços
Ltda ME, em sede de defesa acostada às fls. 1809 e seguintes, aduz que os lotes 05 e 07 eram sobre a locação
de três tipos de iluminação e três tipos de sonorização.
A empresa alega que apresentou inicialmente proposta
para o lote 07 e que, conforme indicado pelos auditores, embora ela tenha apresentado melhor proposta, o
objeto restou adjudicado à outra empresa com proposta de valor maior, o que restou configurado como indí-

cio de fraude.
Contudo, esclarece a defendente que ela não foi declarada vencedora pois desistiu de participar do certame
quando o pregoeiro explicou ter ocorrido equívoco em
relação ao detalhamento do objeto do item 07 (semelhante ao registrado para o item 05).
Assim, assevera que as quantidades de equipamentos
previstas no Anexo I – Termo de Referência do edital, para os itens 05 e 07 eram as mesmas, ou seja, o edital
previa três tipos de iluminação e sonorização por dia de
evento (que eram três).
A empresa, contudo, interpretou o objeto do item 07 como sendo um total de três sonorizadores no total, com
utilização de um sonorizador para cada um dos três
dias de evento, ofertando, para tanto, o preço de R$
32.400,00.
Por ter cotado o preço equivocadamente, a defendente
resolveu pedir desistência justificada nos prejuízos que
a teria se mantivesse a proposta nos termos proferidos
pelo pregoeiro, não tendo sido tal evento registrado em
ata.
Conforme fls. 1939 e seguintes, a Cônica Assessoria e Suporte Técnico para Eventos Ltda, informa ter participado
do certame e que, conforme a Ata, saiu antes do término do mesmo em vista do fato de sua proposta ter sido
efetuada de forma errônea, não se propondo a alterá-la.
Assim, a responsabilidade de que a empresa teria fraudado o caráter não merece prosperar pois o mesmo demanda a necessidade da utilização de meios hábeis e
a vontade inequívoca de afastar a competição entre os
participantes.
Às fls. 1615 e seguintes, há a manifestação apresentawww.tce.es.gov.br

da pela Maff Equipamentos e Produções Ltda – ME, que,
resumidamente informa que, acerca da Coincidência de
Horários de Requerimento de Certidões Negativas Municipais, visando uma redução nos custos e juntamente com o representante da Scorpions, optaram ambas as
partes em ratearem as despesas da viagem até o Município e realiza-la em conjunto.
O representante da defendente foi surpreendido com a
cobrança de uma taxa para expedição de certidão negativa no valor de R$ 50,00 e, não dispondo da quantia naquele momento, o representante da Scorpions se prontificou a ajuda-lo, efetuando, portanto, o depósito, não
havendo, portanto, que se falar em fraude.
Em relação ao fato de possuir o mesmo responsável técnico, aduz que ambas as empresas encontram-se sediadas na mesma cidade, o que as leva à acabarem contratando os mesmos profissionais e a concorreram diretamente, não havendo nenhuma irregularidade neste aspecto.
Por fim, em relação à suposta Fraude ao caráter competitivo, que a informação dada pelo pregoeiro de que as
propostas qualificadas haviam incorrido em erro quanto
ao quantitativo de iluminação licitado, cotando apenas
uma iluminação cênica por dia quando na verdade seriam de três, o que levou as concorrentes que apresentaram melhor proposta a desistirem do certame.
Contudo, apesar de tal equívoco, a empresa optou por
continuar com a proposta, fato que não sofreu nenhuma impugnação.
As justificativas apresentadas pela Scorpion Telões Ltda ME, encontradas às fls. 1587, infere que em relação
ao item 5 (serviço de locação de 3 iluminações cênicas)
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houve uma leitura equivocada do edital, como se fosse
apenas uma iluminação cênica por dia, quando na realidade tratavam-se de três por dia, fato este que culminou
com a desistência de várias concorrentes do certame.

acolhimento das razões apresentadas pelo Sr. Reginaldo dos Santos Quinta, razão pela qual também entendo
que, levando-se em consideração a coerência demonstrada pelo defendente, afasto a presente irregularidade.

Assim, aduz que a empresa apenas aceitou o valor estimado, e que o valor de R$ 54.000,00 está dentro dos padrões de mercado.

Quanto a Coincidência de Horários de Requerimento de
Certidões Negativas Municipais, também foram acolhidas as justificativas aventadas por ambas as empresas
pela equipe técnica.

A empresa Play City Ltda (fls. 1660) informa que resolveu
retirar sua proposta, durante a fase de lances, em vista de ter considerado o preço inexequível, não havendo
que se falar em conluio na medida em que todas as propostas de preços dos itens em que ofertou eram menores que os valores das demais participantes.
Seguindo-se, a Instrução Técnica Conclusiva entendeu
por bem analisar uma à uma as justificativas, razão pela
qual, seguindo a mesma premissa, me manifestarei item
por item, entendendo esta ser a melhor didática.
Primeiramente, no que tange à desclassificação da empresa Abertura Com. de Aparelhos Musicais e Promoção
de Eventos Ltda., e em vista das razões defendidas pelo
Sr. Reginaldo dos Santos Quinta, opinou a equipe técnica
pelo afastamento da irregularidade.
Evitando maiores repetições, tendo o ex-Prefeito esclarecido que a desclassificação não ocorreu somente pelo fato de a empresa ter elaborado proposta manuscrita,
mas também porque não estava presente o preço global,
nem tampouco fora apresentada declaração de cumprimento das exigências habilitatórias, tendo sido os fatos
verificados quando da análise dos autos, entendo por
acompanhar a área técnica e afastar a irregularidade.
Em relação à ausência de lances durante a sessão do Pregão Presencial, os auditores também entenderam pelo

Sem necessidade de comentários complementares posto que completamente razoáveis as justificativas apresentadas, afasto a presente irregularidade.
Quanto a irregularidade relativa à existência de mesmo
responsável técnico o mesmo técnico em eletrotécnica,
os auditores entenderam pelo acolhimento das justificativas apresentadas pelas empresas Scorpion Telões Ltda
e Maff Equipamentos e Produções Ltda ME.
Entendendo pela coerência das exposições de ambas peças de defesa, afasto a presente irregularidade, acolhendo as defesas da Scorpion Telões Ltda e Maff Equipamentos e Produções Ltda ME.
Em relação à afirmativa de que a empresa Play City Eventos Ltda, apresentou um atestado de capacidade técnica, fornecido pela empresa Mais Sonorização Ltda ME,
também participante do “certame”, indicando uma relação de parceria entre ambas, a equipe de auditoria opinou pelo acolhimento da defesa apresentada pela Mais
Sonorização Ltda ME, momento pelo qual manifesto-me
no mesmo sentido, afastando a irregularidade.
No tocante a afirmação de que o objeto foi adjudicado
por empresa que não apresentou o menor preço, a equipe técnica elaborou tabela com cotação de preços, em
que se concluiu o indício de irregularidade está relaciowww.tce.es.gov.br

nado aos itens 5, 7 e 8 da tabela, nos quais a equipe de
auditoria verificou que propostas com menor valor não
foram vencedoras do certame.
Assim, entenderam os auditores que ante a desistência da menor proposta, houve a contratação da segunda
menor proposta, o que demonstra que não houve indício de simulação, razão pela qual opinaram pelo afastamento da irregularidade, conforme se depreende de manifestação desta equipe transcrita a seguir:
Em relação ao item 5, consta da Ata de Sessão e Julgamento do certame que as empresas, por equívoco, cotaram o quantitativo errado de objetos, e que, de acordo
com as defesas constantes dos autos, o valor apresentado pela Maff Equipamentos e Produções Ltda ME para o
item 5 se referia à locação de 1 iluminação cênica por 3
diárias, enquanto que o edital solicitava a locação de 3
iluminações cênicas por 3 diárias, tendo a empresa Maff
Equipamentos e Produções Ltda ME desistido da competição, sendo que a única empresa que se propôs a locar o
item 5 (3 unidades por 3 diárias) foi a empresa Scorpion
Telões Ltda, pelo valor de R$ 54.000,00.
Assim, considerando as justificativas apresentadas, verifica-se a menor proposta para o item 5 (3 iluminações
cênicas por 3 diárias) foi a vencedora do certame, não
havendo prejuízo para o erário, nem indícios de simulação do certame.
Quanto ao item 7 (3 sonorizações por 3 diárias), de acordo com a defesa apresentada por Comlog Locação de
Equipamentos e Serviços Ltda ME., a empresa desistiu
de participar do certame assim que o pregoeiro do município explicou ter ocorrido um equívoco em relação ao
objeto do item 7. Segundo a defesa, a empresa Comlog
interpretou o objeto do edital como 3 sonorizações no
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total, com a utilização de 01 sonorização para cada um
dos três dias de evento, ofertando preço de R$ 32.400, e
que por ter cotado de forma equivocada, a empresa resolveu pedir desistência, sendo que o fato não foi registrado em ata, e dentre as propostas mantida, a empresa Maff Equipamentos e Produções Ltda. foi a que ofertou menor preço.
E, finalmente, em relação item 8, que possuía proposta de R$ 8.400,00 (Cônica Assessoria e Suporte Técnico
para Eventos Ltda.), sendo que a proposta vencedora foi
de R$ 23.100,00 (Play City Eventos Ltda.), de acordo com
a defesa apresentada por Cônica Assessoria e Suporte
Técnico para Eventos Ltda., sua proposta foi apresentada de forma errada e não se propôs altera-la, desistindo do certame.
Em vista de tudo que fora até o momento exposto, primeiramente, reconheço o trabalho minucioso empreendido por esta equipe de auditoria, que, através de uma
análise detalhada afastou qualquer indício de simulação
no certame em questão.
Ademais, os esclarecimentos dos responsáveis também
corroboram para que, outro entendimento não fosse o
adotado senão pelo afastamento da presente irregularidade, posto que as desistências e os demais atos foram
todos devidamente identificados nesta ocasião.
2.9 - Ausência de parcelamento de objeto licitatório Pregão Presencial nº 23/2011 (item 3.9 da ITC) (Infringência ao artigo 3º, § 1º, inciso I c/c artigo 23, § 1º da Lei
Federal nº 8.666/93).
Segundo consta do Relatório de Auditora, a Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy realizou o Pregão
Presencial nº 023/2011, tipo menor preço por lote, para

a contratação de empresa para a realização de rodeios,
tendo sido o Pregão composto de 2 lotes, sendo: Lote nº
01 – 26ª Expoagro de Jaqueira, com apresentações dias
18, 19 e 20 de março de 2011 (sexta, sábado e domingo);
e Lote nº 02 – 19ª Expokennedy, com apresentações dias
08, 09 e 10 de abril de 2011 (sexta, sábado e domingo).
Assim, informam os auditores que, conforme extraído do
Edital do Pregão presencial 23/2011:
(...) as empresas: LS Locações Serviços e Eventos Ltda.,
JP Locação Estruturas Metálicas Ltda.; OK Eventos Ltda., Portobelo Promoções EPP, Play City Eventos Ltda.,
A. Amaral Lessa ME; Saralipe Cosntrutora e Comércio Ltda., tendo comparecido à sessão pública as empresas
JP Locação Estruturas Metálicas Ltda, LS Locações Serviços e Eventos Ltda., BBR Estruturas e Eventos Ltda e
Ok Eventos Ltda, sendo que apenas a empresa LS Locações Serviços e Eventos Ltda EPP ofereceu lance, tendo
sido declarada vencedora dos lotes, no valor total de R$
570.479,00 (quinhentos e setenta mil quatrocentos e setenta e nove reais).
Em vista das informações acostadas, entendeu a equipe
técnica que houve infringência aos artigos 3º, § 1º, inciso I, e 23, § 1º, da Lei nº 8.666/93, em razão do parcelamento inadequado do objeto licitado, apontando como
responsáveis os Srs. Reginaldo dos Santos Quinta (Prefeito Municipal); Jovane Cabral Costa (Pregoeiro Municipal)
e Deveite Alves Porto Neto (Procurador Municipal) Conduta: Emitir parecer jurídico aprovando a minuta do instrumento convocatório cujo objeto não foi devidamente
segregado, resultou em frustração ao caráter competitivo de certame licitatório.
Instados a se manifestarem, o Sr. Reginaldo dos Santos
Quina informa que os eventos de rodeio são um todo,
www.tce.es.gov.br

integrado por diferentes itens que se relacionam e não
podem, sob pena de risco ao negócio, ser atomizados.
Afirma que neste tipo espetáculo existe a parte física,
que é composta por arquibancadas, arenas, currais entre outros, e a parte artística que é composta pelo show
propriamente dito, abarcando os animais, artistas, juízes, locutores e etc.
A parte física é ajustada à artística de forma indissociável, no caso dos rodeios, não havendo que se falar em licitação em separado da infraestrutura, uma vez que ela
é condicionada ao show que será feito pela empresa que
detém o controle da parte artística, e é por esse motivo que as empresas deste ramo estão estruturadas para
oferecerem o pacote completo.
O Sr. Jovane Cabral Costa manifestou-se às fls. 1985/1987
acerca do procedimento, não apresentando justificativa
para a configuração da licitação em lote único para cada
contratação.
Por fim, Deveite Alves Porto Neto, às fls. 1650, manifestou-se nos seguintes termos:
O ato impugnado na presente ITI 500/2013, no item
9.1, se refere ao parecer jurídico de fls. 97 do Processo
0876/2011--Pregão Presencial n’ 023/2011.
Neste ato, se analisa o edital de fls. 241/275, do Processo 0876/2011- Pregão Presencial n’ 023/2011, onde a licitação é dividida em seis lotes, sendo assim compreendido nos termos do Anexo l do Edital Pregão 023/2011
(fls. 253/268 do processo 0876/2011):
Lote 01 -- estrutura festa Jaqueira;
Lote 02 - estrutura festa Kennedy;
Lote 03 -- Rodeio de Jaqueira;
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Lote 04 - Rodeio de Presidente Kennedy;
Lote 05 - Equipe Técnica de Jaqueira; e
Lote 06 - Equipe Técnica de Presidente Kennedy
Até este momento, cumpre destacar que o parecer de
fls. 97 foi emitido analisando o procedimento licitatório
em questão até aquele momento, e de fato, não havia
nenhuma irregularidade, tendo o processo trâmite regular, contendo o mesmo projeto básico/termo de referência; pesquisas de preços; apuração de preço médio para a contratação; aprovação de autoridade superior do
prometo básico/termo de referência e determinação do
prosseguimento do processo; dotação orçamentária para a contratação.
Seguindo-se à regular tramitação do feito, a Instrução
Técnica Conclusiva, em sede de análise, verificou que a
licitação prevista no Pregão Presencial nº 23/2011 (fls.
821/1395) foi dividida em 6 lotes, sendo o Lote 1 –Estrutura Jaqueira, Lote 2 – Estrutura de Presidente Kennedy,
Lote 3 - Rodeio Jaqueira, Lote 4 – Rodeio de Presidente
Kennedy, Lote 5 Equipe Técnica de Jaqueira, e Lote 6 Equipe Técnica de Presidente Kennedy.
Conforme informações da Ata de Julgamento (fls.
1332/1333), atesta esta equipe técnica que:
A empresa Ok Eventos Ltda. havia ofertado pelos lotes
o valor de R$ 437.259,00, mas foi desclassificada na fase de habilitação. Assim, foi convocada pelo pregoeiro a segunda colocada, a empresa LS Locações Serviços e Eventos Ltda EPP, que foi declarada vencedora,
tendo ofertado pelos lotes os seguintes valores: Lote 1
– R$ 154.000,00; Lote 2 – R$ 212.000,00; Lote 3 – R$
73.000,00; Lote 4 – R$ 117.500,00; Lote 5 – R$ 5.990,00;
e Lote 6 – R$ 8.000,00 (valor total R$ 570.490,00).

Assim, entenderam os auditores que o objeto referente aos lotes 1 e 2 poderiam ter sido licitados parceladamente, conforme prescreve o artigo 23, § 1º, da Lei nº
8.666/93, e, pelo fato de ter ocorrido o agrupamento de
grande número de itens em lotes sem justificativa para a
inviabilidade do parcelamento, opinaram pela manutenção da irregularidade.
Seguindo-se, em relação a responsabilização do Procurador do Município (Sr. Deveite Alves – Parecer de fls. 951,
que aprovou o edital de licitação nº 23/2011), concluiu a
equipe técnica pela manutenção de sua responsabilidade por ter emitido parecer jurídico sintético, com conteúdo genérico e sem a demonstração da efetiva análise
do edital, devendo ter sido realizada análise abrangente
e integral dos documentos, o que não ocorreu no caso.
Pois bem. É sabido que o art. 23, § 1º, da Lei nº 8.666/93
recomenda o parcelamento do objeto, mediante sua
subdivisão, em tantos lotes quanto for possível, nos casos em que não haja perda da economia de escala, inviabilidade técnica ou que a licitação em lote único - ou em
número reduzido de lotes - acarrete óbice à ampla participação. É correto afirmar, portanto, que, via de regra,
o parcelamento amplia a competitividade e contribui para a obtenção de menor preço, ao possibilitar também
a participação de pequenas e médias empresas nas licitações.
A princípio o parcelamento indica, à luz do referido § 1º
do art. 23, o atendimento a dois fatores que devem ser
cumulativos: o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e a ampliação da competitividade,
pois, ocorrendo ambos, desponta-se a conveniência para o interesse público em parcelar a execução do objeto,
resultando vantagem para o município.
www.tce.es.gov.br

Sobre o tema preleciona Marçal Justen Filho:
O art. 23, §1°, impõe o fracionamento como obrigatório.
A regra retrata a vontade legislativa de ampliar a competitividade e o universo de possíveis interessados. O fracionamento conduz à licitação e contratação de objetos
de menor dimensão quantitativa, qualitativa e econômica. Isso aumenta o número de pessoas em condições de
disputar a contratação, inclusive pela redução dos requisitos de habilitação (que serão proporcionados à dimensão dos lotes). Trata-se não apenas de realizar o princípio da isonomia, mas da própria eficiência. A competição
produz redução de preços e se supõe que a Administração desembolsará menos, em montantes globais através
da realização de uma multiplicidade de contratos de valor inferior do que pela pactuação de contratação única.
Impende registrar ainda o entendimento do Tribunal
de Contas da União, conforme se extrai da Decisão nº
393/94, DOU de 29/06/1994, reiterado nas Decisões
nº 381/96, DOU de 18/07/1996 e nº 397/96, DOU de
23/07/1996:
É obrigatória à Administração, nas licitações para 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 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 nº 1.748/2008 do TCU reproduz, na essência,
a decisão acima transcrita, citando-a, e ainda acrescenta:
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[...] caso contrário, deve sempre estar devidamente justificado, no processo licitatório, os motivos que levaram
a Administração a proceder de outra forma.

O Professor Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, no Parecer
nº 2086/00, elaborado no Processo nº 194/2000 do TCDF, manifestou-se da seguinte forma

Dessa forma, a decisão acerca da subdivisão ou não do
objeto licitado em lotes não fica ao livre arbítrio do administrador público. Este não pode decidir, com amparo
tão somente na sua discricionariedade, qual é a forma
de contratação mais vantajosa para o ente público. Ao
revés, deve basear-se em criteriosos estudos de viabilidade para justificar sua escolha.

(...) um exame atento dos tipos de objeto licitados pela
Administração Pública evidencia que embora sejam divisíveis, há interesse técnico na manutenção da unicidade, da licitação ou do item da mesma. Não é, pois, a simples divisibilidade, mas a viabilidade técnica que dirige
o processo decisório. Observa-se que, na aplicação dessa norma, até pela disposição dos requisitos, fisicamente dispostos no seu conteúdo, a avaliação sob o aspecto
técnico precede a avaliação sob o aspecto econômico.
É a visão jurídica que se harmoniza com a lógica. Se um
objeto, divisível, sob o aspecto econômico for mais vantajoso, mas houver inviabilidade técnica em que seja licitado em separado, de nada valerá a avaliação econômica. Imagine-se ainda esse elementar exemplo do automóvel: se por exemplo as peças isoladamente custassem mais barato, mesmo assim, seria recomendável o
não parcelamento, pois sob o aspecto técnico é a visão
do conjunto que iria definir a garantia do fabricante, o
ajuste das partes compondo todo único, orgânico e harmônico. Por esse motivo, deve o bom administrador, primeiramente, avaliar se o objeto é divisível. Em caso afirmativo, o próximo passo será avaliar a conveniência técnica de que seja licitado inteiro ou dividido.

Pois bem. Em que pese o que se prescreve na lei de licitações sobre o parcelamento ser entendido como a regra geral, ressalta-se que nada obsta a existência de exceções a depender de cada caso concreto.
Assim, embora a Lei tenha adotado como regra o parcelamento do objeto, o mesmo somente se justifica e fundamenta quando houver viabilidade técnica e, principalmente, ganho econômico para a Administração Pública.
Nesse sentido a Decisão 348/1999, Plenário do TCU:
“Na forma do art. 23, § 1º da Lei 8666/63, deve a Administração buscar o parcelamento do objeto, com vistas
a melhor aproveitar os recursos do mercado e, sobretudo, ampliar a competitividade do certame. Todavia, essa
orientação exige que o parcelamento somente seja efetuado quando não resultar em perda de economia de escala. Não se pode esquecer, e nisso andou bem o legislador, que a licitação é procedimento administrativo que
visa, entre outros aspectos, a que a Administração contrate de forma mais vantajosa possível. Logo, não seria
razoável, além de ser ilegal, que o parcelamento venha
ocasionar economia de escala e, por via de consequência, maiores custos para a Administração Pública.

Da análise perfunctória do caso em apreço, verifico que
o fato se trata de um rodeio, e que as justificativas sopesadas pelos responsáveis corroboram para um entendimento acerca do que teria sido percebido como mais
vantajoso à Administração naquele momento, em um
aspecto econômico, isto é, não possuindo os responsáveis a intenção de burlar ou frustrar o certame.
www.tce.es.gov.br

Assim, apesar do entendimento defendido pelas áreas
técnicas, e, embora possa se entender também pela viabilidade de se fazer a licitação por lotes distintos, pelo
menos de alguns itens, no caso concreto, em se tratando
de um evento como um rodeio, a Administração optou
por fazer uma única contratação, entendendo que seria
a melhor solução.
Insta ressaltar que de um total de 6 lotes, a equipe de
auditoria entendeu que apenas em relação aos lotes 1
e 2 teria sido necessário a licitação de forma parcelada,
ou seja, os outros 4 lotes estariam dentro dos preceitos
legais.
Ressalto ainda que até mesmo para fins de fiscalização
e de coordenação de todos os aspectos do evento, da
forma como se apresentou, a contratação por “pacote
completo” de alguns dos lotes, neste caso, facilita o êxito
do empreendimento no sentido de que um serviço está
atrelado ao outro e dependendo da execução deste para se viabilizar.
Ademais, o valor contratado encontra-se dentro do razoável, não se vislumbrando no caso concreto intenção
em burlar a licitação ou o condão de infringir o que prescreve a lei de licitações acerca da competitividade, pois,
como se verificou, três empresas atenderam ao pregão.
Assim, diante do caráter preventivo desta Corte de Contas, se faz necessário tão somente uma recomendação
para que nas futuras contratações seja observado o objeto de cada lote, sendo a regra a separação.
Feitas estas observações, afasto a irregularidade.
2.10 - Ausência de parecer jurídico – Pregão Presencial
25/2011 (Infração ao artigo 38, parágrafo único, da Lei
nº 8.666/93).
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Foram apontados como responsáceis os Srs. Reginaldo
dos Santos Quinta – Prefeito Municipal, por homologar
e adjudicar certame licitatório, sem análise prévia de minuta de edital de licitação, resultando em afronta à determinação contida na Lei de Licitações; Sr. Jovane Cabral
Costa – Presidente da Comissão Permanente de Licitação
(conforme Decreto Nº 098/2009) por omissão no sentido de se exigir a análise da minuta do edital; Constâncio
Borges Brandão - Consultor Jurídico desde 21/02/2009
também por omissão, quando do parecer sobre a licitação, no sentido de se exigir a análise da minuta do edital,
resultou em afronta à determinação contida na Lei de Licitações; Alexandrina Moretti Fabello Correia– Suplente
da CPL por omissão, no sentido de se exigir a análise da
minuta do edital, Maria Andressa Fonseca Souza – Secretária da CPL, por omissão, no sentido de se exigir a análise da minuta do edital,
Assevera a Instrução Técnica Inicial que houve infringência ao artigo 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 no
processo de licitação do Pregão Presencial nº 25/2011,
que resultou na contratação da empresa Play City Eventos Ltda. para a locação de tendas e climatizadores de ar
para atender a realização de Concurso Leiteiro durante a
realização da 26ª EXPOAGRO DE JAQUEIRA, pelo valor de
R$ 34.985,00, em vista da ausência de parecer jurídico.
Instados a apresentarem justificativas, o Sr. Reginaldo
dos Santos Quinta e o Sr. Jovane Cabral Costa, em síntese:
Fazendo uma observação minudente da jurisprudência
do Tribunal de Contas da União, verifica-se, destarte,
que a ausência do parecer jurídico deverá ser considerada como mero erro formal no procedimento de licitação, portanto, inexistindo erro punível. Fragmento acór-

dão do TCU, que tem a seguinte ementa:
“TCU considerou falha formal, não punível entre outras:
ausência de estimativas de custos, pesquisa de preços,
parecer jurídico, descumprimento do prazo de publicação do contrato..”
fonte: TCU. Processo nº 675.21 7/97- O. Decisão nº
755/98-Plenário.
Assim, a ausência do parecer jurídico constitui mera irregularidade formal, inexistindo erro punível, considerando que o edital não possui restrição a participação de interessados no certame, tendo o procedimento licitatório
atingido o fim esperado, a competitividade e a vantajosidade para a Administração.
A Equipe de auditoria (Instrução Técnica Conclusiva)
verificou que o procedimento do Pregão Presencial nº
25/2011 não foi submetido à apreciação da assessoria
jurídica do município, conforme determina a Lei de Licitações.
Em sede de análise das justificativas apresentadas pelos
responsáveis, entenderam os auditores no seguinte sentido:
(...) segundo a defesa apresentada pelos responsáveis,
a ausência do parecer jurídico constitui mera irregularidade formal, inexistindo erro punível, considerando que
o edital não possui restrição a participação de interessados no certame, tendo o procedimento licitatório atingido o fim esperado, a competitividade e a vantajosidade
para a Administração.
Todavia, o posicionamento defendido pelos responsáveis, de que o processo licitatório não possui outras irregularidades, só pode ser defendido atualmente, após a
realização da auditoria, sendo que, à época da realização
www.tce.es.gov.br

do pregão presencial, os responsáveis pelo correto andamento do certame deveriam ter encaminhado os autos
do processo para análise jurídica.
Assim, em razão do não encaminhamento dos autos do
processo do Pregão Presencial nº 25/2011 para a emissão de parecer jurídico sobre a minuta do edital e dos sobre a minuta dos contratos, opina-se pela manutenção
da irregularidade. Contudo, considerando que o Relatório de Auditoria não apontou outras irregularidades em
relação ao Pregão Presencial nº 25/2011, e que a ausência do Parecer Jurídico não trouxe prejuízo ao erário, opina-se pela não aplicação de multa.
Por fim, em relação ao senhor Constâncio Borges Brandão - Consultor Jurídico, e bem como as Sras. Alexandrina Moretti Fabello Correia e Maria Andressa Fonseca
Souza (conforme exposto nos itens 2.3 e 2.4 desta ITC),
entendeu a equipe técnica pelo afastamento de suas responsabilidades.
Verifico que a irregularidade ora analisada se trata do
mesmo tema já enfrentado no item 2.5, também relativo a ausência de parecer jurídico.
Em vista de tais fatos, já tendo sido o tema devidamente
retratado em momento anterior, evitando qualquer tipo
de incoerência ou contradição e acompanhando o que
fora defendido, conforme se prescreve pela própria Lei
de Licitações, bem como da jurisprudência, entendo por
afastar a irregularidade, contudo, alertando à Prefeitura de Presidente Kennedy para que, nas contratações futuras, submeta as minutas de editais de licitação, de instrumentos contratuais e de seus aditivos ao prévio exame e aprovação da assessoria jurídica, conforme preceitua o art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, incluindo o parecer devidamente assinado no processo corresSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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pondente.
Ante o exposto, acolhendo parcialmente a manifestação
da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:

de editais de licitação, de instrumentos contratuais e de
seus aditivos ao prévio exame e aprovação da assessoria
jurídica, conforme preceitua o art. 38, parágrafo único,
da Lei nº 8.666/93, incluindo o parecer devidamente assinado no processo correspondente;
1.8 RECOMENDAR que nas futuras contratações seja observado o objeto de cada lote, sendo a regra o parcelamento;
1.9 REMETER os autos ao ilustre representante do Ministério Público de Contas, posteriormente à confecção do
acórdão deste julgamento, nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012;

ACÓRDÃO TC- 1553/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 10490/2015-1
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2011
UG: PMNV - Prefeitura Municipal de Nova Venécia
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: WILSON LUIZ VENTURIM
FISCALIZAÇÃO – AUDITORIA - EXERCÍCIO –DE 2011 –
APLICAÇÃO DE MULTA.

1.1 REJEITAR a preliminar de segregação de funções suscitada pelo Sr. Reginaldo dos Santos Quina;

1.11 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SERGIO MANOEL BORGES
NADER

2. Unânime.

Relatório

1.2 REJEITAR a preliminar de ilegitimidade alegada pelo
Sr. Deveite Alves Porto Neto;

3. Data da Sessão: 31/10/2018 - 37ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

1.3 ACOLHER a preliminar de ilegitimidade alegada pelo
Sr. Constâncio Borges Brandão em relação à irregularidade disposta no item 3.10 da ITC;

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente/relator), Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do Carmo.

O presente processo foi formado para dar cumprimento
à deliberação constante do Parecer Prévio 47/2015 – 2º
Câmara, prolatado n o processo TC 1851/2012, objetivando a responsabilização pessoal do Senhor Wilson Luiz
Venturim, Prefeito Municipal de Nova Venécia no exercício de 2011, pelo descumprimento do disposto no art.
5º, III e IV, §§ 1º e 2º da Lei 10.028/00.

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

A matéria relacionada foi analisada nos autos do Processo TC 1851/2012 (Prestação de Contas Anual – Governo exercício 2011), tendo as contas anuais recebido parecer
prévio desta Corte de Contas pela rejeição, bem como,
pela formação de autos apartados, objetivando a responsabilização pessoal do então Prefeito Municipal pelo
descumprimento ao art. 5º, incisos IV, §§ 1º e 2º da Lei
10.028/2000, visando à aplicação da multa prevista no §
1º do mesmo artigo, cuja competência para processar e
julgar cabe a esta Corte de Contas, por força do § 2º do

1.4 ACOLHER a preliminar de ilegitimidade das Sras. Alexandrina Moretti Fabelo Correia e Maria Andressa Fonseca Souza, em relação à irregularidade indicada no item
3.10 da Instrução Técnica Conclusiva (item 10.1 da Instrução Técnica Inicial).
1.5 AFASTAR as irregularidades constantes nos itens 3.1,
3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 e 3.10 da Instrução Técnica
Conclusiva 4757/2017;
1.6 MANTER a irregularidade constante no item 3.2;
1.7 RECOMENDAR à Prefeitura de Presidente Kennedy que nas contratações futuras, submeta as minutas

1.10 DAR ciência aos interessados;
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citado artigo.
Assim, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial ITI
1946/2015 (fls. 217) e assegurado ao prestador o direito
ao contraditório e à ampla defesa por meio da Decisão
Monocrática Preliminar 1770/2015 (fls. 220/221), que
decidiu citar o responsável para, apresentar suas alegações de defesa bem como documentos que entendesse
necessários em função da decisão desta Corte de Contas
em aplicar-lhe a multa nos moldes do art. 5º, IV, §§1º e
2º da Lei 10.028/00.
Devidamente citado, o responsável anexou suas justificativas às fls. 228/236, conforme Protocolo 66870/2015-3.
De se notar que foi interposto Recurso de Reconsideração em face do Parecer Prévio 47/2015 (TC 12344/2015),
produzindo efeito suspensivo ao prazo estabelecido para apreciação plenária destes autos, conforme consta do
art. 164 da Lei Complementar 621/12 e interrompendo
a contagem do prazo de prescrição da pretensão punitiva do TCEES, nos termos da LC 621/2012.
O Recurso de Reconsideração (TC 12344/2015) foi apreciado na 26ª Sessão Ordinária do Plenário, realizada
em 07 de Agosto de 2018, cuja decisão plenária foi pelo conhecimento e no mérito NEGAR PROVIMENTO, para manter in tottum os termos do Parecer Prévio TC 047/2015
Em ato subsequente, deu-se prosseguimento aos presentes autos com a análise técnica das justificavas apresentadas pelo responsável relatada na Instrução Técnica
Conclusiva 2538/2018-9 (fls. 247/256) concluindo nos
seguintes termos:
3. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante todo o exposto, frente ao determinado no Pa-

recer Prévio TC-047/2015 - SEGUNDA CÂMARA (TC
1851/2012), conclui-se opinando pela aplicação de multa de 30% (trinta por cento) dos vencimentos anuais do
agente responsável, nos moldes do art. 5º, IV, §§ 1º e
2º, da Lei 10.28/00, o que corresponde a R$ 34.200,00
(16.195,4823 VRTE)
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer do Ministério Público de Contas 03878/2018-3 (fls. 260).
É o relatório.
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 3680/2017-7 e no Parecer
do Ministério Público de Contas 04354/2017-7, abaixo
transcritos:
2. INDICATIVO DE IRREGULARIDADE
2.1 Despesa com pessoal – exercício de 2009 - descumprimento de prazo de retorno ao limite legal
Base normativa: Art. 5º, IV, §§ 1º e 2º da Lei 10.028/00
Um dos itens que ensejaram a rejeição das contas da
Prefeitura de Nova Venécia para o exercício de 2011 (TC
1851/2012) diz respeito ao descumprimento do prazo para retorno da despesa total com pessoal, referente ao exercício de 2009, ao limite legal previsto na LC
www.tce.es.gov.br

101/2000, motivo pelo qual o Plenário decidiu pela aplicação de sanção por multa de sua competência, na forma determinada no art. 5º, inciso IV, §§ 1º e 2º, da Lei
10.028/00:
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; II – propor lei de diretrizes orçamentárias anual que
não contenha as metas fiscais na forma da lei; III – deixar de expedir ato determinando limitação de empenho
e movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidos em lei; IV – deixar de ordenar ou de promover,
na forma e nos prazos da lei, a execução de medida para a 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. § 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.
Ante o exposto, considerando o princípio do contraditório e da ampla defesa, o gestor responsável foi citado
para apresentação de justificativas e documentação que
julgasse necessárias ao esclarecimento do fato apontado.
Justificativas (Protocolo
13988/2015-6):

66870/2015-3

–

Outro

Foram apresentadas pelo defendente as seguintes justificativas:
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019

361

ATOS DA 2a CÂMARA

Análise das Justificativas:
Da análise acerca das justificativas acostadas aos autos,
temos que assiste razão ao gestor ao interpretar os dispositivos da LC 101/2000, em particular aqueles que tratam do prazo para retorno das despesas com pessoal aos
limites legais.
Para o caso do município sob análise, o prazo limite para recondução da despesa total com pessoal apurada no
último quadrimestre de 2009, por força do art. 66, da LC
101/2000, passa a ser o primeiro quadrimestre do exercício de 2011.
Importante lembrar que o acompanhamento dos gastos com pessoal é realizado por esta Corte de Contas por
meio do Sistema LRFWeb, cujos dados são declaratórios
e fornecidos pelo próprio município. Além disso, para
o terceiro quadrimestre de cada exercício temos como
fonte os dados encaminhados pelo próprio jurisdicionado em sede prestação de contas anual (PCA). Consultando os dados constantes do referido sistema, bem como
na PCA 2010, temos o segue:
Fonte: LRF-WEB:1º e 2º Q/2010 e 1º Q/2011; Processo
TC 1812/2011 – Prestação de Contas Anual para o exercício de 2011
Da análise dos dados apresentados na tabela acima,
pode-se constatar, pela apuração feita nos quatro quadrimestres subsequentes ao descumprimento do limite apurado, que não houve adequação da despesa com
pessoal ao limite máximo fixado na LC 101/2000, persistindo o descumprimento dos gastos ao longo dos quatro
quadrimestres seguintes ao exercício de 2009, quando
era obrigatória sua adequação, tendo como prazo final o
1º quadrimestre de 2011.

Da analise ao anexo I da LRF – Relatório de Gestão Fiscal, contendo o demonstrativo das despesas com pessoal, relativo ao 3º quadrimestre de 2010, encaminhado pelo gestor em sua defesa, podemos aferir que existe
uma discrepância em relação aos valores não computáveis para o total das despesas com pessoal para fins de
apuração do limite. Existe, ainda, discordância quanto à
Receita Corrente Líquida – RCL, como podemos verificar
no demonstrativo a seguir.
Tabela
Em relação à RCL, o demonstrativo oferecido pelo gestor traz o valor consolidado que não permite apurar a
diferença em relação ao cálculo do TCE. Porém, para a
despesa fica claro que a diferença está nos valores excluídos da despesa bruta com pessoal. Enquanto o TCE
exclui apenas os valores relativos ao Imposto de Renda
Retido na Fonte incidente sobre a folha de pagamento
dos servidores do Poder Executivo, por força do Parecer
em Consulta TC-18/2003, vigente à época, a PMNV não
o faz, porém realiza a glosa de um montante considerado como despesa com “Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária”.
Persiste, assim, pelos cálculos efetivados pela área técnica desta Corte de Contas, em sede de prestação de contas anual para o exercício de 2010 da Prefeitura Municipal de Nova Venécia, que equivale ao terceiro quadrimestre do exercício, o descumprimento ao dispositivo
legal citado, bem como pelo percentual declarado pela administração municipal na LRFweb para o primeiro
quadrimestre de 2011, data limite ao ajuste, a irregularidade apontada
Vale lembrar, ainda, que a lei determina que o excedente
deve ser eliminado em até dois quadrimestres (neste cawww.tce.es.gov.br

so, quatro), devendo o ente adotar medidas saneadoras
a partir do primeiro quadrimestre seguinte à verificação
do excesso. O que se verifica dos dados demonstrados é
que houve crescimento da despesa total com pessoal do
poder executivo do município de Nova Venécia.
Não obstante toda a argumentação apresentada, registre-se que a análise de mérito já foi efetuada no processo de PCA e no respectivo Recurso de Reconsideração
(TC 1851/2012 e 12.344/2015), não cabendo rediscussão de mérito neste processo.
Nesse sentido, nestes autos não foi verificado argumento suficiente para afastar a decisão de sanção por multa,
quanto a valor e à responsabilidade do gestor.
Ante o exposto, refutando as razões de justificativas do
gestor, conclui-se como mantido o indicativo de irregularidade por constituir infração administrativa contra as
leis de finanças públicas, na forma do art. 5º, inciso IV
da Lei 10.028/2000.
3. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante todo o exposto, frente ao determinado no Parecer Prévio TC-047/2015 - SEGUNDA CÂMARA (TC
1851/2012), conclui-se opinando pela aplicação de multa de 30% (trinta por cento) dos vencimentos anuais do
agente responsável, nos moldes do art. 5º, IV, §§ 1º e
2º, da Lei 10.28/00, o que corresponde a R$ 34.200,00
(16.195,4823 VRTE).
Destaco que no presente caso o que foi examinado foi a
recondução das despesas com pessoal do executivo ao
limite legal. Como o descumprimento ao referido limite
foi apurado no último quadrimestre de 2009, a princípio
o gestor teria dois quadrimestres para a recondução ao
limite de 54%. Todavia em 2009, segundo cálculos do IBSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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GE, a retração econômica ocasionou uma queda acumulada do Produto Interno Bruto de 0,20%. Desta forma, o
prazo final para o município eliminar o excedente de despesas com pessoal foi de quatro quadrimestres e encerrou-se no 1º quadrimestre de 2011.
Conforme demonstra a Área Técnica ao longo do período
consagrado para que o gestor tomasse providências para
reconduzir a despesa ao limite, ele não o fez:
Quadrimestre Despesa com Pes- Receita Corrente Lí- %
1º Q/2010
2º Q/2010
3º Q/2010
1º Q/2011

soal
R$ 35.968.192,36
R$ 36.096.782,18
R$ 36.948.047,62
R$ 39.441.530,13

quida
R$ 64.418.122,60
R$ 66.540.371,03
R$ 67.672.049,43
R$ 71.580.352,45

55,84
54,25
54,60
55,10

Fonte
LRFweb
LRFweb
PCA 2010
LRFweb

Fonte: ITC 3385/2013 – TC 1851/2012-7 – Prestação de
Contas Anual de Prefeito – exerc. 2011
Quanto aos argumentos trazidos, estes buscam o recálculo dos gastos com pessoal no último quadrimestre
de 2010. Todavia, considero a análise empreendida pela área Técnica suficiente para refutá-lo, tendo em vista
que o gestor utilizou parâmetros de cálculo divergentes
daquele empregado por esta Corte de Contas na análise de todas as Prestações de Contas Anuais relativas ao
exercício de 2010.
Desta forma, o gestor não logrou êxito em comprovar
que tenha, tempestivamente, adotado, na forma e nos
prazos da lei, a execução de medida para a redução do
montante da despesa total com pessoal excedido ao limite máximo, no exercício de 2009
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 Deliberação que submeto à sua consideração.
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 da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, ante as razões expostas, em:
1.1 APLICAR sanção de multa ao senhor Wilson Luiz
Venturim, Prefeito Municipal de Nova Venévia, no exercício de 2011, no valor de 16.195,4823 VRTE, com fulcro
no art. 5º, §§ 1º e 2º da Lei 10.028/00, em razão da não
recondução da despesa com pessoal aos limites legais
no prazo estabelecido pela Lei Complementar 101/2000
(Parecer Prévio 047/2016-Segunda Câmara, Processo TC
1851/2012).
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/10/2018 - 37ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente/relator), Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do Carmo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC- 1554/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 00998/2018-3
Classificação: Tomada de Contas Especial Instaurada
UG: PMC - Prefeitura Municipal de Colatina
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Interessado: SERGIO MENEGUELLI
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – RECOLHIMENTO INTEGRAL DO DÉBITO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Tratam os autos de comunicação de instauração de Tomada de Contas Especial, Documento Eletrônico n. 02 Ofício Externo 00105/2018-1, encaminhada por Sérgio
Meneguelli, Prefeito Municipal de Colatina.
Por meio da Decisão Monocrática 01229/2018-1 foi determinada a notificação do prefeito municipal para que
encaminhasse documentação referente à conclusão do
processo de tomada de contas especial.
Foram encaminhados os Documentos Eletrônicos n. 12
- Resposta de Comunicação 00544/2018-1 e n. 13 - Resposta de Comunicação 00545/2018-5.
Em seguida, foram os autos encaminhados à SecexMeios, onde foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva
ITC 03051/2018-2, sugerindo o arquivamento dos autos.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer PPJC 04887/2018-4, seguiu o mesmo entendimento exarado pela área técnica.
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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Após a manifestação do Ministério Público de Contas,
vieram os autos conclusos.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
No presente caso, 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
03051/2018-2, abaixo transcrita:
A instrução normativa n. 32/2014, que dispõe sobre a
Tomada de Contas Especial, estabelece em seu artigo 10
os casos de arquivamento das tomadas de contas especiais:

co n. 13 - Resposta de Comunicação 00545/2018-5, informou o pagamento integral do valor de R$ 2.726,56
(dois mil e setecentos e vinte e seis reais e cinquenta e
seis centavos).
Sobre o valor apurado, inclusive, insta salientar que está abaixo dos 20.000 VRTE, fato que dispensa a remessa da tomada de contas a esta Corte, conforme art. 9º
da IN 32/2014.
Ante todo o exposto, acompanhando integralmente o
entendimento da área técnica e do Ministério Público de
Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que
ora submeto à apreciação deste Colegiado.

Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1555/2018 – SEGUNDA CÂMARA

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

Processo: 03491/2018-3

Conselheiro Relator

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

1. ACÓRDÃO

Exercício: 2017

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da 2ª Câmara, ante as razões
expostas pelo relator, em:

UG: CMP - Câmara Municipal de Pancas

1.1 Arquivar os autos deste processo, nos termos do art.
330, I, da Res. 261/13, Regimento Interno do TCEES, na
medida em que se constatou o recolhimento integral do
débito, devidamente atualizado.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CÂMARA MUNICIPAL
DE PANCAS – REGULAR – ARQUIVAR.

2. Unânime.

RELATÓRIO

IV - comprovação da não ocorrência do dano imputado
aos responsáveis.

3. Data da Sessão: 31/10/2018 - 37ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

Verifica-se no inciso I que as tomadas de contas serão arquivadas quando houver o recolhimento do débito, devidamente atualizado.

4. Especificação do quórum:

Tratam os presentes autos das contas anuais apresentadas pelo Presidente da Câmara Municipal de Pancas, Sr.
Otniel Carlos de Oliveira, no exercício de 2017.

Art. 10 Serão arquivadas as tomadas de contas especiais, antes do encaminhamento ao Tribunal, nas hipóteses de:
I - recolhimento integral do débito, devidamente atualizado;
II - em se tratando de bens, sua respectiva reposição ou
restituição da importância equivalente;
III - aprovação da prestação de contas de convênio ou
outro instrumento congênere, ou a regular comprovação da aplicação dos recursos, mesmo que extemporaneamente;

Verifica-se que Priscila Guimarães Corrêa, Secretária
Municipal de Controle Interno, no Documento Eletrôni-

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente/relator), Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do Carmo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
www.tce.es.gov.br

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: OTNIEL CARLOS DE OLIVEIRA

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:

Da análise da documentação encaminhada a esta Corte
de Contas resultou o Relatório Técnico 340/2018-7, que
opinou pelo julgamento regular das contas apresentadas.
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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Este posicionamento foi seguido pela área técnica na elaboração da Instrução Técnica Conclusiva ITC 3898/20181.

Oliveira, no exercício de 2017, na forma do artigo 84 da
Lei Complementar Estadual 621/2012

No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, conforme Parecer Ministerial 4693/2018-4, de autoria do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira.

Ante todo o exposto, acompanhando integralmente o
entendimento da área técnica e do Parecer do Ministério
Público de Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.

Após, vieram os autos conclusos.

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

É o relatório.

Conselheiro Relator

FUNDAMENTAÇÃO

1.ACÓRDÃO

No caso em tela, o Relatório Técnico 340/2018-7, a Instrução Técnica Conclusiva ITC 3898/2018-1, bem como
do Parecer Ministerial 4693/2018-4 atestam a regularidade das contas apresentadas pelo Sr. Otniel Carlos de
Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Pancas, no
exercício de 2017.

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:

Com efeito, em conformidade com as referidas manifestações, encampo a seguinte proposta de encaminhamento que integra o Relatório Técnico 340/2018-7:
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A prestação de contas anual analisada refletiu a conduta do presidente da Câmara Municipal de Pancas, sob a
responsabilidade do Sr. Otniel Carlos de Oliveira, 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. Otniel Carlos de

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- 1556/2018 – SEGUNDA CÂMARA

1.1 JULGAR regular a prestação de contas apresentada
pelo Sr. Otniel Carlos de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Pancas, no exercício de 2017, na forma
do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012,
dando quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do
mesmo diploma legal;
1.2 Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/10/2018 - 37ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente/relator), Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do Carmo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
www.tce.es.gov.br

Processo: 03519/2018-3
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: CMJN - Câmara Municipal de João Neiva
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: WALDEMAR JOSE DE BARROS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR –
EXERCÍCIO DE 2017 – JURISDICIONADO: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA – REGULAR – QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual (Ordenadores) da Câmara Municipal de João Neiva, referente
ao exercício de 2017, sob a responsabilidade do senhor
Waldemar José de Barros.
O Relatório Técnico 0330/2018-3 opinou nos seguintes
termos:
A prestação de contas anual analisada refletiu a conduta
do presidente da Câmara Municipal de João Neiva, sob
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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a responsabilidade do Sr. WALDEMAR JOSE DE BARROS,
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. WALDEMAR JOSE DE BARROS, no exercício de 2017, na forma do artigo
84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, considerando a completude apresentada na análise
meritória do Relatório Técnico 00330/2018-3, que preenche, portanto, os requisitos estabelecidos no artigo
319 do RITCEES, manifestou-se 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, por meio da
Instrução Técnica Conclusiva ITC 03883/2018-4: CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A prestação de contas anual analisada refletiu a conduta
do presidente da Câmara Municipal de João Neiva, sob
a responsabilidade do Sr. WALDEMAR JOSE DE BARROS,
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. WALDEMAR JOSE DE BARROS, no exercício de 2017, na forma do artigo
84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.

ção ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.

Encaminhados ao Ministério Público Especial de Contas,
foi elaborado o Parecer 4762/2018-1, da lavra do Procurador de Contas Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira que trouxe o opinamento deste órgão ministerial no
sentido de considerar regular a prestação de contas sob
análise nos termos da Instrução Técnica Conclusiva ITC
3883/2018-4.

1.3 Arquivar os autos após os trâmites de estilo.

Desse modo, considerando que o Ministério Público Especial de Contas acompanhou integralmente o entendimento da área técnica exposto por ocasião da ITC
3883/2018-4, encampo os fundamentos e conclusões
explicitadas, tornando-os parte integrante do presente
voto.
Ante o exposto, acolhendo o entendimento técnico e ministerial, VOTO no sentido de que o Plenário aprove a
seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator

Notificar o responsável da decisão que vier a ser proferida por esta Corte;
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/10/2018 - 37ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente/relator), Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do Carmo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1 Julgar Regular as contas apresentadas pelo Senhor
Waldemar Jose de Barros, frente à Câmara Municipal de
João Neiva, no exercício de 2017, na forma do inciso I do
artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando quitawww.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC- 1557/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 03613/2018-9
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: CMM - Câmara Municipal de Mantenópolis
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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Responsável: CARLOS DE OLIVEIRA BARBOZA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS – EXERCÍCIO DE
2017 – REGULAR – QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual de Ordenador da Câmara Municipal de Mantenópolis, referente
ao exercício de 2017, sob a responsabilidade do senhor
CARLOS DE OLIVEIRA BARBOZA.
O RELATÓRIO TÉCNICO 00362/2018-3 opinou nos seguintes termos:
“9 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A prestação de contas anual analisada refletiu a conduta do presidente da Câmara Municipal de Mantenópolis,
sob a responsabilidade do Sr (a) . CARLOS DE OLIVEIRA
BARBOZA, 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. CARLOS DE OLIVEIRA ARBOZA, no exercício de 2017, na forma do artigo
84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Propomos também que se recomende ao gestor atual :
- A adoção das devidas medidas de retificação contábil

da inconsistência apontada no item 4.4.1 deste relatório
técnico, em acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público;
- Que se proceda à adequação do sistema de controle interno aos moldes e normativos expedidos por esta Corte de Contas, conforme orientação constante do item 6
deste relatório técnico.”
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, ao elaborar a INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA 3947/2018-1, anui todos os argumentos fáticos e jurídicos descritos no relatório técnico, uma vez atendidos
os requisitos estabelecidos no artigo 319 da Resolução
261/2013, manifestando-se pelo julgamento do presente feito nos moldes sugeridos, inclusive quanto a recomendação ao atual gestor que adote as devidas medidas
de retificação contábil em acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, relativa ao item 4.4.1, daquele Relatório Técnico 00362/20183.
Encaminhados ao Ministério Público Especial de Contas,
foi elaborado o PARECER MINISTERIAL 04849/20218, da
lavra do Procurador de Contas Dr. Heron Carlos Gomes
de Oliveira que trouxe o opinamento deste órgão ministerial no sentido de considerar regular a prestação de
contas sob análise nos termos da Instrução Técnica Conclusiva 3942/2018, com recomendações ao ordenador
Carlos de Oliveira Barboza.
Desse modo, considerando que o Ministério Público Especial de Contas acompanhou integralmente o entendimento da unidade técnica exposto por ocasião da elaboração do Parecer Ministerial datado de 02/10/2018,
encampo os fundamentos e conclusões explicitadas, tornando-os parte integrante do presente voto.
www.tce.es.gov.br

Ante o exposto, acolhendo o entendimento técnico e ministerial, VOTO no sentido de que o Plenário aprove a
seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM 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 AS CONTAS APRESENTADAS PELO SR. CARLOS DE OLIVEIRA BARBOZA, frente à Câmara Municipal de Mantenópolis, no exercício de 2017,
na forma do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar
621/2012, dando QUITAÇÃO ao responsável, nos termos
do art. 85 do mesmo diploma legal.
1.2 RECOMENDAR ao atual gestor a:
1.2.1 Adoção das devidas medidas de retificação contábil da inconsistência apontada no item 4.4.1 do Relatório Técnico 362/2018 (Divergência entre o Saldo Contábil
dos Demonstrativos Contábeis e o Valor dos Inventários
de bens), em acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público;
1.2.2 Que se proceda à adequação do sistema de controle interno aos moldes e normativos expedidos por esta Corte de Contas, conforme orientação constante do
item 6 do Relatório Técnico 362/2018 (Sistema de Controle Interno).
1.3 NOTIFICAR o responsável da decisão que venha ser
proferida por esta Corte de Contas;
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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1.4 ARQUIVAR os autos após os trâmites de estilo.
2. Unânime.

TINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO/AUSÊNCIA DE
INTERESSE PROCESSUAL – ARQUIVAR.

3. Data da Sessão: 31/10/2018 - 37ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES

4. Especificação do quórum:

I - RELATÓRIO

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente/relator), Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho Do Carmo.

Tratam os autos de Representação, com pedido de provimento liminar cautelar, oferecida pelo Sr. WAGNER LEITE NASCIMENTO, relatando indícios de irregularidades
ocorridas no Pregão Presencial nº 057/2018, cujo objeto
é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas informatizados de gestão pública, englobando cessão de direito de uso, instalação, implantação, treinamento, customização, migração, adequação,
suporte técnico, atualização tecnológica e assistência
técnica dos sistemas informatizados de gestão pública,
destinados a Administração Pública Municipal.

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1558/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 05080/2018-8
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMC - Prefeitura Municipal de Colatina

Por meio da Decisão Monocrática 856/2018, este Conselheiro Relator determinou a notificação dos responsáveis para prestarem informações no prazo de cinco dias,
em razão dos itens questionados, sendo juntados aos autos justificativas contidas no documento 08 – Resposta
de Comunicação 00427/2018, sendo, posteriormente os
autos encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de
Tecnologia da Informação (NTI), para análise dos fundamentos e pressupostos da cautelar requerida, sendo expedida a Manifestação Técnica 565/2018.

Representante: WAGNER LEITE NASCIMENTO

Em sequência foi proferido o Voto 03145/2018, determinando a suspensão do certame licitatório além da determinação de outras providencias, vindo a Segunda Câmara, acompanhar este Relator, prolatando a Decisão
021487/2018, concedendo medida cautelar.

REPRESENTAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 57/2018 – EX-

Os responsáveis, recebidas as notificações, apresenta-

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: SERGIO MENEGUELLI, THABATA CALIARI
SOUTO
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rem esclarecimentos informando a suspensão do certame, com posterior anulação, sendo os autos, novamente
remetidos ao Núcleo de Controle Externo de Tecnologia
da Informação (NTI), para análise e instrução, sendo elaborada a Instrução Técnica Conclusiva 2972/2018 que
sugeriu a extinção do processo sem resolução do mérito,
por ausência de interesse processual e consequente arquivamento, com determinações.
Por fim, encaminhados foram os autos ao Ministério Público Especial de Contas que veio anuir as mesmas razões da unidade técnica, com expedição de recomendação.
Ato contínuo, chegaram os autos a este Gabinete.
II – FUNDAMENTAÇÃO
O Núcleo de Controle Externo de Tecnologia da Informação e Comunicação (NTI), por meio da Instrução Técnica
Conclusiva 2972/2018, analisou cuidadosamente todos
os fatos e peças processuais contidos nos autos, análise
esta que, face ao seu teor elucidativo, pede-se vênia para reproduzi-la, em parte:
“Como se verifica dos autos, os responsáveis foram notificados da medida cautelar e apresentaram esclarecimentos. De acordo com documentação juntada (Resposta de Comunicação 00521/2018-1), a licitação foi suspensa e seria posteriormente anulada. Em consulta ao
Diário Oficial dos Municípios, verificou-se que o Aviso de
Anulação do Pregão Presencial 057/2018 foi publicado
em 31/07/2018.
[...]
De acordo com a redação unívoca do art. 307, § 5º do Regimento Interno, quando o responsável der cumprimento à medida cautelar e deixar de contesta-la, com o saSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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neamento das irregularidades, será proferida decisão de
mérito. Destarte, conforme se depreende da narrativa
acima, o caso dos autos se submete ao citado dispositivo, importando a prolação de decisão meritória, ou seja,
com resolução de mérito, seja pela procedência ou pela
improcedência da Representação.
[...]
Note-se que não houve, até aquele momento, o apontamento formal e definitivo de indício de irregularidade do
qual os responsáveis poderiam se defender, quando citados. Logo, não foram oportunizados o contraditório e
a ampla defesa.
[...]
Sendo o contraditório e a ampla defesa corolários do devido processo legal e, também, direitos fundamentais,
não é possível a prolação de decisão de mérito, sobretudo pela procedência, sem que, seja concedida ao responsável a chance de se defender.
[...]
Em suma, não há como pugnar pela extinção do processo com resolução do mérito, em virtude da inexistência
de contestação/citação, tampouco compensa prosseguir
a instrução processual para citar os responsáveis, de modo que a solução que melhor se amolda a hipótese e,
de fato, a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de interesse processual, na forma do art.
485, VI, do CPC, abaixo reproduzido;

[...]
Desta forma, opina-se pela extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, formado pela necessidade e utilidade, na forma do
art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente à espécie, com o consequente arquivamento dos autos”.
Como se vê, não há que se discordar das razões expendidas pelo Núcleo de Controle Externo de Tecnologia da
Informação e Comunicação (NTI) ante a atitude adotada pela a Prefeitura Municipal de Colatina que, antes
mesmo de qualquer manifestação desta Corte de Contas, veio promover a anulação do Pregão Presencial nº
57/2018, acarretando a perda do objeto ora representado.
Como se sabe, a análise de mérito pressupõe a oportunidade de defesa aos responsabilizados, por meio da devida citação válida, ato essencial para a existência jurídica do processo e imprescindível para a relação jurídico-processual, e como houve saneamento da ilegalidade, configurou-se a ausência de uma das condições da
ação, qual seja, o interesse de agir, não se fazendo mais
necessária a tutela administrativa em voga, já que não
se pode extrair nenhum resultado útil na continuidade
do processo.

cial de Contas, conforme razões acima aduzidas, pela extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, formado pela necessidade e
utilidade, com o consequente arquivamento dos autos.
Quanto a sugestão de que se faça “determinações” ao
município, venho discordar, à exemplo da manifestação
do Ministério Público Especial de Contas contida no Parecer 4586/2018, visto que, além de não ter ocorrido a
citação, aquela determinação é passível de monitoramento por essa Corte de Contas (art. 294 e seguintes da
Resolução 261/2013), sob pena, em caso de desatendimento, ocorrer aplicação de multa.
Assim, recomendo que futuramente, venha a municipalidade quando da instauração de processos licitatórios,
e elaboração de seus editais observe que: a) a exigência
de atestados de capacidade técnica não poderá ser em
quantitativo superior a 50% da estimativa dos serviços licitados; b) que a exigência de certidão negativa de falência e concordata seja efetivada garantido a participação
de empresas em recuperação judicial no certame; c) venha estabelecer prazo razoável a execução dos serviços
licitados; d) evite a aglutinação dos serviços licitados, visto que o contido nas letras “a”, “b” e “c” ferem o princípio da competição e o contido na letra “d” infringe o estabelecido no artigo 23, §1º, da Lei 8.666/93.

[...]

Assim, no caso em tela a finalidade almejada já foi alcançada, tornando despicienda toda a tramitação do processo (com os gastos que lhe são inerentes) que propiciaria decisão de mérito cujo resultado prático não diferiria do que já há nos autos.

Desta forma, sugere-se a extinção do processo sem resolução de mérito, com amparo na ausência de interesse processual, haja vista a ausência da necessidade e da
utilidade provenientes da tramitação do processo, recomendado a municipalidade que deve observar em seus
editais.

VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse
processual;

Desta forma, comungo do mesmo entendimento esposado pela área técnica e pelo Ministério Público Espe-

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

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

www.tce.es.gov.br
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consideração.
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
Santio, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1 A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE
MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, na
forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, aplicando-o subsidiariamente, na forma do art. 70 da
Lei Complementar nº 621/2012, com o consequente ARQUIVAMENTO destes autos;

elho do Carmo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1559/2018 – SEGUNDA CÂMARA

O Ministério Público de Contas elaborou o Parecer PPJC
4624/2018, de autoria do Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, que pugnou pelo conhecimento e prosseguimento do feito, bem como pela notificação do representante
para trazer esclarecimentos complementares, bem como adequar a exordial.
É o relatório.
DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

UG: PMLT - Prefeitura Municipal de Laranja da Terra

Afirma a área técnica que a Representação em tela não preenche todos os requisitos de admissibilidade
previstos no art. 94, da Lei Complementar Estadual nº
621/2012, bem como no art. 177 do RITCEES, necessários para o prosseguimento da fiscalização.

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

Conforme se pode extrair da ITC 3540/2018:

Representante: Vereador (ES, Laranja da Terra, GILSON
GOMES FILHO)

Considerando esse breve escorço inicial, passamos a
analisar os elementos apresentados por meio da documentação enviada pelo Sr. Gilson Gomes Filho como possível representação, em atenção ao que dispõe o Regimento Interno desta Corte de Contas.

Processo: 06444/2018-4

1.3 CERTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE do teor da decisão a ser proferida, conforme art. 307, §7, da Resolução
TC 261/2013.

REPRESENTAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – ARQUIVAR.

2. Unânime.

RELATÓRIO

3. Data da Sessão: 31/10/2018 - 37ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

Trata-se de representação encaminhada pelo vereador
Gilson Gomes Filho, alegando suposta irregularidade nas
contratações realizadas pela prefeitura do município de
Laranja da Terra e a empresa Erildo Germano Freitas ME,
por dispensa de licitação, cujo montante total da contra-

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente/relator), Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Co-

A Instrução Técnica Conclusiva - ITC 3540/2018 opinou
pelo não conhecimento da Representação.

FUNDAMENTAÇÃO

1.2 RECOMENDADO ao gestor municipal que em futuros
certames licitações atente para os itens representados
nestes autos, evitando exigências demasiadas relativas a
qualificação técnica, capacitação econômico financeira,
promovendo a divisão do objeto licitado (quando possível), bem como estabeleça prazo condizente à execução
do objeto licitado, visando o atendimento do princípio
da competição nos certames licitatórios.

4. Especificação do quórum:

tação foi de R$ 16.335,99 (dezesseis mil, trezentos e trinta e cinco reais e noventa e nove centavos).

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:

www.tce.es.gov.br

Preliminarmente, destacamos que o documento protocolado perante esta Corte de Contas foi autuado (Termo
de Autuação 06444/2018 – documento eletrônico 01)
com fundamento no artigo 184 do Regimento Interno
que determina que qualquer licitante, contratado, pessoa física ou jurídica poderá representar ao Tribunal irregularidades na aplicação da legislação que regule licitaSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019

370

ATOS DA 2a CÂMARA

ções e contratos administrativos.
No entanto, para que uma denúncia/representação seja
conhecida, necessária se faz a constatação da existência
de critérios mínimos de admissibilidade, conforme determina o art. 177 do RITCEES, in verbis:
Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
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.
O artigo 182, parágrafo único, por sua vez, assim preceitua:
Art. 182. Parágrafo único. Aplicam-se às representações,
no que couber, as normas relativas à denúncia.
Extrai-se da leitura dos normativos mencionados, que
dentre os requisitos de admissibilidade da representação, consta expressa a exigência de ser redigida com clareza e conter os elementos de convicção, bem como estar acompanhada de indício de prova, sob pena de não
conhecimento, inteligência do artigo art. 177, incisos II e
III, e § 1º c/c art. 186 da Resolução TC 261/132.
Em sua exordial, o representante faz um breve relato no

qual afirma que a Prefeitura de Laranja da Terrra, no ano
de 2017, teria adquirido um total de R$ 16.335,99, por
dispensa de licitação, em três contratações junto à empresa Erildo Germano Freitas ME, cuja propriedade seria do esposo da Diretora de Compras da Prefeitura Municipal.
Prossegue relatando que todos os serviços contratados
correspondem a meros serviços de marcenaria comuns
ao mercado, e que houve fracionamento a fim de beneficiar a empresa vencedora, dado o seu liame com a Administração – o Sr. Erildo seria, inclusive, primo do prefeito
municipal, segundo alegação do representante.
Deste modo, assevera que todos os princípios éticos do
ordenamento foram violados, notadamente, impessoalidade e moralidade, bem como a jurisprudência e legislação de licitações quanto ao fracionamento de despesa, a
fim de adequá-la à dispensa de licitação.
Verifica-se que o ponto principal do questionamento
suscitado na inicial cinge-se à possível irregularidade decorrente das contratações feitas por dispensa de licitação com a empresa Erildo Germano Freitas, as quais teriam ocorrido estribadas no grau de parentesco entre o
proprietário da empresa e a diretora de compras da prefeitura municipal, alegações que restaram desprovidas
de qualquer documentação de suporte à argumentação
suscitada.
Nem mesmo a alegação de fracionamento de despesas
com o intuito de beneficiar a empresa vencedora dado o
seu liame com a Administração pode se sustentar.
Isso porque, pelo que demonstra dos documentos acostados aos autos pelo representante (documento eletrônico 03 – peça complementar 13635/2018), os serviços
www.tce.es.gov.br

de marcenaria foram contratados para situações pontuais e distintas.
Assim, se extrai dos documentos de fls. 3, 4 e 5 do documento eletrônico 03 – peça complementar 13635/2018
que em julho/2017 houve a contratação de serviço de
confecção de balcão e prateleira para atender a recepção da prefeitura municipal (valor R$ 7.072,49), em outubro/2017 serviços de marcenaria para corte, montagem/desmontagem, pintura, para atender a 1ª Pommer
Bround Fest e 13º Festival de Concertina de Laranja da
Terra (valor R$ 4.219,50) e, em dezembro/2017, serviços de marcenaria para ornamentação das festividades
natalinas na Praça Carlos Tesch, sede do Município (valor R$ 5.044,00).
Nesse sentido, o § 5º do art. 23 da Lei 8.666/93 trata do
fracionamento de despesas caracterizando-o pela adoção de modalidade de licitação mais simples quando exigível modalidade mais complexa, mediante expedientes
como a redução de quantitativos para que o valor fique
dentro dos limites da modalidade de menor exigência,
repetindo-se o procedimento em curto espaço de tempo, abarcando as situações em que são realizadas dispensas quando caberia a realização do procedimento licitatório pertinente.
Mas, para configurar o fracionamento vedado não basta
a simples soma das duas ou mais parcelas cujo resultado levaria à necessidade de realização de procedimento
licitatório ou mudança para modalidade mais complexa.
Já do texto legal destacam-se os requisitos referentes ao
local da realização dos serviços e a possibilidade de serem realizados conjunta e concomitantemente.
Possibilidade de serem executados conjunta e concomiSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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tantemente, ensina Marcelo Palavéri, “quer dizer que o
objeto precisa ser passível de se realizar ao mesmo tempo ou sequencialmente, sendo de se entender que qualquer evento técnico, financeiro, administrativo ou orçamentário impeditivo dessa somatória será suficiente para considerar o objeto separadamente”.
No caso que aqui se analisa, verifica-se que as contratações ocorreram buscando atender demandas específicas
e que surgiram em situações determinadas, o que não
confirma o possível fracionamento de despesa vedado
pela legislação e suscitado pelo representante.
lSoma-se a isso, a ausência de indícios de provas de que
tal fracionamento ocorreu com o intuito de beneficiar o
proprietário da empresa que detinha grau de parentesco com servidor da municipalidade, conforme quer fazer
crer o representante.

empresa Erildo Germano Freitas, teriam ocorrido em razão do grau de parentesco entre o proprietário da empresa e a diretora de compras da prefeitura municipal, o
que supostamente violaria os princípios éticos do ordenamento jurídico, todavia, as alegações estão desprovidas de qualquer documentação de suporte à argumentação suscitada.
Ademais, nem mesmo a alegação de fracionamento de
despesas com o intuito de beneficiar a empresa vencedora pode se sustentar, eis que a documentação juntada pelo representante tão somente atesta que a contratações ocorreram buscando atender demandas específicas e que surgiram em situações determinadas, o que
não confirma o possível fracionamento de despesa vedado pela legislação.
São as contratações destacadas pelo representante:

Diante disso, percebe-se que a narrativa apresentada pelos Sr. Gilson Gomes Filho, no documento protocolado
junto ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
sob o nº. 12156/2018, não oferece conjunto probatório
suficiente para preencher os requisitos legais mínimos
de admissibilidade do Requerimento, mormente no que
tange aos incisos 177, incisos II e III do Regimento Interno desta Corte de Contas, restando ausentes os elementos de convicção, bem como os indícios de prova quanto
aos fatos levantados.

julho/2017 - serviço de confecção de balcão e prateleira para atender a recepção da prefeitura municipal (valor R$ 7.072,49);

Pelo exposto, entendemos que a representação formulada não deva ter seguimento nesta Corte de Contas. Assim, sugere-se o não conhecimento da representação,
nos termos do art. 177, § 1º, do RITCEES.

Diante da evidente fragilidade dos fatos narrados, a representação em exame não oferece conjunto probatório
suficiente para preencher os requisitos legais mínimos
de admissibilidade do Requerimento, mormente no que
tange aos incisos 177, incisos II e III do Regimento Interno desta Corte de Contas, restando ausentes os elemen-

O ponto nodal da suposta irregularidade assinala que as
contratações realizadas por dispensa de licitação, com a

outubro/2017 serviço de marcenaria para corte, montagem/desmontagem, pintura, para atender a 1ª Pommer
Bround Fest e 13º Festival de Concertina de Laranja da
Terra (valor R$ 4.219,50);
dezembro/2017 serviço de marcenaria para ornamentação das festividades natalinas na Praça Carlos Tesch,
sede do Município (valor R$ 5.044,00).

www.tce.es.gov.br

tos de convicção, bem como os indícios de prova quanto aos fatos levantados, entendo pelo não conhecimento da representação, nos termos do art. 177, § 1º, do RITCEES.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento
da área técnica e divergindo do Parecer do Ministério
Público Especial de Contas, VOTO para que seja adotada
a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da 2ª Câmara, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1 NÃO CONHECER a presente Representação, com fulcro nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 177 do RITCEES, tendo em
vista a ausência do preenchimento dos requisitos de admissibilidade;
1.2 DAR ciência ao representante acerca da decisão desta Corte
3. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/10/2018 - 37ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente/relator), Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do Carmo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1560/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 06720/2013-6
Classificação: Tomada de Contas Especial Determinada
UG: CMPK - Câmara Municipal de Presidente Kennedy
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Interessado: CAMARA PRESIDENTE KENNEDY
Responsável: DORLEI FONTAO DA CRUZ, EDINEIDE SANTOS FIGUEIRA PACHECO, LUCIANO MOREIRA DOS ANJOS
Procuradores: GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB:
16046-ES), ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO
(OAB: 15786-ES), LUCIANO MOREIRA DOS ANJOS (OAB:
11936-ES)
AUDITORIA ORDINÁRIA NA CÂMARA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE KENNEDY – EXERCÍCIO 2010 - CONVERSÃO
EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - CONTAS REGULARES COM RESSALVA - AFASTAR RESSARCIMENTO – DETERMINAÇÃO – RECOMENDAÇÕES - ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO
CARMO:
RELATÓRIO

Tratam os autos de Inspeção realizada na Câmara Municipal de Presidente Kennedy, referente ao exercício financeiro de 2010, sob a responsabilidade do Sr. Dorlei
Fontão da Cruz, presidente à época.
A presente fiscalização é oriunda do processo TC1871/2011, referente a Prestação de Contas Anual de ordenador da Câmara Municipal de Presidente Kennedy,
exercício de 2010, que gerou o ACÓRDÃO TC 381/2013,
através do qual fora determinado à Secretaria Geral de
Controle Externo a análise da viabilidade da realização
de auditoria para apuração das questões levantadas no
item 3.2 da Instrução Técnica Conclusiva nº 3809/2012,
referentes à “despesa realizada em – outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica, no montante de R$
301.374,25 com necessidade de detalhamento e esclarecimentos”.
Ato contínuo, os autos foram encaminhados à área técnica, que por meio do Relatório de Fiscalização RA-D 9/2013 foram apontados indícios de irregularidade,
ocasionando a laboração da Instrução Técnica Inicial ITI
896/2013, a qual sugeriu a citação dos Srs. Dorlei Fontão
da Cruz - Presidente da Câmara, Edineide Santos Figueira Pacheco – Presidente da CPL e Luciano Moreira dos
Anjos – Procurador Municipal para que apresentassem
justificativas em relação aos apontamentos realizados, o
que fora acatado pelo relator à época, por meio da Decisão TC 111/2013.
Devidamente citados, os responsáveis apresentaram justificativas e documentação às fls. 984/1858.
Posteriormente, os autos foram encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC,
que elaborou a competente Instrução Técnica Conclusiva ITC 3089/2015, que derradeiramente se manifestou,
www.tce.es.gov.br

nos seguintes termos:
“4. CONCLUSÃO/RESPONSABILIDADE
4.1. Levando em consideração as análises procedidas e
as motivações adotadas nestes autos, em face de irregularidades cometidas no âmbito da Câmara Municipal de
Presidente Kennedy/ES no exercício 2010, sugere-se seja
reconhecida a PROCEDÊNCIA DA INSPEÇÃO, com a manutenção das seguintes irregularidades:
4.1.1 – Contratação de empresa prestadora de serviços
de auditoria interna em substituição à contratação de
servidor efetivo. (item 2.1.1 da ITI 896/2013)
Base Legal: Art. 37, II, da Constituição Federal e Princípios da Finalidade e do Interesse Público, caput do Artigo 32 e da Motivação Suficiente e da Razoabilidade, exarados no § 2º do Artigo 45, ambos, da Constituição do Estado do Espírito Santo.
Responsáveis: Dorlei Fontão da Cruz – Presidente da Câmara
Luciano Moreira dos Anjos – Procurador
4.1.2 – Ausência da designação de responsável para
a fiscalização do contrato 17/2009 (Item 2.1.2 da ITI
896/2013)
Base legal: artigo 67 da Lei 8.666/93.
Responsável: Dorlei Fontão da Cruz - Presidente da Câmara
4.1.3 – Realizar licitação, por carta convite, sem a necessária motivação da necessidade (e da razoabilidade)
da contratação de empresa especializada em assessoria e consultoria contábil. (Item 2.2.1 da ITI 896/2013)
Base Legal: Artigo 45, § 2º, da Constituição do Estado do
Espírito Santo.
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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Responsável: Dorlei Fontão da Cruz – Presidente da Câmara

Ressarcimento: R$
29.590,5151 VRTE

4.1.4 – Contratação de empresa prestadora de serviços
de assessoria contábil para realização de serviços de
atribuição e competência de servidor público, em substituição à contratação mediante concurso público.
(item 2.2.2 da ITI 896/2013)

4.1.9 – Contratação de empresa, em substituição à contratação de servidor efetivo, para prestação de serviços
de consultoria em recursos humanos. (item 2.4.1 da ITI
896/2013)

Base Legal: Artigo 37, inciso II, da Constituição Federal e
os Princípios da Razoabilidade, Moralidade e Eficiência.
Responsável: Dorlei Fontão da Cruz – Presidente da Câmara
4.1.7 – Contratação de empresa de assessoria jurídica
para execução de serviço da atribuição e competência
de servidor público, em substituição à contratação por
concurso público. (item 5.3.1.1.2 do relatório de fiscalização ra-d 9/2013)
Base Legal: Artigo 37, inciso II, da Constituição Federal e
os Princípios da Razoabilidade, Moralidade e Eficiência.
Responsável: Dorlei Fontão da Cruz – Presidente da Câmara
4.1.8 – Realização de gastos sem justificativa, com
serviços já desempenhados por servidores públicos – ausência de interesse público. (item 2.3.4 da ITI
896/2013)
Base Legal: Princípio da Moralidade contido no artigo
37, caput da Constituição Federal e ainda aos Princípios
da Finalidade, do Interesse Público, da Motivação Suficiente e da Razoabilidade proclamados nos artigos 32 e
45, § 2º da Constituição do Estado do Espírito Santo.
Responsáveis: Dorlei Fontão da Cruz – Presidente da Câmara

59.400,00,

equivalentes

a

Base Legal: Art. 37, II, da Constituição Federal, Princípios
da Finalidade e do Interesse Público, caput do Artigo 32
e da Motivação Suficiente e da Razoabilidade, exarados
no § 2º do Artigo 45, ambos, da Constituição do Estado
do Espírito Santo.
Responsáveis: Dorlei Fontão da Cruz – Presidente da Câmara
Luciano Moreira dos Anjos – Procurador
4.2. Isto posto e diante do preceituado no art. 319, § 1º,
incisos I ao IV, da Res. TC 261/13, conclui-se opinando
por:
4.2.1. Converter os presentes autos em tomada de contas especial em face da existência de injustificado dano
ao erário, conforme consta no item 3.3.3 desta Instrução Técnica Conclusiva, no valor total de R$ 59.400,00,
equivalentes a 29.590,5151 VRTE, na forma do art. 57,
inc. IV, da Lei Complementar nº 621/2012 c/c art. 207,
inc. VI e art. 317, § 1º, inc. I ao III, e § 3º, todos da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), ressaltando que o responsável foi devidamente citado quanto
à possibilidade de ressarcimento.
4.2.2. Rejeitar a arguição preliminar quanto à Responsabilização do Procurador Jurídico, invocada pelo Sr. Luciano Moreira dos Anjos;
4.2.3. Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do senhor Sr. Dorlei Fontão da Cruz - Presiwww.tce.es.gov.br

dente da Câmara Municipal de Presidente Kennedy/ES
no exercício 2010, pela prática de ato ilegal presentificada nos itens 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.2, 3.3.3 e 3.4.1
desta Instrução Técnica Conclusiva e pelo cometimento
de infração que causou dano injustificado ao erário disposto no item 3.3.4, condenando-o ao ressarcimento ao
erário público municipal no valor de R$ 59.400,00, equivalentes a 29.590,5151 VRTE, com amparo no art. 84,
inc. III, alíneas “c” e “e” da Lei Complementar 621/2012,
aplicando-lhe multa pessoal na medida da sua culpabilidade, com amparo no art. 62 n/f do art. 96, inc. II, ambos da Lei Complementar Estadual nº 32/93 por se tratar
de pretensão punitiva e ser esta a legislação mais favorável ao responsável, aplicável à época dos fatos apurados;
4.2.3. Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do senhor Luciano Moreira dos Anjos, no
exercício de 2010, pela prática de ato ilegal presentificada nos itens 3.1.1 e 3.4.1 desta Instrução Técnica Conclusiva, sugerindo ainda aplicação de multa pessoal na medida da sua culpabilidade, com amparo no art. 62 n/f do
art. 96, inc. II, ambos da Lei Complementar Estadual nº
32/93 por se tratar de pretensão punitiva e ser esta a legislação mais favorável ao responsável, aplicável à época
dos fatos apurados;
4.2.3. Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas da senhora Edineide Santos Figueira Pacheco, no exercício de 2010, pela prática de ato ilegal
presentificada nos itens 3.1.3 desta Instrução Técnica
Conclusiva, sugerindo ainda aplicação de multa pessoal na medida da sua culpabilidade, com amparo no art.
62 n/f do art. 96, inc. II, ambos da Lei Complementar Estadual nº 32/93por se tratar de pretensão punitiva e ser
esta a legislação mais favorável ao responsável, aplicável
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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à época dos fatos apurados;”
Ao Ministério Público de Contas, houve manifestação,
por meio de parecer, fls. 1942/1945, da lavra do Procurador de Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, corroborando integralmente com os argumentos lançados
pela equipe técnica em sede da Instrução Técnica Conclusiva.
Na 32ª Sessão Plenária Ordinária do dia 13 de setembro
de 2016, o Sr. Luciano Moreira dos Anjos (Assessor Legislativo) e o Sr. Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro, representante legal do Sr. Dorlei Fontão da Cruz (Presidente
da Câmara) realizaram sustentação oral, ensejando o retorno dos autos à área técnica.
Assim, por meio da Manifestação Técnica 01626/2017, a
SecexMunicípios – Secretaria de Controle Externo de Fiscalização dos Municípios entendeu pela mantença dos
fundamentos explanados na Instrução Técnica Conclusiva, ressaltando que os elementos suscitados em sede
de sustentação oral não alteram as conclusões anteriormente sugestionadas.
No mesmo sentido, manifestou-se o Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, por meio da Manifestação Técnica 01634/2017.
Por sua vez, o Ministério Público Especial de Contas, manifestou-se, por meio de parecer da lavra do Dr. Heron
Carlos Gomes de Oliveira, no mesmo sentido, apreendendo que a sustentação oral não trouxe elementos novos aptos a ensejar mudança de entendimento sobre os
indicativos de irregularidade já analisados.
É o relatório.
PRELIMINAR:
Responsabilização do Assessor Legislativo, que funcio-

nou como parecerista em alguns processos – Preliminar
de Ilegitimidade Passiva Arguida:
Aduz o Assessor Legislativo, Sr. Luciano Moreira dos Anjos, que pela ausência de procurador na Câmara Municipal de Presidente Kenney, emitiu dois pareceres jurídicos em procedimentos de licitação realizados pelo órgão e em nenhum deles apreciou o mérito da contratação, nem a conveniência e oportunidade do objeto licitado, analisando apenas a regularidade ou não do procedimento licitatório.
Em síntese, afirma que se pautou nos termos do artigo
38 da Lei de Licitações, que trata apenas de editais, contratos, acordos, convênios ou ajustes.
Em breve síntese, ressalta que o Poder Judiciário tem admitido a responsabilização dos assessores e procuradores jurídicos apenas nos casos de comprovada má fé ou
culpa grave.
Em relação à responsabilização de advogados públicos,
a maioria da doutrina e jurisprudência, principalmente após as manifestações do Supremo Tribunal Federal
nas decisões MS 24.073-3, MS 24.584 e MS 24.631, convergem para a responsabilização do parecerista jurídico,
quando o parecer é de natureza vinculativa e, em se tratando de parecer opinativo, quando há demonstração de
erro grosseiro, má-fé ou culpa latu sensu.
Nessa linha de intelecção, cito jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria:
“O parecerista jurídico pode ser responsabilizado solidariamente com gestores por irregularidades na aplicação de recursos públicos. O parecer jurídico integra e
motiva a decisão a ser adotada pelo ordenador de despesas.
www.tce.es.gov.br

Por meio de Pedido de Reexame, subprocurador administrativo do município requereu a reforma de deliberação que o condenara ao pagamento de multa em razão de irregularidades em procedimento licitatório envolvendo a aplicação de recursos públicos federais no
Programa Caminho da Escola e no Programa Nacional
de Apoio ao Transporte Escolar. Alegou o recorrente que
não poderia ser responsabilizado “pois apenas emitiu
parecer jurídico, que seria ato ‘meramente opinativo’”, e
ainda que “não ordenou despesas, não gerenciou, arrecadou, guardou ou administrou quaisquer bens ou valores públicos”. Ao examinar a matéria, a relatora anotou
que “o entendimento deste Tribunal é de que o parecerista jurídico pode ser responsabilizado solidariamente
com gestores por irregularidades na aplicação dos recursos públicos. O parecer jurídico, via de regra acatado pelo ordenador de despesas, é peça com fundamentação
jurídica que integra e motiva a decisão a ser adotada”. Citou precedente do STF que, “ao tratar da responsabilização de procurador de autarquia por emissão de parecer
técnico-jurídico, admitiu a responsabilidade solidária do
parecerista em conjunto com o gestor”. Ademais,”a responsabilização solidária do parecerista por dolo ou culpa
decorre da própria Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), que, em seu art. 32, dispõe que o ‘advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa’”. Por fim, observou que o parecer favorável emitido pelo recorrente implicou prosseguimento de certame “marcado por total falta de competitividade”. O Tribunal, então, seguindo o voto da relatora, decidiu negar provimento ao recurso. (Acórdão
825/2014-Plenário, TC 030.745/2011-0, relatora Ministra Ana Arraes, 2.4.2014.) (g.n.).”
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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Neste contexto, acompanho a equipe técnica e corpo ministerial no sentido de rejeitar a preliminar apresentada
pelo Sr. Luciano Moreira dos Anjos, reconhecendo que
o parecerista é legítimo para figurar no polo passivo da
presente demanda, ressaltando que, no mérito, analisarei se as condutas praticadas pelo mesmo têm caráter irregular.
FUNDAMENTAÇÃO:
Nesse contexto processual, vieram-me os autos para manifestação meritória quanto às irregularidades levantadas pela competente equipe técnica desta Corte de Contas.
Verifica-se, todavia, que após a apresentação de justificativas e documentação ofertadas em sede de defesa,
constata-se o afastamento de algumas irregularidades,
tanto pela área técnica, bem como pelo corpo ministerial desta Corte de Contas. Assim, corroborando com as
razões técnicas, fazendo-as parte integrante do presente
voto, independente de transcrição, me manifestarei apenas em relação às irregularidades que foram mantidas.
1 – Processo nº 2.403/2009:
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços
de auditoria interna.
Contrato: 17/2009
Valor pago: R$ 14.095,00
Valor liquidado: R$ 14.000,00
Valor pago: R$ 14.000,00
Instrumento: Convite 07/2009
1.1-Contratação de empresa prestadora de serviços de
auditoria interna em substituição à contratação de servidor efetivo (item 3.1.1 da ITC):

Base Legal: Art. 37, II, da CF e Princípios da Finalidade e
do Interesse Público, caput do Artigo 32 e da Motivação
Suficiente e da Razoabilidade, exarados no § 2º do Artigo
45, ambos, da Constituição do Estado do Espírito Santo.
Responsáveis: Dorlei Fontão da Cruz – Presidente da Câmara
Luciano Moreira dos Anjos – Procurador
A equipe técnica constatou que o edital do convite nº
07/2009, cujo objeto fora a “contratação de empresa
prestadora de serviços de auditoria interna, visando à
inspeção de todos os processos de despesas, contratos
e licitações no exercício de 2009” se deu de forma irregular.
Constata a equipe técnica que os serviços de auditoria
interna da Câmara Municipal de Presidente Kennedy deveriam ter sido realizados por servidor efetivo, entendendo que a Administração terceirizou tarefa primordial
e essencial da atividade estrutural da Câmara Municipal
de Presidente Kennedy ao contratar empresa de auditoria interna, o que, segundo apreende desrespeitou o inciso II do artigo 37 da Constituição Federal.
Em justificativas, o então Presidente da Câmara Municipal, Sr. Dorlei Fontão da Cruz alegou que devido à ausência de servidores efetivos em seu quadro de pessoal houve a realização do procedimento licitatório para contratação de empresa para tal finalidade, pois não havia recursos orçamentários para a realização de concurso público.
Registrou, ainda, que não houve terceirização de serviços públicos, pois a empresa contratação apenas assessorava e prestava consultoria aos servidores para que realizassem os serviços.
www.tce.es.gov.br

Afirmou que a adotou algumas medidas de contenção
de despesas, objetivando a realização de concurso público no exercício subsequente, que fora deflagrado em
2011, sendo o primeiro concurso do Poder Legislativo
daquela municipalidade, contando com cargos de procurador e contador.
Por sua vez, o Sr. Luciano Moreira dos Anjos, assessor legislativo, que funcionou como parecerista no processo
licitatório em voga, em sede de justificativas, enfatizou
que os serviços contratados tinham por objeto a contratação de empresa prestadora de serviços de inspeção de
todos os processos de despesas, contratos e licitação no
exercício de 2009, em busca da adequação às normas
da Lei de Responsabilidade Fiscal e auditoria de controle externo.
Esclareceu que a estrutura do órgão era precária, com
o mínimo de pessoal contratado, contando com apenas
dois servidores de nível superior, sendo um assessor jurídico e outro assessor legislativo, responsáveis pelas demandas relacionadas à realização dos procedimentos de
contratação, licitações, pagamentos e etc., não sendo
possível, confiar aos próprios atores dos procedimentos
administrativos auditá-los.
Pela relevância dos fatos trazidos aos autos em sede de
defesa, permito-me citar trechos das justificativas apresentadas pelo assessor legislativo, então parecerista:
“...continua esclarecendo que os serviços realizados pela contratada originaram a apresentação de um relatório circunstanciado que apresentou ao gestor uma análise apurada de cada um dos processos de pagamento realizados, apontado ainda irregularidades que requeriam
medidas urgentes por parte da administração, tal como
a realização de concurso público, afirmando assim resSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019

376

ATOS DA 2a CÂMARA

tar latente o interesse público do objeto contratado. Por
fim, afirma que a contratação se deu por evento certo
e determinado, devidamente delimitado no tempo, qual
seja, inspecionar processos de despesas, contratos e licitações no exercício de 2009, com prazo contratual de 60
dias. E ainda, que a contratação ocorreu no primeiro ano
de gestão, sendo que logo após, o gestor tomou as medidas necessárias para atualização da legislação.”
Pois bem. Nota-se que a irregularidade mantida pela
equipe técnica se refere à terceirização de serviços de
auditoria interna em substituição à contratação de servidor efetivo.
Como bem orientou a equipe técnica, ao citar o Guia de
Orientação para Implantação do Sistema de Controle Interno na Administração Pública, aprovado pela Resolução 227/2011 e alterado pela Resolução 257/2013, a designação de servidores efetivos com formação em nível
superior para o exercício das atividades de controle interno reveste-se de maior eficácia, assinalando ainda, as
regras de transição nos casos em que o controle interno ainda não fora implantado, recomendando que nesses casos, sejam recrutados servidores já pertencentes
ao quadro de pessoal efetivo, desde que reúnam as qualificações necessárias aos desempenho das atribuições
inerentes ao controle interno.
Entretanto, conforme se verifica dos elementos trazidos
aos autos, a Câmara Municipal de Presidente Kennedy à
época da contratação da empresa de consultoria contava com apenas dois servidores comissionados com cursos de nível superior, somando-se ao fato de que a estrutura daquele Poder era precária, contando com poucos
servidores comissionados na Casa.
Denota-se, portanto, que em decorrência da ausência

de quadro efetivo de pessoal, a Administração realizou
a contratação de consultoria para execução dos serviços
de auditoria interna por período certo e determinado
(60 dias), o que leva a própria área técnica a reconhecer
a razoabilidade da terceirização de tal serviço, ainda que
o considere atividade permanente, ao reconhecer o seu
caráter finalístico e rotineiro, in verbis:

(...) adoção dos procedimentos necessários para a realização de Concurso Público, uma vez que, a Câmara Municipal não possui funcionários efetivos. Sendo latente
para tanto, a necessidade de reformulação da estrutura administrativa interna e da edição de diploma legal
referente a Plano de Cargos e Salários próprio do Poder Legislativo.”

“Deste modo, vê-se que as alegações dos defendentes
são pertinentes, pois de fato, a Câmara não contava com
servidores efetivos ou mesmo comissionados em número hábil para realizar a auditoria contratada. ”

Diante disso, vê-se que, o Presidente da Câmara Municipal mesmo tendo sido muito bem orientado pela
empresa contratada, no ano seguinte aprovou a Lei nº
1001/2011, que previa a realização de concurso público,
deixando, contudo, de colocar no plano de cargos e salários dos servidores daquele Legislativo, o esperado cargo
de auditor interno ou de controlador, ou cargo análogo a
esses, deixando assim de sanar a motivação da terceirização do serviço de auditoria, razão pela qual, a área técnica mantém o caráter irregular de tal contrato, responsabilizando, via de consequência o Sr. Dorlei Fontão da
Cruz, então Presidente daquela Casa e o Sr. Luciano Moreira dos Anjos, então parecerista.

Vale registrar, de acordo com a documentação acostada
aos autos, que a empresa contratada fez um primoroso
trabalho junto à Câmara Municipal de Presidente Kennedy, confeccionando um relatório de auditoria interna detalhando com riqueza toda a situação contábil, financeira e jurídica do órgão, o que, sem desmerecer àqueles
servidores, seria extremamente penoso para eles, visto que a atividade de auditoria requer conhecimento e
qualificação técnica adequada para tanto.
Dessa forma, ante a análise pormenorizada de toda a estrutura funcional do Poder Legislativo Municipal de Presidente Kennedy, a contratada, empresa Suporte Consultoria e Assessoria Ltda – ME, ao concluir o referido relatório, sugeriu, em seu item 8, conforme passo a transcrever:
“(...) implantação de setor permanente responsável pelo
Controle Interno dos atos da administração pública, com
atribuições preventivas e corretivas dos atos de gestão,
otimizando-se desta forma a prestação do serviço público, velando pela legalidade dos procedimentos a luz da
legislação vigente.
www.tce.es.gov.br

Não há que se rechaçar as inferências que levam à douta equipe técnica desta Casa a manter a irregularidade posta, todavia, insta dizer que se está diante de clara violação ao Princípio da Correlação, ou da Relatividade, também chamado de Congruência da condenação,
usualmente utilizado no ramo do direito processual penal, no entanto, permito-me invocá-lo, por representar
uma das mais relevantes garantias do direito de defesa,
já que afiança ao indivíduo a certeza de que não poderá ser condenado sem que tenha tido a oportunidade de
prévia e pormenorizada ciência dos fatos que lhes são
imputados, permitindo, dessa forma, defender-se plenamente da acusação que pesa sobre ele.
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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Explico. Os responsáveis foram chamados aos autos para apresentarem justificativas/defesa em relação à inconsistência intitulada “2.1.1 – Contratação de empresa
prestadora de serviços de auditoria interna em substituição à contratação de servidor efetivo” por meio da Instrução Técnica Inicial nº 896/2013, que descreveu as supostas condutas irregulares nos seguintes termos:
“Identificação: Dorlei Fontão da Cruz – Presidente da Câmara
Conduta: Solicitar a contratação, homologar o procedimento licitatório e assinar contrato com empresa para
execução de serviços de atribuição e competência de
servidor público.
Identificação: Luciano Moreira dos Anjos – Procurador
Conduta: Emitir parecer jurídico, validando o procedimento licitatório, tratando da contratação de empresa
para execução de serviços de atribuição e competência
de servidor público.’’
Vê-se, portanto, que a peça técnica que sugeriu a citação dos responsáveis, que fora integralmente encampada pelo relator à época, não fez qualquer menção à realização de concurso público sem a previsão de cargo correspondente à atividade de controle interno daquele Poder. Logo, não se pode responsabilizá-los, por irregularidade, cujo contraditório restou violado, ainda que um fato seja desdobramento do outro
Nesse viés, afasto a irregularidade no que tange à terceirização de serviços relacionados ao controle interno
da Câmara Municipal de Presidente Kennedy e deixo de
apreciar a conduta do então Presidente da Câmara, bem
como do parecerista indicado em relação à ausência de
previsão de cargo correspondente à atividade de contro-

le interno quando da deflagração de concurso público,
em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
Deixo de determinar a reabertura de instrução processual por entender que não há razoabilidade para tanto, considerando o decurso de tempo entre a ocorrência
dos fatos e a presente data, entendendo, contudo, ser
viável a determinação ao atual gestor daquele Poder Legislativo no sentido de que estruture o controle interno
do órgão, acaso ainda não se tenha feito, criando-se cargo correspondente à atividade, observando os ditames
legais, especialmente o Guia de Orientação para Implantação do Sistema de Controle Interno na Administração
Pública, aprovado pela Resolução 227/2011 e alterado
pela Resolução 257/2013.
1.2 Ausência da designação de responsável para a fiscalização do contrato 17/2009 (Item 3.1.2 – da ITC)
Base legal: artigo 67 da Lei 8.666/93.
Responsável: Dorlei Fontão da Cruz - Presidente da Câmara
Em análise aos documentos que compõem o Processo
Administrativo da empresa Suporte Consultoria e Assessoria Ltda ME (contratação de empresa prestadora de
serviços de auditoria interna, visando à inspeção de todos os processos de despesas, contratos e licitações no
exercício de 2009), não foi encontrada designação de
servidor para o acompanhamento e a fiscalização da execução contratual, bem como, os respectivos registros
pertinentes, em desacordo com o estabelecido no art.
67 “caput” da Lei n.º 8.666/93.
Em justificativas, o responsável afirmou que o contrato
em análise foi devidamente fiscalizado pela Diretora Adwww.tce.es.gov.br

ministrativa da Câmara Municipal, Sra. Marilene Freitas
Pinto Macedo, a qual teria atestado, por ocasião de cada pagamento, a efetiva e satisfatória execução do contrato, ao informar que os serviços foram prestados, estando aptos para o pagamento, conforme ateste realizado por ele, conforme se comprova às fls. 23 do relatório
conclusivo produzido pela empresa contratada, fls. 1360
dos presentes autos.
Compulsando os autos, vê-se que realmente não há
comprovação de que o procedimento licitatório em destaque fora fiscalizado por servidor formalmente designado para tanto, conforme prevê a lei de licitações, todavia, verifico, no caso presente, que o fato de não ter
sido providenciada designação formal de fiscal do contrato não implicou na ausência de fiscalização efetiva do
mesmo. Pelo menos, não há qualquer apontamento da
área técnica evidenciando qualquer prejuízo causado em
decorrência da falha cometida.
Neste sentido, registro decisão deste Tribunal de Contas,
em julgamento proferido em fevereiro de 2017, de relatoria do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun nos autos do processo TC-2841/2012.
Assim, diante do explanado mantenho a irregularidade,
entretanto, tendo em vista a baixa gravidade do apontamento feito neste tópico, deixo de aplicar multa ao
responsável, fazendo apenas constar recomendação ao
atual ordenador de despesas da Câmara Municipal de
Presidente Kennedy para que nos contratos firmados designe agente responsável pela fiscalização da execução
contratual de maneira formal, através de ato próprio ou
por termo nos autos do processo inerente à contratação,
conforme orientação da Súmula nº 001 deste Tribunal,
publicada no DIO Eletrônico em 29/08/2017.
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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Destaco, que os procedimentos licitatórios citados, foram realizados no exercício de 2010, anteriormente à publicação da Súmula 001 de 2017 deste Tribunal de Contas.
2- PROCESSO Nº 2.735/2009
Objeto: Contratação de empresa especializada em assessoria e consultoria na área contábil.
Contrato: 01/2010
Contratada: Assessoria Farias Ltda.
Valor contratado: R$ 60.000,00
Valor liquidado: R$ 60.000,00
Valor pago: R$ 60.000,00
Instrumento: Convite 10/2009
2.1 - Realizar licitação, por carta convite, sem a necessária motivação da necessidade (e da razoabilidade) da
contratação de empresa especializada em assessoria e
consultoria contábil. (item 3.2.1 da ITC)
Base Legal: Artigo 45, § 2º, da Constituição do Estado do
Espírito Santo.

Por meio de justificativas, o Sr. Dorlei Fontão da Cruz, arguiu, em síntese, que os motivos para a contratação da
assessoria em tela se resumem na ausência de servidores efetivos na Câmara Municipal, bem como a necessidade de regularização da situação contábil ante a carência de recursos orçamentários para a realização de concurso público.
Analisando a defesa do responsável, a equipe técnica
apreendeu por manter a presente irregularidade, fundamentando o seu entendimento, em síntese, nos seguintes termos:
“Constata-se que, de fato, a administração deixou de fazer constar no processo administrativo de licitação, a motivação para realizar a contratação ali realizada. Notese, neste particular, que a Constituição Estadual, em seu
art. 45, §2º, exige que os atos administrativos sejam motivados, o que não se vislumbra na espécie.
(...)

Responsável: Dorlei Fontão da Cruz – Presidente da Câmara

Segundo o princípio da motivação, a autoridade administrativa deve apresentar as razões que a levaram a tomar
determinada decisão. É obrigação do administrador motivar todos os atos que edita.

A equipe técnica indicou a ausência de motivação para a
deflagração do processo licitatório convite nº 10/2009,
cujo objeto foi a contratação de empresa especializada
em assessoria e consultoria contábil.

Assim, a administração pública está obrigada a justificar,
de fato e de direito, o motivo de seus atos, a fim de que
se possa averiguar a sua adequação à lei e aos princípios
de direito.”

Entendeu a equipe de auditagem que ao proceder à contratação da empresa Assessoria Farias Ltda., a Administração Pública não apresentou elementos de fato e de
direito de modo a motivar tal necessidade, com o consequente indicativo de irregularidade descrito no artigo
45, §2º da Constituição do Estado do Espírito Santo.

Conforme se depreende dos autos, o quadro de pessoal
do Poder Legislativo do Município de Presidente Kennedy não contava com servidores efetivos, tampouco com
servidor com formação contábil, o que a meu ver, poderia comprometer sobremaneira a contabilidade governamental daquele Poder, cuja atividade exige boa técnica e
www.tce.es.gov.br

especialização.
Ressalto, que as assessorias especializadas podem ser
verdadeiras facilitadoras no aperfeiçoamento das rotinas
de trabalho no serviço público e são excepcionalmente
admitidas nessa perspectiva, mas não como substituição
de pessoal, o que não abrange o caso em análise.
Posto isto, no caso sob exame, entendo razoável a contratação de assessoria contábil para suprir a necessidade
do órgão, frente à complexidade da contabilidade pública, notadamente tendo em vista a ausência de servidor
capacitado para tanto e a seleção da contratada ter se
dado mediante prévio processo licitatório, que não houvera qualquer indicação de irregularidade.
Nessa linha de entendimento, considerando o caso concreto, pondero que não há suficiência para apenamento
do gestor ante a ausência de formalização de motivação
na contratação de empresa especializada na prestação
de serviços contábeis, todavia, mantenho a presente irregularidade, para recomendar ao atual gestor da Câmara Municipal de Presidente Kennedy que nos processos
licitatórios formalize a motivação do ato, por meio de declaração escrita com as razões que o levaram à sua prática.
2.2 – Contratação de empresa prestadora de serviços de
assessoria contábil para realização de serviços de atribuição e competência de servidor público, em substituição à contratação mediante concurso público. (item
3.2.2 da ITC)
Base Legal: Artigo 37, inciso II, da Constituição Federal e
os Princípios da Razoabilidade, Moralidade e Eficiência.
Responsável: Dorlei Fontão da Cruz – Presidente da Câmara
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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A equipe técnica verificou que os serviços contábeis contratados pela Câmara Municipal de Presidente Kennedy junto à empresa Assessoria Farias Ltda. são de natureza administrativa permanente e contínua do Legislativo Municipal, devendo, portanto, haver cargo efetivo, investido por meio de concurso público.
Dessa forma, concluiu que a contratação da empresa de
assessoria contábil, caracterizou terceirização de serviços próprio das atividades de servidores públicos, em
desrespeito às normas constitucionais.
Por meio de defesa, o responsável alegou, que ao assumir a Câmara Municipal não havia servidores efetivos
para realização nem mesmo das atividades rotineiras e
não havia orçamento suficiente para a realização de concurso público no exercício de 2011.
Esclarece ainda, que a empresa contratada, não realizava os serviços diretamente, apenas dava assessoria e
consultoria aos servidores comissionados.
Por fim, em síntese, novamente arguiu que a Câmara
Municipal de Presidente Kennedy não contava com profissionais da área contábil em seus quadros e visando solucionar o problema realizou o primeiro concurso público daquele Poder, para o provimento dos cargos de procurador e contador no exercício de 2011.
Verifico, outrossim, que questões semelhantes já foram
enfrentadas por esta Corte de Contas ao analisarem diversos processos de contas. Neste contexto, sobressalto
os autos do processo TC 7169/2012, relatado pelo nobre
Conselheiro Domingos Augusto Taufner, que apresentou
proposta de voto, no sentido de afastar a irregularidade, aprovada por maioria por meio do Acordão TC-1245/
2017-PLENÁRIO, nos seguintes termos:

“1.1 Rejeitar a arguição preliminar de coisa julgada administrativa sustentada pelo Sr. Ademir José de Lima;
1.2 Pelo acolhimento das razões de justificativas apresentadas pelo Sr. Ademir José de Lima – Presidente da
Câmara Municipal de Linhares no exercício 2008;
1.3 Pela improcedência da presente Representação,
com base no artigo 95, I, c/c o artigo 99, § 2º, ambos da
Lei Complementar nº 621/2012;
1.4 Recomendar à atual Administração da Câmara de Linhares que:
1.4.1 Promova capacitações periódicas para seus servidores, principalmente em áreas estratégicas, tais como
assessorias jurídica e contábil;
1.4.2 Promova a reestruturação de seu quadro de pessoal, de modo que atenda satisfatoriamente a demanda
existente, inclusive com o acréscimo de servidores efetivos na área contábil, com a finalidade de ter uma melhor
organização administrativa para prestar serviços de maneira eficiente à população local. Porém, respeitando os
limites de gasto com pessoal previsto na LRFe também
os limites de gastos com Câmaras Municipais previstas
no art. 29 A da CF;
Dar ciência aos interessados do teor da presente decisão;
1.6 Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 176, §3º, II do Regimento Interno;”
Pois bem. Constata-se dos autos que a Câmara Municipal de Presidente Kennedy não possuía servidor efetivo
a época dos fatos, ou qualquer servidor com formação
acadêmica em contabilidade.
www.tce.es.gov.br

A legislação brasileira, referente à gestão da contabilidade pública é complexa e em razão disso, executar a atividade contábil de um ente público, mesmo que de pequeno porte, exige do profissional de contabilidade qualificação necessária para a gestão orçamentária, econômica, financeira e patrimonial do órgão.
Não desmerecendo de forma alguma o trabalho realizado pelos servidores daquele órgão à época, penso que
um servidor sem a formação contábil não garantiria a
qualidade necessária da atividade contábil de um ente
público, podendo comprometer sobremaneira a contabilidade governamental, que como já disse anteriormente, exige boa técnica e especialização. Assim, com a devida vênia, supor que a Câmara Municipal de Presidente
Kennedy estaria apta a exercer com qualificação toda a
sua atividade contábil por meio de servidor sem formação para tanto, é uma premissa arriscada.
Ante ao exposto, no caso sob exame, entendo admissível
a contratação de assessoria contábil para suprir a necessidade do órgão, frente à complexidade da contabilidade pública, notadamente tendo em vista a seleção mediante prévio processo licitatório e a ausência de servidor com formação contábil no período analisado.
Assim, acolhendo as justificativas do gestor, afasto a presente irregularidade.
3- PROCESSO Nº 2.743/2009
Objeto: Contratação de empresa em assessoria e consultoria jurídica. Contrato: 02/2010
Contratada: Piassi & Ribeiro – Advogados Associados
Valor contratado: R$ 59.400,00
Valor liquidado: R$ 59.400,00
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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Valor pago: R$ 59.400,00
Instrumento: Convite 11/2009
3.1 – Contratação de empresa de assessoria jurídica
para execução de serviço da atribuição e competência
de servidor público, em substituição à contratação por
concurso público. (Item 3.3.2 da Instrução Técnica Conclusiva)
Base Legal: Artigo 37, inciso II, da Constituição Federal e
os Princípios da Razoabilidade, Moralidade e Eficiência.
Responsável: Dorlei Fontão da Cruz – Presidente da Câmara
De acordo com a equipe técnica desta Casa, o contrato
em questão, firmado entre a Câmara Municipal de Presidente Kennedy e a empresa Piassi & Ribeiro Advogados
Associados, tem como objeto a contratação de assessoria e consultoria jurídica, cuja atividade é de natureza administrativa permanente e contínua do Poder Legislativo, devendo ser realizada por servidor efetivo, com cargo provido por meio de concurso público.
Destaca que haviam dois servidores comissionados naquele órgão que atuavam na área jurídica e que desempenhavam os mesmos serviços da empresa contratada,
Sra. Edineide Santos Figueira Pacheco, ocupante do cargo de Assessora Jurídica e o Sr. Luciano Moreira dos Anjos, ocupante do cargo de Assessor Legislativo, sendo
que este último desempenhou serviços inerentes ao cargo de advogado, mesmo ocupando cargo diverso, conforme se visualizou em alguns pareceres jurídicos.
Em justificativas, o responsável explicou que a servidora Edineide Santos Figueira Pacheco acumulava a função
de Presidente da Comissão de Licitação com o de assessora jurídica, o que a impedia de proferir pareceres nos

feitos de sua própria lavra, já o servidor Luciano Moreira dos Anjos, que também possuía formação em direito,
cujo cargo era de assessor jurídico, exercia atividades ligadas ao assessoramento dos vereadores, elaborando e
analisando projetos de leis, entre outros, e em caso de
impedimento da servidora mencionada, proferia pareceres nos processos licitatórios.
Por fim, o gestor ressaltou que:
“...o quadro era insuficiente para atender às necessidades do órgão, razão pela qual solicitou o serviço de assessoria. Afirma que a empresa contratada proferiu parecer jurídico em mais de sessenta proposições, entre
projetos de lei, projetos de resolução e emendas a lei orgânica, proferiu parecer em dez processos licitatórios e
dez contratos/prorrogação administrativas.
(...)
...destaca que não se tratou de uma assessoria de natureza pontual, mas sim, de uma complementação, contínua, de um serviço de natureza permanente e que carecia de pessoal efetivo para sua consecução, e que optou
por efetuar a contratação da assessoria jurídica por contar com mais advogados especializados; porque empresa não adoece, não ganha 13º salário, não tira férias; seu
custo é inferior ao de um assessor comissionado, sendo
mais vantajoso para a administração. ”
De acordo com a previsão da cláusula primeira dos contratos administrativos supramencionados, o objeto
abrangia as seguintes atividades:
“Contrato nº 02/2010 – Fl. 677
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
É objeto da presente licitação, a contratação de empresa
especializada em assessoria e consultoria na área jurídiwww.tce.es.gov.br

ca, com as seguintes especificações:
Assessoramento e consultoria jurídica ao legislativo, atuando sobre ordem direta da Mesa Diretora.
Representar o órgão legislativo em qualquer estância
(SIC), juízo ou tribunal, sempre que solicitado.
Assessorar os Vereadores desta Casa de Leis, quanto aos
seus requerimentos, indicações e os pareceres das Comissões Permanentes;
Prestar assessoramento a Mesa Diretora nos trabalhos
das sessões do plenário;
Emitir parecer por escrito nos processos de licitação e
contratos realizados pelo órgão legislativo;
Emitir parecer por escrito nos Preposição (SIC) que tramitarem pelo órgão legislativo. ”
No caso concreto, verifico que o responsável, diante da
ausência de servidores efetivos, contando com apenas
um servidor comissionado, exercendo a função de assessor jurídico, para realizar todas as atividades relacionadas ao seu âmbito de atuação naquele órgão, terceirizou
os serviços jurídicos por meio da contratação da empresa Piassi & Ribeiro – Advogados Associados, por meio do
convite nº 02/2010.
Fato manifesto é que as legislações brasileiras, referentes à área jurídica administrativa-legislativa são complexas e em razão disso, executar a atividade jurídica de um
ente público, não é trabalho simples, exigindo do profissional do direito qualificação necessária para propiciar
ao gestor a indispensável segurança jurídica aos atos administrativos praticados, evitando o posterior questionamento acerca de sua eventual ilegalidade ou inconstitucionalidade.
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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Nesse passo, me convenço de que a contratação em
apreço configura a hipótese da exceção ao concurso público nos moldes do Parecer Consulta TC nº 01/2013 de
relatoria do Eminente Conselheiro Sérgio Aboudib, cujo
o tema fora bastante discutido, assim orientando os jurisdicionado:
“... a regra para contratação de assessoria jurídica é a do
concurso público, porém é possível a contratação por
tempo determinado para atender a necessidades de excepcional interesse público, desde que observada a especificidade da contratação, devidamente estabelecida
em lei”.
Cito ainda, trecho de decisão prolatada nos autos do processo TC 3486/2010, relatado pelo Conselheiro Domingos Augusto Taufner, onde proferiu voto no sentido de
afastar irregularidade semelhante, sendo acompanhado
por maioria na sessão da 2ª Câmara do dia 04/05/2016,
por meio do ACÓRDÃO TC 497/2016:
“Diante de todo o exposto, considerando o caso concreto, bem como que o tema em debate já vem sendo amplamente discutido, tendo sua vedação mitigada em favor das boas práticas dos serviços administrativos, pondero que não há motivo para apenar o gestor na prática
de tal ato, motivo pelo qual considero regulares as contas.”
Ao meu sentir, o gestor/responsável adotou medida garantidora da efetiva prestação dos serviços públicos
quanto ao objeto contratado, de modo que a terceirização, neste caso, permitiu ao Administrador Público a
atender ao interesse público com resultados satisfatórios de forma mais eficiente, visto que era mais vantajoso naquele momento.

Considerando, ainda, que no exercício de 2011 o gestor
promoveu a realização do primeiro concurso público
da Câmara Municipal de Presidente Kennedy, visando
solucionar o problema, para o provimento do cargo de
procurador e contador, no caso em análise, apreendo razoável a contratação de assessoria jurídica para suprir a
necessidade do órgão, frente à complexidade da atividade jurídica, tendo em vista a seleção mediante prévio
processo licitatório e que apenas uma servidora era legitimamente responsável por toda atividade daquele
Poder.
Assim, acolhendo as justificativas do gestor, afasto a presente irregularidade
3.2- Realização de gastos sem justificativa, com serviços
já desempenhados por servidores públicos – ausência
de interesse público. (item 3.3.4 - da ITC)
Base Legal: Princípio da Moralidade contido no artigo
37, caput da Constituição Federal e ainda aos Princípios
da Finalidade, do Interesse Público, da Motivação Suficiente e da Razoabilidade proclamados nos artigos 32 e
45, § 2º da Constituição do Estado do Espírito Santo.
Responsável: Dorlei Fontão da Cruz – Presidente da Câmara
Por considerar irregular a contratação dos serviços de
assessoria jurídica executado pela empresa Piassi & Ribeiro – Advogados Associados, por meio do convite nº
011/2009, a equipe técnica sugere que o responsável seja impelido a ressarcir a quantia de R$ 59.400,00 (cinquenta e nove mil e quatrocentos reais) correspondente a 29.590,51 VRTE, ao considerar que o gasto realizado trouxera infundada penalização ao erário, diante da
ausência de finalidade e interesse público, que o legitiwww.tce.es.gov.br

masse.
Em sede de defesa o responsável, em síntese, justificou
a terceirização dos serviços jurídicos do órgão, in verbis:
“Explica o defendente que o quadro era insuficiente para
atender às necessidades do órgão, razão pela qual solicitou o serviço de assessoria. Afirma que a empresa contratada proferiu parecer jurídico em mais de sessenta
proposições, entre projetos de lei, projetos de resolução
e emendas a lei orgânica, proferiu parecer em dez processos licitatórios e dez contratos/prorrogação administrativas.
Continua o gestor afirmando que não houve terceirização dos serviços, que deveriam estar sendo realizados
por integrantes da estrutura administrativa do órgão.
Relata que o cargo de assessor jurídico e estava devidamente provido por servidor comissionado, contudo, o
servidor não era capaz de atender a todos os encargos,
em tantas esferas do direito.
Por fim, destaca que não se tratou de uma assessoria de
natureza pontual, mas sim, de uma complementação,
contínua, de um serviço de natureza permanente e que
carecia de pessoal efetivo para sua consecução, e que
optou por efetuar a contratação da assessoria jurídica
por contar um mais advogados especializados; porque
empresa não adoece, não ganha 13º salário, não tira férias; seu custo é inferior ao de um assessor comissionado, sendo mais vantajoso para a administração.”
Complementando a análise do item anterior, ressalto
que esta Corte de Contas já pacificou o entendimento de
que para que haja ressarcimento de valores, necessário
demonstrar que os serviços contratados não foram executados ou que os mesmos não atendem ao interesse
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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público, sob pena de enriquecimento ilícito.
No caso concreto, ainda que pudesse ser considerada
como irregular a contratação da assessoria, o que não se
aplica nestes autos, não seria passível a devolução dos
valores pagos, pois há notícias nos autos que os serviços
foram executados.
Feitas estas considerações, considerando que a irregularidade já fora debatida no item acima, divirjo, portanto, do entendimento técnico e ministerial para afastar o
ressarcimento.
4 - PROCESSO 2.403/2009
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços
de assessoramento em recursos humanos.
Contrato: 03/2010
Contratada: FATUN Consultoria e Assessoria Ltda ME
Valor contratado: R$ 53.880,00
Valor liquidado: R$ 53.880,00
Valor pago: R$ 53.880,00
Instrumento: Convite 12/2009
4.1– Contratação de empresa, em substituição à contratação de servidor efetivo, para prestação de serviços de
consultoria em recursos humanos. (item 3.4.1 da ITC)
Base Legal: Art. 37, II, da Constituição Federal, Princípios
da Finalidade e do Interesse Público, caput do Artigo 32
e da Motivação Suficiente e da Razoabilidade, exarados
no § 2º do Artigo 45, ambos, da Constituição do Estado
do Espírito Santo.
Responsáveis: Dorlei Fontão da Cruz – Presidente da Câmara Luciano Moreira dos Anjos – Procurador
Novamente a área técnica se insurge em relação à tercei-

rização de serviços pela Câmara Municipal de Presidente
Kennedy, argumentando que a contratação de serviços
de consultoria em recursos humanos efetivada por meio
do convite 12/2009 fora irregular por tratar-se de serviços próprios de servidores efetivos.
Sustenta a equipe técnica que a atividade administrativa
ligada à área de recursos humanos é de natureza permanente e contínua do Legislativo Municipal, devendo, dessa forma, ser realizada por ocupante de cargo efetivo da
estrutura administrativa.
Em suma, o responsável aduz que as contratações das
empresas de assessoria refletem o zelo do gestor para o
bom desenvolvimento dos serviços internos do órgão, visando à prevenção dos prejuízos aos cofres públicos, haja vista, que os erros quando da apuração dos pagamentos, cálculos de contribuições, recolhimentos, são passíveis de causar danos financeiros de difícil reparação.
Reafirma, por fim, que a contratação se deu por necessidade temporária, decorrente da não realização oportuna
de concursos públicos nas gestões passadas, sendo visível sua boa fé ao realizar, em 2011, o referido concurso.
Por sua vez, o Sr. Luciano Moreira dos Anjos alega que os
serviços contratados não são inerentes a atividades dos
servidores públicos dos órgãos, tais como, calcular e gerar folhas de pagamento, emissão de relatórios de pessoal, calcular e recolher contribuições previdenciárias, o
que não ocorreu.
Pois bem. O tema é redundante, visto que já fora analisado nas irregularidades anteriores, todavia, na presente
irregularidade, vê-se que a contratação em tela se refere
a atividades ligadas ao setor de recursos humanos, cujas
atribuições foram descritas na cláusula primeira do conwww.tce.es.gov.br

trato nº 03/2010, conforme se vê:
“Contrato nº 03/2010 – Fls. 131
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
É objeto da presente licitação, a contratação de empresa
especializada em assessoria e consultoria na área de Recursos Humanos, com as seguintes especificações:
Assessoramento em serviços de confecção de folha de
pagamento e gestão de pessoal ao setor público.
Assessoramento de cálculo e conferência de contribuição previdenciária, assim como o cumprimento de obrigações acessórias, incluindo os dados da folha de pagamento e de prestadores de serviços autônomos.
Assessoramento nos procedimentos para concessão de
direitos e vantagens a servidores municipais e demais
ações pertinentes à área de recursos humanos deste Órgão Legislativo.;
Assessorar servidores da área de recursos humanos, preparando-os para a rotina específica do setor e demais temas acima especificados.
Assessorar e fiscalizar os descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento dos servidores e dos
agentes políticos, observando o limites fixados pela Lei
Federal.
Assessorar e fiscalizar os percentuais máximos, em relação aos subsídios dos vereadores e do Presidente do Órgão Legislativo; assim como os limites constitucionais de
despesas com servidores de agentes políticos. ”
Observa-se, que todas atividades atribuídas à contratada foram delegadas à título de assessoramento, não havendo comprovação nos autos que tais serviços eram reSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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alizados de forma direta pela empresa contratada, sem
a participação dos servidores comissionadas do Legislativo Municipal.
Ademais disso, fato que deve ser considerado é a ausência de servidor efetivo no órgão, o que demonstra fragilidade da qualidade do serviço público, haja vista que o
as contratações de servidores comissionados têm certa
rotatividade, especialmente por ocasião das demandas
políticas, que comprometem sobremaneira a memória
institucional do órgão, considerando o fluxo de contratações, exonerações e recontratações.
Ressalto ainda, que não havia servidor com formação
contábil, nem mesmo comissionado, o que, segundo relatado pelo Sr. Luciano Moreira dos Anjos parecerista in
casu, comprometia sobremaneira as rotinas administrativas com relação aos procedimentos contábeis daquele Poder, notadamente em relação aos cálculos da folha
de pagamento.
Nesse passo, por todo o exposto, permito-me a divergir
da área técnica no sentido de afastar a presente irregularidade.
Ante todo o exposto, divergindo do entendimento da
Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO
por que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
6720/2013, ACORDAM os Srs. 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 Rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva apresentada pelo senhor Luciano Moreira dos Anjos- Assessor Legislativo (parecerista ad doc);
1.2 Acolher as razões de justificativas do Senhor Dorlei Fontão da Cruz – Presidente da Câmara Municipal de
Presidente Kennedy, em relação aos Itens 1 (1.1, 1.2), 2
(2.1, 2.2), 3 (3.1, 3.2) e 4 (4.1) deste voto, bem como as
razões de justificativas do senhor Luciano Moreira dos
Anjos – Assessor Legislativo, em relação aos Itens 1 (1.1)
e 4 (4.1) e as razões de justificativas da senhora Edineide Santos Figueira Pacheco – Assessora Jurídica, Itens
1 (1.1) e 4 (4.1) deste voto, afastando o ressarcimento
sugerido ao senhor Dorlei Fontão da Cruz, no valor corresponde a 29.590,5151 VRTE, referente ao Item 3 (3.2),
julgando regulares com ressalva as contas dos responsáveis, dando-lhes a devida quitação, com amparo no
artigo 84, inciso I c/c o art. 85, todos da LC nº 621/2012;
1.3 Determinar ao atual gestor da Câmara Municipal de
Presidente Kennedy:
3.1 no sentido de que estruture o controle interno do
órgão, acaso ainda não se tenha feito, criando-se cargo
correspondente à atividade, observando os ditames legais, especialmente o Guia de Orientação para Implantação do Sistema de Controle Interno na Administração
Pública, aprovado pela Resolução 227/2011 e alterado
pela Resolução 257/2013.
1.4 Recomendar ao atual gestor da Câmara Municipal
de Presidente Kennedy:
4.1 que nos processos licitatórios formalize a motivação
do ato, por meio de declaração escrita com as razões que
o levaram à sua prática.
www.tce.es.gov.br

4.2 para que nos contratos firmados designe agente responsável pela fiscalização da execução contratual de maneira formal, através de ato próprio ou por termo nos
autos do processo inerente à contratação, conforme
orientação da Súmula nº 001 deste Tribunal, publicada
no DIO Eletrônico em 29/08/2017.
1.5 Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
1.6 Após, dar ciência aos interessados do teor da presente decisão.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/10/2018 - 37ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Rodrigo Coelho Do Carmo (relator) e Domingos
Augusto Taufner.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
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Processo: 05148/2017-4
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: PMI - Prefeitura Municipal de Itarana
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: ADEMAR SCHNEIDER
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCICIO 2016 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO:
I – RELATÓRIO
O presente feito cuida da Prestação de Contas Anual da
Prefeitura de Itarana, referente ao exercício financeiro
de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Ademar Schneider.
O Relatório Técnico nº 00850/2017-6, peça 62, seguido
da Instrução Técnica Inicial 01306/2017-3, peça 63, elaborados pela SecexContas apontaram indicativos de irregularidade aos seguintes itens:

Depreendido da Decisão Monocrática 01644/2017-7
(peça 65) o responsável foi regularmente Citado (Termo
de Citação 01957/2017-2, peça 66) para no prazo legal
de 30 dias trazer aos autos justificativas para os devidos
apontamentos.

tas, acompanhou integralmente o entendimento da área
técnica, exposto por ocasião dos RT 00850/2017-6 e ITC
01002/2018-5, encampo os fundamentos e conclusões
explicitadas, tornando-os parte integrante do presente
voto.

Com vistas a sanar as pendências, em 14/06/2018 o responsável trouxe aos autos Defesa/Justificativa, peça 70,
protocolo 18814/2017, devidamente analisadas, que
ao seu término gerou a Instrução Técnica Conclusiva
1002/2018-5, peça 74, elaborada pelo NCE - Núcleo de
Controle Externo de Contabilidade e Economia, opinando por julgar REGULAR a prestação de contas do Senhor
Ademar Schneider, prefeito do município de Itarana, no
exercício financeiro de 2016.

III – CONCLUSÃO

O despacho 14874/2018-8, peça 76, nos termos regimentais encaminhou os autos ao Ministério Público de Contas que manifestou - se através do Parecer
01289/2018-1, peça 78, do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, que corroborou com a área técnica, por
ocasião dos RT 00850/2017-6 e ITC 1002/2018-5, recomendando que se julguem REGULARES da prestação de
contas em referência.

2.1 Descumprimento do prazo de encaminhamento da
PCA (RITCEES);

Após, vieram-me os autos para análise.

3.2.1 Inconsistência entre os registros contábeis e bancários relativos às disponibilidades Financeiras. Base legal:
LC101/2000, art. 43 c/c § 3º do artigo 164 da CRFB/88;

Considerando que a análise contábil da presente Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de 2016,
da Prefeitura Municipal de Itarana, sob a responsabilidade do Senhor Ademar Schneider, frente a Instrução Técnica Conclusiva 03067/2018-3, peça 69, elaborada pela SecexContas concluiu que julgue REGULARES as referidas contas;

3.3.1 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a totalidade da Prestação de Contas Anual. Base Legal: (art. 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art 5º da Res.
TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015)

II – FUNDAMENTAÇÃO

Considerando que o Ministério Público Especial de Conwww.tce.es.gov.br

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 Colegiada da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1 Pela REGULARIDADE das contas apresentadas pelo
Sr. Ademar Schneider, Prefeito Municipal, chefe do Poder Executivo Municipal de Itarana, referente ao exercício financeiro de 2016, na forma do art. 84, inciso I da
Lei Complementar 621/2012, dando-lhe a competente
QUITAÇÃO, com base no art. 85 do mesmo diploma legal.
2. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/10/2018 - 37ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator) e Domingos
Augusto Taufner.
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

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 361/2018-9 concluiu pela regularidade das contas do
responsável enquanto ordenador de despesas no exercício em destaque, com base na análise técnico-contábil
promovida junto aos documentos disponibilizados a esta
Corte de Contas, conforme transcrição a seguir:
GESTÃO PÚBLICA
PONTOS DE CONTROLE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício: 2016

Por meio do Sistema CidadES, segundo 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 evidenciado a seguir.

UG: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itapemirim

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

Relator: João Luiz Cotta Lovatti

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

Responsável: MARCO ANTONIO DE SOUZA CARNEIRO,
CLODOALDO LEAL FERREIRA

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

ACÓRDÃO TC- 1562/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 05880/2017-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016 –
REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
I - RELATÓRIO
Versam os autos sobre a Prestação de Contas Anual do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itapemirim, referente ao exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade do Senhor Marco Antônio de Souza Carneiro.

Tabela 1)Restos a Pagar não Processados
Balanço Financeiro (a)
2.258.159,48
Balanço Orçamentário (b)
2.258.159,48
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05880/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
www.tce.es.gov.br

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: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da Inscrição de restos a pagar
processados (exercício atual), informada no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa liquidada
menos total da despesa paga informada no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 2)Restos a Pagar Processados
Balanço Financeiro (a)
494.482,98
Balanço Orçamentário (b)
494.482,98
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05880/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise da execução orçamentária na dotação Reserva
de Contingência informada no Balanço Orçamentário
Base Legal: art. 5º, Inciso III, da Lei Complementar
101/2000; art. 5º da Portaria MOG 42/1999; art. 8º da
Portaria STN/SOF 163/2001
Verificou-se, com base nas informações do Balanço Orçamentário, se houve execução de despesa orçamentária na dotação “Reserva de Contingência”:
Tabela 3)Execução de despesa na dotação Reserva de Contingência
Balanço Orçamentário:
Despesas Empenhadas
0,00
Despesas Liquidada
0,00
Despesas Paga
0,00

Fonte: Processo TC 05880/2017-1 - Prestação de Contas
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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Anual/2016

entre os demonstrativos contábeis.

entre os demonstrativos contábeis.

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

Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação à despesa orçamentária

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

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

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: 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”:

Entende-se que o total da despesa orçamentária (exercício atual) informada no Balanço Financeiro deve ser igual
ao total da despesa orçamentária informada no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 6)Total da Despesa Orçamentária
Balanço Financeiro (a)
17.737.568,84
Balanço Orçamentário (b)
17.737.568,84
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 atual) informado no Balanço Financeiro
deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício atual), conforme demonstrado na tabela
abaixo:

Tabela 4)Execução de despesa na dotação Reserva do RPPS
Balanço Orçamentário
Despesas Empenhadas
0,00
Despesas Liquidada
0,00
Despesas Paga
0,00

Fonte: Processo TC 05880/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016

Fonte: Processo TC 05880/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.

Fonte: Processo TC 05880/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016

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

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.

Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação à receita orçamentária
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o total da receita orçamentária (exercício atual) informada no Balanço Financeiro deve ser igual
ao total da receita orçamentária informada no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:

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 5)Total da Receita Orçamentária
Balanço Financeiro (a)
18.031.783,47
Balanço Orçamentário (b)
18.031.783,47
Divergência (a-b)
0,00

Tabela 7)Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício anterior)
Balanço Financeiro (a)
3.607.927,59
Balanço Patrimonial (b)
3.607.927,59
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05880/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016

Fonte: Processo TC 05880/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
www.tce.es.gov.br

Tabela 8)Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício atual)
Balanço Financeiro (a)
4.779.824,09
Balanço Patrimonial (b)
4.779.824,09
Divergência (a-b)
0,00

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 deve ser igual ao
resultado do exercício no patrimônio líquido do Balanço Patrimonial, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 9)Resultado Patrimonial
Exercício atual
DVP (a)
879.017,48
Balanço Patrimonial (b)
879.017,48
Divergência (a-b)
0,00
Exercício anterior
DVP (a)
-1.226.030,18
Balanço Patrimonial (b)
-1.226.030,18
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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Divergência (a-b)

0,00

Fonte: Processo TC 05880/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016

çamentária atualizada, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.

Tabela 11)Execução da Despesa Orçamentária
Despesa Empenhada (a)
17.737.568,84
Dotação Atualizada (b)
33.030.000,00
Execução da despesa em rela- -15.292.431,16
ção à dotação (a-b)

Análise entre os totais dos saldos devedores e dos saldos credores

Fonte: Processo TC 05880/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016

Base Legal: artigos 85, 86 e 88 da Lei 4.320/1964

Pelo exposto, verifica-se que não houve execução orçamentária da despesa em valores superiores à dotação
atualizada.

Entende-se que os saldos devedores devem ser iguais
aos saldos credores, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Tabela 10)Comparativo dos saldos devedores e credores
Saldos Devedores (a) = I + II 60.503.904,23
Ativo (BALPAT) – I
42.800.335,59
Variações Patrimoniais Dimi- 17.703.568,64
nutivas (DEMVAP) - II
Saldos Credores (b) = III – IV 60.503.904,23
+V
Passivo (BALPAT) – III
42.800.335,59
Resultado Exercício (BALPAT) 879.017,48
– IV
Variações Patrimoniais Au- 18.582.586,12
mentativas (DEMVAP) - V
Divergência (c) = (a) - (b)
0,00

Fonte: Processo TC 05880/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se observância ao método das partidas dobradas.
Análise da despesa executada em relação à dotação atualizada
Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da despesa executada no Balanço Orçamentário deve ser menor ou igual à dotação or-

MONITORAMENTO
Em consulta ao sistema de monitoramento deste TCEES foram constatadas ações pertinentes ao exercício em
análise e inseridas nas análises dos itens correspondentes.
Processo nº 2310/2012-6: Conta Dívida Ativa a Curto e
Longo Prazo, Notas Explicativas quanto ao remanejamento dos saldos das contas que não causam alterações
quantitativas no patrimônio e Demonstrativo da Dívida
Flutuante: Descrição: 2. Determinar à atual administração do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Itapemirim que: 2.1. Inscrevam em Dívida Ativa
os créditos vencidos e não pagos, a fim de evidenciar no
Balanço Patrimonial, para fins de controle e transparência das contas públicas, o que são Créditos a Receber dos
Créditos Vencidos, uma vez que tal classificação da Dívida Ativa, que pode ser de curto ou de longo prazo, pode
influenciar o Resultado Financeiro do período, que pode ser usado para Abertura de Créditos Adicionais; 2.2.
Evidenciem em notas explicativas informações referentes ao remanejamento do saldo das contas que não cauwww.tce.es.gov.br

sam alterações quantitativas no patrimônio; 2.3. Elabore o Demonstrativo da Dívida Flutuante em consonância
com o disposto no art. 92 da Lei Federal 4320/64.
Processo nº 2540/2014-9: Contas Clientes e Dívida Ativa:
Descrição: Verificar nas prestações de contas apresentadas a partir de 16/03/2016 se foram adotadas medidas para corrigir a ausência de inscrição de dívida ativa, conforme artigo 39, caput, §§ 1º, 2º e 4º da Lei
no 4.320/1964, e art. 142 parágrafo único da Lei no
5.172/1966 -- CTN, pelo acúmulo de saldo na conta
Clientes, vez que os saldos das contas Clientes e Dívida
Ativa não representam a real situação patrimonial da entidade em 2013.
Tendo como base as informações apresentadas no demonstrativo da dívida ativa (arquivo DEMDAT) e no balanço patrimonial da autarquia (arquivo BALPAT) constata-se que foram registrados acréscimos da conta contábil da “Dívida Ativa não Tributária” no exercício (R$
130.006,51), o que indica que parte dos créditos a receber dos usuários, conta contábil “Clientes”, vem sendo
acrescidos à dívida ativa não tributária. Dessa forma, sugere-se encerrar o monitoramento determinado no Processo TC 2310/2012-6 e nº 2540/2014.
Ato contínuo, a Instrução Técnica Conclusiva 3943/20182, elaborada pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, manifestou seu entendimento,
considerando a completude e a análise de mérito apresentada no RT 361/2018, no sentido de anuir com seus
termos fáticos e jurídicos, transcrevendo, inclusive, a
conclusão da referida peça técnica, com vistas a subsidiar seu posicionamento:
5. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
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A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, refletiu a atuação do gestor (es) responsável (eis), no exercício das
funções administrativas no Serviço Autônomo de Água
e Esgoto Itapemirim.
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 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas da Sr. Marco Antônio
de Souza Carneiro, no exercício de 2016, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Os autos foram, então, encaminhados ao Ministério Público de Contas, que se posicionou através de Parecer
da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira,
que endossou a proposição da área técnica, exposta no
RT 361/2018 e na ITC 3943/2018-2.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
sobre a Prestação de Contas Anual do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itapemirim, ora em discussão,
referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade
do Senhor Marco Antônio de Souza Carneiro, 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 CidadeES em
04/04/2017, pelo Senhor Clodoaldo Leal Ferreira, nos
termos do artigo 139 do Regimento Interno do Tribunal
de Contas do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC

261/2013, inobservando o prazo regimental, conforme
certifica o RT 361/2018.
Da mencionada análise, insculpida no corpo do Relatório Técnico 361/2018 e da Instrução Técnica Conclusiva
3943/2018, 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:
Desse modo, considerando que o Ministério Público Especial de Contas acompanhou integralmente o entendimento da área técnica, exposto por ocasião dos RT
361/2018 e da ITC 3943/2018, encampo os fundamentos e conclusões explicitadas pelo corpo técnico, tornando-os parte integrante do presente voto.
Ante o exposto, PROPONHO VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que
submeto à sua consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro Substituto
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão colegiada, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itapemirim, sob
www.tce.es.gov.br

responsabilidade do Senhor Marco Antônio de Souza
Carneiro, relativas ao exercício financeiro de 2016, sob
o aspecto técnico-contábil, nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012, dando-se a devida QUITAÇÃO ao responsável conforme artigo art. 85
da mesma lei.
1.2 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/10/2018 - 37ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do
Carmo.
4.2 Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1601/2018 – SEGUNDA CÂMARA
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Processo: 06011/2017-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SRSV - Superintendência Regional de Saúde de Vitória
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: FABIOLA RIBEIRO RIOS, FABRICIA FORZA
PEREIRA LIMA DE OLIVEIRA, JOSE ANGELO PANDOLFI
Procurador: RODRIGO SANTOS NEVES (OAB: 9866-ES)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA –
EXERCÍCIO 2016 – REGULARIDADE – RECOMENDAÇÃO
–QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos da prestação de contas anuais de ordenador apresentadas pela Sr.ª Fabrícia Forza
Pereira Lima de Oliveira, pela Sr.ª Fabíola Ribeiro Rios e
pelo Sr. José Ângelo Pandolfi, gestores responsáveis pela
Superintendência Regional de Saúde de Vitória, no exercício de 2016.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas resultou o Relatório Técnico 1055/2017-9,
que deu ensejo à elaboração da Instrução Técnica Inicial
1590/2017-4, que propôs a citação do responsável para
que apresentasse razoes de justificativa em razão de indícios de irregularidade, o que se deu por meio da Decisão Monocrática 2082/2017-8.
Após a apresentação das respectivas razões de justificativa pelos responsáveis, e decretada a revelia da Sr.ª Fabrí-

cia Forza Pereira Lima de Oliveira (Despacho 38363/20185), foram os autos encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, foi elaborada a
Instrução Técnica Conclusiva ITC 3352/2018-5, propondo
a regularidade das contas.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de
Contas, conforme se pode depreender do Parecer
5057/2018-3.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas,
vieram os autos conclusos.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
No caso em tela, a Instrução Técnica Conclusiva ITC
3352/2018-5, bem como o Parecer 5057/2018-3 do Ministério Público de Contas, atestam a regularidade das
contas apresentadas pela Sr.ª Fabrícia Forza Pereira Lima de Oliveira, pela Sr.ª Fabíola Ribeiro Rios e pelo Sr. José Ângelo Pandolfi, gestores à frente da Superintendência Regional de Saúde de Vitória, no exercício de 2016.
Com efeito, em conformidade com as referidas manifestações, encampo a seguinte proposta de encaminhamento, que integra a Instrução Técnica Conclusiva ITC
3352/2018-5:
[...]
3 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual, exercício de
2016, formalizada de acordo com a Resolução TC 297/16
e alterações posteriores.
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 da
www.tce.es.gov.br

senhora Fabrícia Forza Pereira Lima de Oliveira, da senhora Fabiola Ribeiro Rios e do senhor jose Ângelo Pandolfi, no exercício de funções de ordenadores de despesas da Superintendência Regional de Saúde de Vitória,
na forma do artigo 84, I, da Lei Complementar Estadual
621/2012.
Ante todo o exposto, acompanhando integralmente o
entendimento da área técnica e do Parecer do Ministério
Público de Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar regular a prestação de contas apresentada pela Sr.ª Fabrícia Forza Pereira Lima de Oliveira, pela
Sr.ª Fabíola Ribeiro Rios e pelo Sr. José Ângelo Pandolfi,
frente à Superintendência Regional de Saúde de Vitória,
exercício de 2016, na forma do inciso I do artigo 84 da Lei
Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal;
1.2. Recomendar ao atual gestor, ou quem venha a sucedê-lo, que nas próximas prestações de contas, venha
adotar medidas junto ao controle interno no sentido
de que seja elaborado “Relatório e Parecer Conclusivo”
acerca das contas anuais da Superintendência Regional
de Saúde de Vitória nos moldes previstos na IN TC nº
43/2017
1.3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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2. Unânime.

DA TERRA – REGULAR - QUITAÇÃO- ARQUIVAR.

da Lei Complementar Estadual 621/2012.

3. Data da Sessão: 07/11/2018 - 38ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SERGIO MANOEL BORGES
NADER

4. Especificação do quórum:

RELATÓRIO e FUNDAMENTAÇÃO

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente/ relator) e Rodrigo Coelho do Carmo.

Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Laranja da Terra, relativamente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade do senhor GILSON
GOMES JÚNIOR.

Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de
Contas, seu ilustre representante, Dr. Heron Carlos gomes de Oliveira, lançou o Parecer 5038/2018-1 (evento
49) corroborando o opinamento da área técnica veiculado na Instrução Técnica Conclusiva – ITC 4053/20183, entendimento com o qual também concorda este Relator.

4.2 Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (convocado).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
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
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 1602/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 03506/2018-6
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: CMLT - Câmara Municipal de Laranja da Terra
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: GILSON GOMES JUNIOR
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2017 –
JURISDICIONADO: CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA

O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia- NCE, considerando a completude apresentada
na análise meritória do Relatório Técnico 0397/2018-7,
(evento 44), que preenche, portanto, os requisitos estabelecidos no artigo 319 do RITCEES, e com o fito de se
privilegiar a celeridade processual, manifestou-se 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:
9 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A prestação de contas anual analisada refletiu a conduta do presidente da Câmara Municipal de Laranja da Terra, sob a responsabilidade do Sr(a). Gilson Gomes 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(s) Sr(s). Gilson Gomes Junior, no exercício de 2017, na forma do artigo 84
www.tce.es.gov.br

Desse modo, considerando que o Ministério Público Especial de Contas acompanhou integralmente o entendimento da área técnica exposto por ocasião da ITC
4053/2018-3, encampo os fundamentos e conclusões
por ambas as peças explicitadas, tornando-os parte integrante do presente voto independentemente de transcrição.
Ante o exposto, acolhendo o entendimento técnico e ministerial, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão colegiada, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar Regulares as Contas apresentadas pelo Sr.
GILSON GOMES JÚNIOR, à frente da Câmara Municipal
de Laranja da Terra, relativamente ao exercício de 2017,
na forma do artigo 84, I, da Lei Complementar Estadual 621/2012, expedindo-se quitação ao responsável, nos
termos do art. 85 do mesmo diploma legal;
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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1.2. Notificar o responsável da decisão que vier a ser proferida por esta Corte;

Responsável: MIGUEL AFONSO ALMEIDA DE OLIVEIRA

2. Unânime.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADOR – EXERCÍCIO DE 2017 – JURISDICIONADO: CÂMARA MUNICIPAL
DE APIACÁ – REGULAR - QUITAÇÃO- ARQUIVAR.

3. Data da Sessão: 07/11/2018 - 38ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SERGIO MANOEL BORGES
NADER

4. Especificação do quórum:

RELATÓRIO e FUNDAMENTAÇÃO

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente/relator) e Rodrigo Coelho do Carmo.

Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Apiacá, relativamente ao exercício de
2017, sob a responsabilidade do senhor MIGUEL AFONSO ALMEIDA DE OLIVEIRA.

1.3. Arquivar os autos após os trâmites de estilo.

4.2 Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (convocado).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
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
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 1603/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 03523/2018-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: CMA - Câmara Municipal de Apiacá
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia- NCE, considerando a completude apresentada
na análise meritória do Relatório Técnico 435/2018-9,
(evento 44), que preenche, portanto, os requisitos estabelecidos no artigo 319 do RITCEES, e com o fito de se
privilegiar a celeridade processual, manifestou-se 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:
9 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A prestação de contas anual analisada refletiu a conduta
do presidente da Câmara Municipal de Apiacá, sob a responsabilidade do Sr(a). MIGUEL AFONSO ALMEIDA DE
OLIVEIRA, 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.
www.tce.es.gov.br

Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas do(s) Sr(s). MIGUEL
AFONSO ALMEIDA DE OLIVEIRA, no exercício de 2017,
na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual
621/2012.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de
Contas, seu ilustre representante, Dr. Heron Carlos gomes de Oliveira, lançou o Parecer 5045/2018-1 (evento
49) corroborando o opinamento da área técnica veiculado na Instrução Técnica Conclusiva – ITC 4160/20186, entendimento com o qual também concorda este Relator.
Desse modo, considerando que o Ministério Público Especial de Contas acompanhou integralmente o entendimento da área técnica exposto por ocasião da ITC
4160/2018-6, encampo os fundamentos e conclusões
por ambas as peças explicitadas, tornando-os parte integrante do presente voto independentemente de transcrição.
Ante o exposto, acolhendo o entendimento técnico e ministerial, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACORDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar Regulares as Contas apresentadas pelo Sr. MIGUEL AFONSO ALMEIDA DE OLIVEIRA, à frente da CâmaSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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ra Municipal de Apiacá, relativamente ao exercício de
2017, na forma do artigo 84, I, da Lei Complementar Estadual 621/2012, expedindo-se quitação ao responsável,
nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal;
1.2. Notificar o responsável da decisão que vier a ser proferida por esta Corte;
1.3. Arquivar os autos após os trâmites de estilo.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/11/2018 - 38ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente/ relator) e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (convocado).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
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
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 1604/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 06413/2018-9

Classificação: Tomada de Contas Especial Determinada

FUNDAMENTAÇÃO

UG: PMC - Prefeitura Municipal de Castelo

O presente processo de Tomada de Contas Especial teve
por origem a Decisão TC 2418/2017-1 (Primeira Câmara), que determinou “a instauração de Tomada de Contas Especial, no prazo de 45 dias com comunicação em
15 dias, nos termos da IN 32/2014, para apurar a autoria
da irregularidade descrita na Instrução Técnica Conclusiva- ITC 02110/2017-6, assim como o quantum de possível ressarcimento ao erário. “

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Interessado: LUIZ CARLOS PIASSI, RONILSON OLIVEIRA
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO – INOCORRÊNCIA DE DANO - DISPENSA DE REMESSA TCE – DETERMINAR – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo de Tomada de Contas Especial instaurada por determinação desta Corte de Contas, através de Decisão 2418/2017-1 ( Primeira Câmara) , para
apurar a possível ocorrência de danos ao erário e os respectivos responsáveis, ante a suposta ocorrência de irregularidades, tais como: falta de prestação de contas; falta de comprovação de prestação de serviço; dentre outras, praticadas na contratação de empresa prestadora
de serviços de fotografia/filmagem, além de empresas
para realização de shows.
Notificado, o Prefeito Municipal instaurou a Tomada de
Contas Especial, tendo concluído o trabalho, acostando
aos autos os documentos registrados no evento de 02
a 15.
Após, foram os autos encaminhados a SecexMeios, onde foi elaborada a Manifestação Técnica Conclusiva
03849/2018-7.
O Ministério Público de Contas manifestou-se por meio
do Parecer 04677/2018-5.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas,
vieram os autos conclusos.
www.tce.es.gov.br

Após instauração e Conclusão da Tomada de Contas Especial o responsável encaminhou a documentação que
foram acostadas aos autos, em seguida, a SecexMeios
emitiu a Instrução Técnica Conclusiva 3849/2018-7, na
qual expôs:
1 – INTRODUÇÃO
Cuida o presente processo de Tomada de Contas Especial instaurada por determinação desta Corte de Contas,
através da Decisão Primeira Câmara 2418/2017, no intuito de se apurar a possível ocorrência de dano ao erário
e os respectivos responsáveis, tendo em vista a suposta
ocorrência de irregularidade envolvendo a falta de prestação de contas, falta de comprovação de prestação de
serviço, dentre outras, cometidas na contratação de empresa prestadora de serviços de fotografia e filmagem,
além de empresas para realização de shows.
Devidamente notificado, o Prefeito Municipal procedeu
a instauração da competente Tomada de Contas Especial, tendo concluído o trabalho e acostado aos presentes autos os documentos de número 02 a 15.
Vieram, então, os autos para instrução.
2 – ANÁLISE TÉCNICA
Os processos de Tomada de Contas Especial, a luz do art.
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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1º da Instrução Normativa 32/2014, podem ser instaurados de ofício, pelo ente, ou por determinação do Tribunal de Contas, quando houverem os pressupostos ensejadores para tanto:
Art. 1º Tomada de contas especial é um processo instaurado pela autoridade administrativa competente, de ofício, depois de esgotadas as medidas administrativas internas, ou por determinação do Tribunal, com o objetivo
de apurar os fatos, identificar os responsáveis, quantificar o dano e obter o respectivo ressarcimento, quando
caracterizado pelo menos um dos fatos descritos adiante: Trata-se procedimento preliminar ao da instauração
de uma Tomada de Contas Especial, no qual a Administração se empenha para caracterizar ou elidir o dano.
No caso presente, houve a determinação por parte desta Corte, tendo o município acostado o relatório final
às fls. 7/60, do documento 13 - Peça Complementar –
13461/2018.
Em síntese, foi apurado o seguinte:
Ausência de prévia pesquisa de preços de mercado. Ausência de comprovação de que os preços unitários estimados estariam compatíveis com os preços praticados
no mercado no âmbito da administração pública.
Ausência nos processos de inexigibilidade da razão da
escolha do fornecedor ou executante e ausência de justificativa de preço.

sência de justificativa de preço.
Concluindo o trabalho, a comissão de TCE apurou um
possível dano da ordem de 18.055,16 – VRTE, referente às contratações denunciadas dos períodos de 2007,
2009, 2010 e 2011, conforme demonstrado abaixo:
2007 – 12.855,00 / 1,7534 = 7.331,47
2008 – 7.000,00 / 1,8113 = 3.864,62
2009 – 7.600,00/ 1,9270 = 3.943,95
2010 – 3.000,00 / 2,0074 = 1.494,47
2011 – 3.000,00 / 2,1117 = 1420,65
Total = 18.055,16 – VRTE’s
De outra banda, o relatório final foi submetido à apreciação do Auditor Interno Municipal, que procedeu a análise pormenorizada dos pontos tidos por irregulares pela equipe de TCE (fls. 17/49 do documento 14-Peça Complementar 13462/2018), o qual apresentou as conclusões abaixo descritas.
Quanto ao primeiro ponto, o auditor concluiu, após pesquisas internas, que era prática corriqueira a contratação das empresas citadas, sendo que as bandas possuíam caráter regional, buscando o município fomentar a
cultura local.

Contratação de artista por meio de agente intermediário
(não empresário exclusivo) e sem comprovação de consagração.

Averiguando um possível dano ao erário, concluiu o auditor que, em comparação aos valores contratados anteriormente, houve uma queda nos preços contratados,
tendo utilizado como parâmetro o valor total cobrado
em relação ao salário mínimo vigente à época das contratações. Concluiu, assim, que mesmo não tendo havido as formalidades legais, não seria certo se falar em dano ao erário.

Ausência da escolha do fornecedor ou executante e au-

Em relação ao segundo ponto, pontua que não havia na

Ausência de aprovação prévia da inexigibilidade e do
contrato por parte da procuradoria jurídica.

www.tce.es.gov.br

cidade de Castelo bandas musicais com personalidade
jurídica própria, ao passo que, por esse motivo, as bandas faziam credenciamento junto a empresa Alexandre
Storffel Pereira ME para, assim, poderem ser regularmente contratadas pela municipalidade.
Nesse diapasão, não havia como a Administração Pública
fazer a cotação de preços de outras bandas nas circunscrições do município, haja vista que todas estavam credenciadas junto a empresa citada acima.
Frisa, ainda, que em administrações anteriores foram
contratadas bandas de outras regiões, o que resultou em
preços mais altos para o município, tendo em vista o custeamento do transporte, alojamento, alimentação, bem
como cobrarem caches maiores.
Finaliza essa questão argumentando que não seria mais
vantajoso ao município proceder as contratações nos
moldes em que foram feitas do que abrir o leque de opções para bandas de fora, tendo em vista que o resultado
esperado seria o mesmo e o custo menor.
No terceiro ponto, informa o auditor interno que “por
serem conjuntos musicais, de caráter municipal, voltados a valorização de artistas da terra”, seria inexistente a
presença de competição, sendo plausível a contratação
na forma do artigo 25 da Lei 8.666/93.
Em relação a irregularidade tratada no quarto ponto,
aduz que os conjuntos musicais contratados eram de
ampla aceitação no município, sendo prática corriqueira a apresentação deles em eventos públicos, ao passo
que atraiam uma quantidade considerável de pessoas.
No que tange ao contrato por meio de intermediários,
pela análise procedida pelo auditor em contratos anteriores, entendeu que seria sim a empresa a detentora de
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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exclusividade em relação aos conjuntos, atendendo, assim, aos ditames legais.
Por fim, argumenta no quinto ponto que de fato:
“não restou comprovada a existência de outra empresa
que estivesse legalmente constituída e habilitada para a
celebração de contrato com a administração municipal,
estando portanto, não demonstrado como a empresa sagrou-se vencedora para a celebração do contrato com o
Município”.
Voltando-se ao relatório da comissão de TCE, aduz que
deveria ter sido abordado esse fato, bem como ter procedido a oitiva dos envolvidos com o fim de esclarecer
com mais detalhes a representatividade das bandas e exclusividade junto a empresa contratada.
Quanto ao possível dano ao erário, como dito acima, entende que os valores cobrados não estariam acima dos
parâmetros definidos em contratações anteriores, entendendo que não seria possível falar em dano ao erário.
Recomenda, por último, a adoção das seguintes medidas:
a) Que os autos sejam devolvidos a Comissão para que
esta proceda diligências junto ao arquivo público ou proprietários das empresas para juntada do contrato social
aos autos por emissão de parecer quanto ao conjunto de
atribuições que poderiam ser desenvolvidas pelos empresários;

tiva de Secretários solicitantes dos serviços, ordenadores de despesa e dos proprietários das empresas afim de
identificar es motivos das contratações, preços praticados, quanto a fotos, existências dos eventos e motivos
para escolha da empresa como responsável pelas prestações dos serviços, principalmente quanto a contratação de banda;
d) Oitiva de membros das bandas ou conjunto musicais
que possam estar ativos no mercado musical até os dias
de hoje e mesmo aqueles inativos mas que possam ajudar na apuração dos fatos;
e) Que após as adoções das medidas acima descritas,
que a Comissão emita novo relatório para posterior
apreciação de V. Exª e envie ao Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo.
A par das conclusões apresentadas pela equipe de TCE e
pela Controladoria Municipal, passa-se a análise técnica
do presente processo.
A comissão de TCE, através da representação formulada, apreciou os contratos impugnados e constatou que
o universo analisado perfazia um montante total de
18.055,16 VRTE’s.
No que tange a um possível dano ao erário, assim se manifestou à fl. 3 do documento 14-Peça Complementar
13462/2018-2:

formidade de tais preços aos preços do mercado, pois
cada um teve sua particularidade não sendo justificado
em suas devidas publicações”.
Assim sendo, considerando que o universo total do valor apurado não chegou a atingir o limite estabelecido
pelo artigo 9º da Instrução Normativa n° 32/2017 desta
Corte; considerando que a própria equipe de tomada de
contas não logrou êxito em apurar o suposto dano efetivamente ocorrido; considerando, ainda, que o controle interno não vislumbrou a ocorrência de dano ao erário, ao utilizar como parâmetros contratações semelhantes ocorridas em anos anteriores, entende-se que a presente TCE deve ser remetida a origem para que se proceda às medidas sugeridas pelo auditor interno municipal, com o fim de se identificar se houve de fato dano
ao erário e, caso positivo, os seus respectivos responsáveis, nos termos da IN 32/2014, mais precisamente em
seu artigo 8°:
Art. 8º Instaurada a tomada de contas especial, são pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do
processo a existência de elementos fáticos e jurídicos suficientes para:
I- comprovação da ocorrência de dano; e
II - identificação das pessoas físicas ou jurídicas que deram causa ou concorreram para a ocorrência de dano.

b) Que a Comissão providencie diligência junto ao arquivo público municipal e secretarias citadas como autoras dos pedidos de fotos quanto a existência de fotos
ou de “negatives” ale fotos junto a Prefeitura ou Secretaria Municipal;

“Diante do exposto acima, e considerando que os serviços foram executados há 7 a 11 anos, esta comissão não
se sente segura em quantificar o dano ao erário, devido
a ausência de parâmetros dos preços e documentações,
pois os processos não têm informações suficientes para respaldo.

Parágrafo único. A demonstração de que tratam os incisos I e II deste artigo abrange, obrigatoriamente:

c) Que haja a inclusão nos trabalhos da Comissão, da Oi-

A comissão não pode verificar a compatibilidade ou con-

II - exame da suficiência e da adequação das informa-

www.tce.es.gov.br

I - descrição detalhada da situação que deu origem ao
dano, lastreada em documentos, narrativas e outros elementos probatórios que deem suporte à comprovação
de sua ocorrência;
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ções, quanto à identificação e quantificação do dano;
III - evidenciação da relação entre a situação que deu
origem ao dano e a conduta ilegal, ilegítima ou antieconômica da pessoa física ou jurídica a quem se imputa a
obrigação de ressarcir os cofres públicos, por ter causado ou concorrido para a ocorrência de dano
Superada essa questão, faz-se mister tecer alguns comentários em relação ao trâmite processual da TCE.
Dispõe o artigo 9º, que será dispensada a remessa de
uma tomada de contas ao Tribunal de Contas Estadual
quando o valor do dano for igual ou inferior a 20.000
VRTE:
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.
Havendo a dispensa, seria aplicado o disposto no Regimento Interno, art. 154:
Art. 154. A tomada de contas especial será, desde logo,
encaminhada ao Tribunal para julgamento, se o dano ao
erário for de valor igual ou superior à quantia fixada em
ato normativo próprio.
§ 1º Se o dano for de valor inferior à quantia a que alude
o caput, as tomadas de contas especiais levadas a efeito no órgão ou entidade serão anexadas ao processo da
respectiva tomada ou prestação de contas do administrador ou ordenador de despesa, para julgamento em
conjunto.

§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, se houver, no decorrer da tomada de contas especial, ou até o prazo de
encaminhamento da respectiva prestação de contas, o
devido ressarcimento ao erário junto ao órgão ou entidade instauradora e observado o disposto no § 3º do art.
152, o fato deverá constar do relatório do órgão de controle interno que acompanha a respectiva tomada ou
prestação de contas anual da autoridade administrativa
competente.
Por esse motivo, a tomada de contas especial dispensada deveria ser anexada ao processo da prestação de contas do administrador ou ordenador de despesa.
O que se verifica da documentação acostada nos autos
é que o valor do universo levantado perfaz um montante de 18.055,16 VRTE’s, o que ensejaria a dispensa da remessa ao Tribunal de Contas, nos termos do artigo 9º da
IN 32/2014.
Em conclusão, o como não houve a efetiva apuração do
dano, sendo certo que a jurisprudência desta Corte não
admite dano presumido, e que o valor do universo apurado foi inferior a 20.000VRTE, sugere-se a dispensa da
remessa da TCE ao Tribunal de Contas e o arquivamento deste feito.
Cabe frisar que não se está aqui pugnando pela regularidade das contratações realizadas, mas sim que seja
devidamente apurada pela municipalidade consoante
as medidas já requeridas pelo Controle Interno Municipal, acima descritas.
IV – Proposta de encaminhamento
Com base nos entendimentos anteriormente externados, sugerimos a seguinte proposta de encaminhamento
à consideração do Exmo. Conselheiro Relator:
www.tce.es.gov.br

Dar ciência aos responsáveis do teor desta Instrução Técnica Conclusiva;
Determinar que o município proceda às medidas sugeridas pelo auditor interno municipal, com o fim de se
identificar se houve de fato dano ao erário e, caso positivo, os seus respectivos responsáveis, nos termos da IN
32/2014, mais precisamente em seu artigo 8°, bem como seja comunicado a esta Corte de Contas, na prestação de contas anual subsequente, nos termos do § 1º,
art. 154 do Regimento Interno do TCEES.
Recomenda-se ao Gestor Municipal que nos próximos
processos de Tomada de Contas Especial, com valores
acima de 20.000 VRTE, seja encaminhado cópia integral
dos processos que subsidiaram as conclusões do trabalho a esta Corte. Sendo o valor abaixo desse limite, que
seja seguido os ditames do artigo 9º, da Instrução Normativa 32/2014 deste Egrégio Tribunal.
Promover o arquivamento dos presentes autos.
Não é outro o entendimento esposado pelo Ministério
Público Especial de Contas, em seu parecer 04677/20185 por seu representante Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira , por meio do qual anui aos argumentos fáticos e
jurídicos delineados na Instrução Técnica Conclusiva –
ITC3849/2018.
Ante todo o exposto, como não houve a efetiva apuração do dano, sendo certo que a jurisprudência desta Corte não admite dano presumido, acompanhando integralmente o entendimento da área técnica e do Parecer do
Ministério Público de Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019

396

ATOS DA 2a CÂMARA

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. Dar ciência aos responsáveis do conteúdo da Instrução Técnica Conclusiva - ITC 03849/2018-7
1.2. Determinar que o Município proceda às medidas sugeridas pelo auditor interno municipal, com o fim de se
identificar se houve de fato dano ao erário e, caso positivo, os seus respectivos responsáveis, nos termos da IN
32/2014, mais precisamente em seu artigo 8°, bem como seja comunicado a esta Corte de Contas, na prestação de contas anual subsequente, nos termos do § 1º,
art. 154 do Regimento Interno do TCEES.
1.3. Determinar ao Gestor Municipal que nos próximos
processos de Tomada de Contas Especial, com valores
acima de 20.000 VRTE, seja encaminhado cópia integral
dos processos que subsidiaram as conclusões do trabalho a esta Corte. Sendo o valor abaixo desse limite, que
seja seguido os ditames do artigo 9º, da Instrução Normativa 32/2014 deste Egrégio Tribunal.
1.4. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/11/2018 - 38ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente/ relator) e Rodrigo Coelho Do Carmo.
4.2 Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (con-

vocado).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
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
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 1606/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 11832/2015-1
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2015
UG: PMG - Prefeitura Municipal de Guaçuí
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: VERA LUCIA COSTA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ – 1° SEMESTRE DE 2015 – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RELATOR SR. RODRIGO COELHO DO
CARMO:
I – RELATÓRIO
Trata-se de omissão no encaminhamento do Relatório de
Gestão Fiscal - RGF, relativo ao 1º semestre de 2015, pela Prefeitura Municipal de Guaçuí, por meio do Sistema
LRFWeb, sob a responsabilidade do Sr. Vera Lúcia Costa.
www.tce.es.gov.br

Identificada a omissão na remessa das contas em epígrafe, restou sugerida a notificação da Sra. Vera Lúcia Costa,
Prefeita Municipal, por meio da Instrução Técnica Inicial
ITI 2009/2015, para que diligenciasse o envio da documentação faltante no prazo de 10 dias, o que foi acolhido
quando da Decisão Monocrática Preliminar 1872/2015,
que gerou o Termo de Notificação 2968/2015.
Em virtude do não atendimento ao Termo de Notificação
mencionado, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia - NCE elaborou a Instrução Técnica de
Inicial 163/2016, opinando pela citação da responsável
para apresentar suas justificativas, além de notificação
para encaminhar o RGF faltante.
Na sequência os autos foram ao Relator, que solicitou à
área técnica que a verificação acerca do saneamento da
omissão, bem como a informação se houve prejuízo para a análise da prestação de contas, ocasião em que restou elaborada a Manifestação Técnica MT 100/2017, da
qual se extrai a constatação da ausência de envio do RGF
referente ao 1° semestre de 2015, mas que os demais
relatórios verificados no sistema LRFWeb eram suficientes para a análise das prestações de contas por esta Corte de Contas. Não obstante, opinou, ao final, pela determinação de citação e notificação da responsável, o que
foi acolhido quando da Decisão Monocrática 102/2017.
Retornaram, então, os autos à unidade técnica para instrução, resultando na Instrução Técnica 57/2017, pela
qual se apontou o saneamento da omissão com o envio
do RGF faltante em 17/02/2017, sugerindo, então, o arquivamento do feito.
Ao Ministério Público de Contas, através do Parecer
4537/2017, subscrito pelo Procurador Dr. Luciano Vieira, pugnou pela aplicação de multa pecuniária à Sra. VeSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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ra Lúcia Costa na ordem de 30% sobre os rendimentos
anuais do responsável, sob o argumento de que teria a
responsável incorrido em infração administrativa descrita no art. 5°, I da Lei 10028/2000 (Lei de Crimes Fiscais).
Solicitou, por fim, a baixa dos autos à área técnica para
reanálise, considerando grave a omissão, com vistas à citação da responsável para apresentação de defesa acerca da infração.
Novamente à área técnica, elaborou-se a Instrução Técnica 148/2018, que ratificou o posicionamento contido na IT 57/2017, firmando-se sobre precedentes desta Corte em que os julgamentos em casos análogos foram arquivados, bem como nos princípios da isonomia e
da segurança jurídica, e ainda na ausência de prejuízo na
análise da prestação de contas.
Por fim, o Ministério Público de Contas, no Parecer
4979/2018, também da lavra do Procurador Luciano
Vieira, reiterou os termos do Parecer 4537/2017, pugnando pela devolução do processo novamente à área
técnica para a elaboração de ITI e a realização de citação à responsável.
Assim, vieram-me os autos que, por considerá-lo apto a
julgamento, deixei de determinar, novamente, seu retorno à unidade técnica.
É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, restou evidenciada a omissão de
envio do Relatório de Gestão Fiscal referente ao 1º semestre de 2015, pelo Município de Guaçuí, através do
sistema LRFWeb.
Ocorre que, após verificação pela área técnica acerca do
saneamento da omissão, mediante a remessa do RGF, re-

alizada em 17/02/2017, considerou que o jurisdicionado, em relação ao presente processo, se encontrava em
conformidade com a Resolução 193/2003, pelo que sugeriu o arquivamento do feito.
Em discordância com a proposição técnica, o Ministério
Público Especial de Contas, suscitou a caracterização de
infração administrativa em decorrência do envio intempestivo do RGF a esta Corte de Contas não seria capaz
de sanear a omissão, amoldando à situação dos autos
ao disposto no art. 5°, I da Lei 10028/2000 (Lei de Crimes Fiscais), cujo descumprimento incorreria em multa
na ordem de 30% sobre os rendimentos anuais do gestor
responsável. Dispõe o texto legal:
Art. 5° 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;
(...) §1° 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.
Reanalisados os autos pela unidade técnica, manteve-se
o posicionamento pelo arquivamento do feito, considerando saneada a omissão do envio do RGF, além necessidade de observância aos princípios da isonomia e segurança jurídica nas decisões exaradas por este órgão.
Numa análise perfunctória dos elementos lançados aos
autos, extrai-se que o posicionamento que melhor se
acomoda nos entendimentos sedimentados nesta Corte
de Contas acerca do tema é o exarado pela área técnica,
ao qual me filio pelas razões que passo a expor.
www.tce.es.gov.br

Como bem observou a unidade técnica em sua manifestação derradeira, o dispositivo legal contido na Lei de Crimes Fiscais invocado para atribuir ao gestor a caracterização de infração administrativa de ordem fiscal, e em
consequência lhe imputar a substancial multa na ordem
30% sobre os seus rendimentos anuais, não trouxe em
seu bojo a fixação de prazo específico para a remessa
do RGF aos Tribunais de Contas, ficando a critério desses
a estipulação “por intermédio de instrumentos normativos/legais, tendo por base as prerrogativas constitucionais conferidas aos órgãos de controle externo”.
Tal medida foi oportunamente tomada pelo Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo ao fazer constar no
art. 3° da Resolução TC nº 193/2003 (que regulamenta o
envio dos Relatórios de Gestão Fiscal pelos jurisdicionados), que os chefes dos Poderes Executivo e Legislativo
Municipais encaminhariam a esta Corte, via Sistema LRFWeb, os Relatórios de Gestão Fiscal até 45 dias após o
encerramento do período de referência, ressalvando-se
que o atraso no envio poderia acarretar na imposição de
multa, nos termos da LC 621/2012 e do RITCEES.
O posicionamento adotado por esta Corte diante da
omissão na remessa dos dados, tanto referentes à Lei de
Responsabilidade Fiscal (RGF e RREO), quanto às prestações de contas através do CidadES, observa o procedimento descrito na Resolução TC nº 294/2015, que prevê
a notificação e citação do responsável, sob pena de sancionamento, consoante o art. 135, IX, da LC 621/2012 c/c
art. 389, IX do RITCEES.
Nessa linha são inúmeros precedentes deste Tribunal
de Contas, firmados em processos análogos em que
a remessa dos Relatórios previstos na LRF a este Tribunal ocorreu após o prazo descrito na Resolução TC
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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193/2003, entre os quais constam Relatórios de Gestão
Fiscal, no sentido de determinar o arquivamento dos autos quando saneada a omissão, caso não tivesse ocorrido a apreciação da matéria e a imposição de multa pelos
Conselheiros, a exemplo dos seguintes julgados: ACÓRDÃO TC 1449/2015 (Processo TC 7013/2015), ACÓRDÃO TC 1402/2017 (Processo TC 2773/2017), ACÓRDÃO
TC 1680/2015 (Processo TC 7185/2015), ACÓRDÃO TC
1402/2017 (Processo TC 2773/2017).
Assim, a aludida omissão foi suprida com o envio do RGF
em 17/02/2017, ainda que de forma extemporânea, encontra sustentação nos mencionados precedentes, proferidos em demandas idênticas a conclusão pelo arquivamento do processo, em divergência ao posicionamento ministerial.
Sob outro aspecto, em atenção aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, que devem pautar as decisões proferidas por esta Corte de Contas, os posicionamentos adotados quando dos julgamentos realizados
devem se alinhar com os precedentes do órgão firmados
em situações com as quais guardarem identidade, especialmente nas hipóteses amplamente sedimentadas, como o caso dos autos.
Ademais, nota-se que a gestora adotou providências no
sentido de sanear ou minimizar as dificuldades encontradas em sua gestão, não restando evidenciada a má-fé
da responsável, tampouco prejuízo na análise e no julgamento das contas epigrafadas.
Em relação à pugnação de aplicação de multa à Sra. Vera Lúcia Costa, fundamentada pelo atraso da remessa do
RGF, diante dos fatos narrados, entendo que este seja
o caso de deixar de aplicá-la, considerando que o atraso no envio não comprometeu o julgamento das referi-

das contas.
Sendo assim, acolho o opinamento da área técnica, exarado na Instrução Técnica 148/2018, que confirmou envio em 17/02/2017, do Relatório de Gestão Fiscal - RGF,
relativo ao 1º semestre de 2015, objeto dos autos, e informou que o Jurisdicionado, em relação ao presente
processo, restando saneada a omissão, sugerindo, assim,
o arquivamento do feito, divergindo do Ministério Publico de Contas em relação a aplicação de multa, entendendo que o atraso no envio do RGF ocorreu devido às dificuldades técnicas encontradas pelo gestor.
Assim, VOTO no sentido de que os membros da Segunda Câmara aprovem a seguinte proposta de Decisão, que
submeto à consideração de Vossas Excelências.
RODRIGO COELHO DO CARMO

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
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
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 1607/2018 – SEGUNDA CÂMARA

Conselheiro Relator

Processo: 02688/2017-7

1. ACÓRDÃO

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Ordinária da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
ARQUIVAR os presentes autos, nos termos do art. 330,
IV, do RITCEES.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/11/2018 - 38ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Rodrigo Coelho do Carmo (relator).
4.2 Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (convocado).
www.tce.es.gov.br

Exercício: 2016
UG: FMSBE - Fundo Municipal de Saúde de Boa Esperança
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: MARCOS FERNANDO ALVES, WAGNEY GOMES CAMARA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA ESPERANÇA - EXERCÍCIO DE 2016 – REGULAR – QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO:
I - RELATÓRIO:
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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O presente feito cuida da Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Saúde de Boa Esperança, referente ao exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade dos Senhores Wagney Gomes Câmara e Marcos Fernando Alves.

3.2.2 - Divergência entre o saldo dos demonstrativos
contábeis e o valor dos inventários de bens em estoques
e inventário de bens móveis.

Após verificação no Relatório de Débito da Prestação de Contas Anual do Sistema CidadES, constatou-se que o responsável pela gestão da Unidade Gestora: 013E0500002 do Fundo Municipal de Saúde de Boa
Esperança não encaminhou contas anuais relativas ao
exercício de 2016, nos termos da Instrução Normativa nº 34/2015 e alterações, depreendendo assim Decisão Monocrática 00499/2017-1, peça 04, datada de
08/05/2017, citando e notificando o Sr. Wagney Gomes
Câmara (Termo de Citação 00593//2017-6, peça 05 e
Termo de Notificação 01037//2017-1, peça 06), para que
no prazo legal encaminhasse as informações pertinentes
aos apontamentos.

3.5.2 - Divergências entre os valores de contribuição previdenciária patronal apurada na folha de pagamento e
aqueles registrados na contabilidade.

Nos termos da Decisão Monocrática 00499/2017-1, o Sr.
Wagney Gomes Câmara, em 21/06/2017, trouxe aos autos através do Protocolo 07481/2017-3, Defesa/Justificativa, peça 07, com vistas a sanar a pendência.
A Prestação de contas anual enviada refletiu a atuação
do gestor responsável, no exercício das funções administrativas no Fundo Municipal de Saúde de Boa Esperança
no exercício de 2016 e que frente aos achados opinou e
apontou no RT 00550/2017-8, peça 64, ITI 01177/20178, peça 66, pela citação ao Sr. Marcos Fernando Alves,
para apresentar esclarecimentos diante dos seguintes
apontamentos:
3.2.1 - Divergência entre saldo de contábil das disponibilidades financeiras e os saldos os extratos bancários.

3.5.1 - Ausência de informação no arquivo FOLRPP sobre
total das contribuições do servidor do fundo financeiro.

Expedida nova Decisão Monocrática 01582/2017-1, citando o Sr. Marcos Fernando Alves, Termo de Citação
01849/2017, peça 69, para trazer aos autos esclarecimentos diante aos apontamentos da área técnica.
Prontamente, buscando o esclarecimento em
08/01/2018 o Sr. Marcos Fernando Alves trouxe aos autos através do Protocolo 00088/2017-1, Defesa/Justificativa, peça 73 e peças complementares 74/144, com vistas a sanar a pendência.

com a área técnica, por ocasião dos termos contidos na
ITC 01768/2018-3 e no RT 0550/2017-8, pugnando por:
1 - Seja a prestação de contas do Fundo Municipal de
Saúde de Boa Esperança, do exercício de 2016, sobre
responsabilidade de Marcos Fernando Alves, julgada REGULAR, com fulcro no art. 84, inciso I, da LC n. 621/12
expedindo-se quitação ao responsável; e
2 – Seja aplicada MULTA pecuniária a Wagner Gomes
Câmara, na forma do art. 135, incisos VIII e IX, da LC n.
621/2012, haja vista que o envio dos dados intempestivamente não saneia a infração cometida.
Após, vieram-me os autos para análise.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Considerando que a análise contábil da presente Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de 2016, do
Fundo Municipal de Saúde de Boa Esperança, do exercício de 2016, elaborada pelo NCE - Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia, opinando que este Tribunal julgue REGULARES, as contas do Sr. MARCOS
FERNANDO ALVES, sugerindo a APLICAÇÃO DE MULTA,
ao Sr. WAGNEY GOMES CAMARA, em virtude do atraso
na remessa da PCA.

Minunciosamente analisadas as informações e documentos pela área técnica, foram julgadas satisfeitas gerando a Instrução Técnica Conclusiva 01768/2018-3, peça 147, elaborada pelo NCE - Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, opinando que este Tribunal julgue REGULARES, as contas de MARCOS FERNANDO ALVES, responsável pela gestão do Fundo Municipal de Saúde de Boa Esperança, referente ao exercício de 2016, e sugerindo a APLICAÇÃO DE MULTA, ao Sr.
WAGNEY GOMES CÂMARA, em virtude do atraso injustificado na remessa da PCA.

Considerando também que o Ministério Público Especial de Contas, através de Parecer do Ministério Público
de Contas de nº 03417/2018-6, emitido Procurador Luciano Vieira, peça 151, acompanhou integralmente o entendimento da área técnica, exposto por ocasião na ITC
01768/2018-3 e no RT 0550/2017-8.

Em 17/07/2018 foram os autos remetidos ao Ministério
Público de Contas, Despacho 35933/2018-5, peça 149,
que se manifestou através do Parecer 03417/2018-6 do
Procurador Luciano Vieira, peça 151, que corroborou

Em relação a sugestão de aplicação de Multa ao Sr. Wagney Gomes Câmara diante do atraso no envio da referida PCA, reportadas aos itens 2.1 do Relatório Técnico
550/2017-8 e item 1.1 da Instrução Técnica Conclusiva

www.tce.es.gov.br
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01768/2018-3, cabe ressaltar que o Responsável através
do Protocolo 07481/2017, peça 07, trouxe aos autos suas alegações, justificando que tal atraso se deu em razão de dificuldades no envio dos dados frente à complexidade do sistema Cidadesweb. Além disso, vale ressaltar a boa fé do gestor em esclarecer qualquer ponto de
dúvida, e sobremaneira no resultado final da análise que
opinou pela REGULARIDADE das contas, reflexo de uma
boa gestão.
Entendo que o atraso no envio da PCA ocorreu devido a
tentativa de unir esforços para que os arquivos fossem
encaminhados a essa Corte de Contas sem erros ou incompletos, nos moldes da IN 34/2015 e IN 40/2016, não
sendo este o caso de aplicação de multa.
Por fim, acompanho, em parte, o posicionamento da
área técnica e do Ministério Publico Especial de Contas.
III. CONCLUSÃO
Ante o exposto, acompanho em parte, o posicionamento da área técnica e do Ministério Publico Especial
de Contas, VOTO no sentido de que a Segunda Câmara
aprove a seguinte minuta que submeto à consideração
de Vossas Excelências.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
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:
1.1. pela REGULARIDADE da Prestação de Contas Anual em análise, sob a responsabilidade do Sr. Marcos Fer-

nando Alves no exercício da função de ordenador de
despesas Fundo Municipal de Saúde de Boa Esperança,
referente ao exercício de 2016, na forma do art. 84, inciso I da Lei Complementar 621/2012, dando-lhe a devida quitação;
1.2. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/11/2018 - 38ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: BANESCOR - Banestes Administradora e Corretora
de Seguros Ltda
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: CARLOS ALBERTO DA SILVA, RODOLFO RENOLDI HEIMBECK

4. Especificação do quórum:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – BANESCOR - EXERCÍCIO 2016 – REGULAR E REGULAR COM
RESSALVA – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR.

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Rodrigo Coelho do Carmo (relator).

O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO CARMO:

4.2 Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (convocado).

RELATÓRIO

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 1608/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 04746/2017-1
www.tce.es.gov.br

Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual de Ordenador do Banestes Administradora, Corretora
de Seguros, Previdência e Capitalização Ltda. – BANESCOR, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade dos Senhores Carlos Alberto da Silva – Diretor-Presidente no período de 01/01 a 31/12/2016; e Rodolfo
Renoldi Heimbeck – Administrador Técnico de Seguros
no período de 01/01 a 31/12/2016.
A SECEXCONTAS – Secretaria de Controle Externo de Contas, através de sua Instrução Técnica Inicial 1108/2017-7
(peça 33), considerando o Relatório Técnico 566/20179 (peça 32), sugeriu a citação do Sr. Carlos Alberto da
Silva para que apresentasse as justificativas e/ou documentação que entendesse necessárias, quanto ao que
foi apontado no item 4.1.1 do mencionado Relatório
Técnico. Entendimento esse, acolhido por meio da Decisão Monocrática 1575/2017-1 (peça 35), que determinou a citação sugerida.
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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Conforme se depreende do Termo de Citação Nº
1842/2017-3 (peça 36) e AR/contrafé 8176/2017-6 (peça 37), o Sr. Carlos Alberto da Silva foi regularmente citado, nos termos da DECM 1575/2017-1, comparecendo
aos autos com sua Defesa/Justificativa 1183/2017 e Peça Complementar 10419/2017-2 (peças 40 e 41).
Retorna o feito à SECEXCONTAS para instrução dos autos, com relação à resposta do interessado. Sendo assim,
analisando a defesa, bem como a documentação apresentada, elaborou-se a Instrução Técnica Conclusiva
2650/2018-2 (peça 45), que concluiu da seguinte forma:
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual da Banestes Administradora, Corretora de Seguros, Previdência e
Capitalização Ltda. - BANESCOR, relativa ao exercício de
2016, sob a responsabilidade dos Srs. Carlos Alberto da
Silva e Rodolfo Renoldi Heimbeck.
Conforme exposto, não foram apresentados elementos
suficientes ao afastamento da seguinte irregularidade:
2.1 Receita reconhecida e contabilizada de forma
inapropriada (ITI 1108/2017-7 C/C ITEM 4.1.1 DO
RTC 566/2017-9).

ce da manutenção da irregularidade 2.1 desta instrução.
Sugerimos, ainda, determinar ao atual ordenador de
despesas, ou a quem lhe vier a substituir, para que promova a regularização dos registros contábeis relativos ao
valor de R$ 9.000.000,00, recebido no exercício de 2016,
em contrapartida ao compromisso de celebrar as operações objeto do “Acordo Operacional e Outras Avenças”,
para que seja devidamente reconhecido e apropriado no
resultado dos exercícios a que pertencerem, eliminando
a distorção verificada no Patrimônio Líquido da BANESCOR.
O Ministério Público Especial de Contas pronuncia-se
através do Parecer 3419/2018-5, firmado pelo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (peça 49), que subscreve os argumentos fáticos e jurídicos demonstrados
na ITC 2650/2018-2, transcrevendo, inclusive, a conclusão e proposta de encaminhamento daquela peça técnica.
FUNDAMENTAÇÃO

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

Compulsando os autos, constata-se que as presentes
contas foram encaminhadas e homologadas por meio do
Sistema CidadES em 31/05/2017. Portanto, observando
o prazo regimental, conforme estabelecido no art. 140,
parágrafo único, do RITCEES – Resolução TC 261/2013.

A Prestação de Contas sob a responsabilidade do Sr. Rodolfo Renoldi Heimbeck, relativamente ao exercício de
2016, seja julgada REGULAR com base no art. 84, inciso
I, da Lei Complementar 621/2012;

Na documentação apresentada os arquivos contábeis
encontram-se assinados eletronicamente pelo Sr. Carlos
Alberto da Silva, e pelo contabilista responsável, Sr. Silvano Márcio Kieffer.

A Prestação de Contas sob a responsabilidade do Sr. Carlos Alberto da Silva, relativamente ao exercício de 2016,
seja julgada REGULAR COM RESSALVA com base no
art. 84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012, em fa-

O Sr. Carlos Alberto da Silva foi regularmente citado, tendo em vista que o Relatório Técnico 566/2017-9
apontou o indício de irregularidade relacionado à Receita reconhecida e contabilizada de forma inapropriada
www.tce.es.gov.br

– Base legal: Regime de competência – Pronunciamento técnico PME – Contabilidade para pequenas e médias
empresas.
Nesse caso, o que ocorreu é que em 2016, a BANESCOR
Ltda. reconhece e registra integralmente no resultado
um valor (R$ 9.000 em milhares) que, de modo geral,
pertenceria a outros exercícios sociais, haja vista que se
trata de um contrato assinado para comercializar, com
exclusividade, produtos de previdência e capitalização
de outras sociedades no canal do BANESTES S/A por um
prazo de 20 (vinte) anos. Entendem os auditores que,
o valor recebido pela empresa BANESCOR Ltda. – para
vender com exclusividade os produtos de previdência e
capitalização no canal BANESTES S/A – não deveria ser
reconhecido e apropriado direta e integralmente no resultado do exercício, porque essa receita não reúne os
elementos que satisfizessem os critérios de reconhecimento e, por essa razão, não poderia afetar o patrimônio líquido de 2016, uma vez que uma parcela predominante desse recebível pertence, na verdade, a outros
exercícios, em decorrência do contrato feito pelo período de vinte anos.
A princípio, alega o defendente em sua defesa que a BANESCOR não está sob a jurisdição deste Tribunal, entendendo não haver dinheiro público em seu Capital Social, por não figurar o Banestes em seu quadro societário, mas sua subsidiária DTVM – Banestes Distribuidora
de Títulos e Valores Mobiliários S/A. Procura dissociar a
BANESCOR do Banestes S/A, quando afirma que, sendo
o domínio direto exercido pela subsidiária DTVM, seria
controlada apenas de forma indireta pela entidade primária, não se revestindo das características da sociedade de economia mista e, portanto, não compreendida no
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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conceito de administração pública indireta, nos termos
do Decreto-lei 200/67. Entretanto, se 99,997% do capital social da BANESCOR foi integralizado pela DTVM, sociedade anônima de capital fechado, controlada pelo Banestes S.A, cuja participação acionária do Estado do Espírito Santo representa a 92,67% das ações ordinárias, fica evidente que a sua quase totalidade constitui-se em
recursos públicos estaduais. Como bem lembrado pelo
subscritor da ITC 2650/2018-2, assim estabeleceu a LC
101/2000:
Art. 1º- Esta Lei Complementar estabelece normas de
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da
Constituição.
(...)
2º - As disposições desta Lei Complementar obrigam a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
§ 3º - Nas referências:
I - à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, estão compreendidos:
(...)
b) as respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes;
(...)
Art. 2º Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como:
(...)
II - empresa controlada: sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertença, direta ou indiretamente, a ente da Federação; (g.n.)
Sendo assim, sob a ótica do capital social, independente-

mente de ser controlada indiretamente pelo Banestes, a
BANESCOR está obrigada a prestar contas a esta Casa e
à sua fiscalização.

termo para pagamento da contrapartida correspondente ao compromisso que deverá ser cumprido durante a
vigência do Acordo.

Com relação à contabilização indevida no resultado da
BANESCOR, de valor proveniente de acordo operacional objetivando comercializar, com exclusividade, produtos de previdência e capitalização no canal BANESTES
S/A por um prazo de 20 (vinte) anos, o justificante afirma
não corresponder a pagamentos pelos serviços contratados, tratando-se tão somente à contrapartida financeira pelo compromisso assumido pelo BANESTES em celebrar o acordo. Com suporte a essa argumentação, foram
trazidas cópias do “Acordo Operacional e Outras Avenças
e Anexos”, acompanhado de parecer técnico elaborado
por consultor contratado pelo Banestes para esse fim.

Vale ressaltar que, enquanto a data da assinatura é termo, o cumprimento do compromisso de exclusividade é
condição que, está sujeita a evento futuro e incerto, a
ser verificado ou não, no decorrer da vigência do Acordo.

Diante dessa argumentação, o defendente pretende reforçar o vínculo entre o valor recebido e o compromisso
com a celebração do acordo. Sob esse prisma, já tendo
ocorrido a formalidade correspondente à sua celebração, teria o Banestes cumprido o seu compromisso fazendo jus à contrapartida pactuada.
Da leitura da cláusula 2.3 do “Acordo Operacional e Outras Avenças” evidencia-se que o pagamento decorre
do compromisso de “celebrar as operações objeto deste Acordo”, em regime de exclusividade, e não celebrar
o Acordo por si só. Portanto, não se extinguiu com a formalidade. Pelo contrário, essa formalidade deu início ao
compromisso de celebrar as operações pactuadas no
Acordo, “com vistas a divulgar, oferecer e promover a
contratação dos Produtos de Previdência e Capitalização
pelos clientes do Canal Banestes”. Nesse contexto, como
reafirma a cláusula 1 ao estabelecer o conceito de “Data de Pagamento”, a data da assinatura é tão somente o
www.tce.es.gov.br

Ainda, no intuito de desvincular tal contrapartida de qualquer condição futura, alega não haver previsão de devolução da quantidade recebida, posto que na cláusula
11.3 há fixação de multa pecuniária de R$ 18.000.000,00
caso seja descumprida a cláusula de exclusividade, valor
esse claramente distinto do inicialmente questionado.
De fato, a cláusula 11 ao tratar do descumprimento da
operação a que se refere o Acordo não faz referência à
contrapartida paga por ocasião da sua assinatura, até porque estabelece que multa fixada em R$ 18.000.000,00
deverá ser paga “sem prejuízo de o BANESTES continuar
obrigado a cumprir o disposto na Cláusula 11.1:
11. EXCLUSIVIDADE E DESCONTINUIDADE DA OPERAÇÃO
11.1. Exclusividade: As Partes concordam que, a partir da Data de Início da Operação, as PARCEIRAS serão
as únicas empresas responsáveis pelo fornecimento, divulgação, comercialização e administração dos Produtos
de Previdência e Capitalização no Canal Banestes, não
podendo o BANESTES celebrar qualquer outro instrumento idêntico ou similar relativo a negócios de previdência e/ou capitalização com empresas que atuem no
segmento das PARCEIRAS, pelo prazo de 20 (vinte) anos
contados a partir da Data de Início da Operação. (...)
Portanto, se essa cláusula não trata da rescisão do conSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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trato, com a consequente extinção da exclusividade pactuada, não há que ser considerada para os efeitos pretendidos.

nos termos expressos e já transcritos da mencionada ITC
2650/2018-2.

Quanto à vigência e rescisão, cláusula 12, vejamos:

Desse modo, considerando que o Ministério Público de
Contas acompanhou integralmente o entendimento da
área técnica, exposto por ocasião da Instrução Técnica
Conclusiva 2650/2018-2, que opinou seja julgada regular as contas sob a responsabilidade do senhor Rodolfo Renoldi Heimbeck, e julgada regular com ressalva as
contas apresentadas pelo senhor Carlos Alberto da Silva, com a determinação ali sugerida, adoto os fundamentos e conclusões explicitados pelo corpo técnico.

12. PRAZO DE VIGÊNCIA E RESCISÃO
(...)
12.3. Na hipótese de rescisão nos termos da Cláusula
12.2.1, exceto o inciso (iv), será devida às PARCEIRAS
pelo BANESTES uma indenização no valor total de R$
9.000.000,00 (nove milhões de reais), descontado do
montante, o valor proporcional ao prazo, em meses, decorrido entre a Data de Início da Operação e a data de
rescisão do Acordo. Tal montante deverá ser atualizado
pela Taxa SELIC apurada entre a Data de Assinatura e a
data de rescisão do Acordo.

CONCLUSÃO

DETERMINAR ao atual ordenador de despesas, ou a
quem suas vezes o fizer, para que:

1. ACÓRDÃO

- promova a regularização dos registros contábeis relativos ao valor de R$ 9.000.000,00, recebido no exercício de 2016, em contrapartida ao compromisso de celebrar as operações objeto do “Acordo Operacional e Outras Avenças”, para que seja devidamente reconhecido e
apropriado no resultado dos exercícios a que pertencerem, eliminando a distorção verificada no Patrimônio Líquido da BANESCOR;

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:

1.4. REMETER os autos, após a confecção do acórdão
deste julgamento, ao ilustre representante do Ministério Público de Contas, nos termos do art. 62, parágrafo
único, da LC 621/2012;

1.1. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do
Banestes Administradora, Corretora de Seguros, Previdência e Capitalização Ltda. – BANESCOR, referente ao
exercício de 2016, sob a responsabilidade do Senhor RODOLFO RENOLDI HEIMBECK, nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012, dando-lhe a devida QUITAÇÃO, nos termos do art. 85, do dispositivo legal retro mencionado;

1.5. DAR CIÊNCIA aos interessados e, após o trânsito em
julgado, ARQUIVE-SE.

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

Como se vê, a despeito de tal indenização não ser mencionada pela defesa, bem como pelo Parecer Técnico elaborado pela sua consultoria, é inequívoca a relação direta entre o valor de R$ 9.000.000,00 pago pelas PARCEIRAS em contrapartida ao compromisso de celebrar
as operações objeto do Acordo durante sua vigência e
a indenização, de igual valor, devida às PARCEIRAS, descontado do montante o valor proporcional ao prazo decorrido até sua rescisão.

Conselheiro Relator

Portanto, uma vez que os argumentos de justificativas
não se fizeram suficientes para contrapor o entendimento externado pelo Parecer da Auditoria Independente
(PARAUD) quando à necessidade de registro dessa receita durante a vigência do contrato, sugere-se pela manutenção do indício de irregularidade. Sugere ainda, a área
técnica, determinação ao atual ordenador de despesas,

Contas Anual do Banestes Administradora, Corretora
de Seguros, Previdência e Capitalização Ltda. – BANESCOR, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do Senhor CARLOS ALBERTO DA SILVA, com base
no art. 84, inciso II, da Lei Complementar nº 621/2012,
tendo em vista a manutenção da irregularidade apontada no item 4.1.1 do RTC 566/2017-9, dando-lhe a devida QUITAÇÃO, conforme dispõe o artigo 86, do mesmo
diploma legal;

1.2. Julgar REGULAR COM RESSALVA a Prestação de
www.tce.es.gov.br

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/11/2018 - 38ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Rodrigo Coelho Do Carmo (relator).
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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4.2 Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (convocado).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 1609/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 04946/2017-5
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
UG: PMBSF - Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: ALENCAR MARIM
PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO – 1º BIMESTRE
DE 2017 – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RELATOR SR. RODRIGO COELHO DO
CARMO:
I – RELATÓRIO

Trata-se de omissão no encaminhamento do Relatório
Resumido de Execução Orçamentária - RREO, relativo ao
1º bimestre de 2017, pela Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, por meio do Sistema LRFWeb, contrariando dispositivos da Resolução TC 247/2012, do RITCEES, bem como da LC 621/2012, sob a responsabilidade do Sr. Alencar Marim.
Identificada a omissão (Relatório de Omissão
00112/20117-1, peça 03) na remessa das contas em epígrafe, restou a Decisão em Protocolo 00235/2017-5, peça 02, através do Termo de Notificação 01090/2017-1,
peça 04, notificar o Sr. Alencar Marim para que no prazo
de dez dias encaminhasse a Prestação de Contas Bimestral em referência.
Em virtude do não atendimento ao Termo de Notificação acima mencionado, a SecexContas – Secretaria de
Controle Externo de Contas, emitiu a Instrução Técnica
de Inicial 00845/2017-5 (peça 07), acolhida pelo Conselheiro Relator, que determinou a citação (Termo de Citação 01274/2017-7- peça 10) e notificação (Termo de
Notificação 01773/2017-6- peça 11) do Sr. Alencar Marim, conforme depreendido da DECM 01154/2017-7
(peça.09).
Compulsando os autos vieram a Instrução Técnica Inicial
1566/2017-1, peça 18, datada de 04/12/2017 que após
as considerações feitas, diante do não encaminhamento
da prestação de contas em questão, concluiu por sugeriu
notificar novamente o Sr. Alencar Marim, para encaminhar a Prestação de Contas demandada (RREO - 1º - Bimestre/2017) e ainda pela aplicação de multa frente ao
descumprimento da decisão deste Tribunal.
O feito foi encaminhado ao Relator, Conselheiro Substituto João Luiz Cotta Lovatti, para prosseguimento, que
www.tce.es.gov.br

solicitou (Despacho 04609/2018-9, peça 20) ao Ministério Público Especial de Contas, emissão de parecer diante dos fatos. O posicionamento veio através do Parecer
Ministerial nº 0593/20018 que se pronunciou através do
ilustríssimo Procurador Geral Dr. Luciano Vieira pugnando pelo acolhimento in totum da proposição técnica e
reservando ao Sr. Alencar Marim o direito de manifestar-se oralmente em sessão de julgamento.
Retornado os autos ao Relator, em 16 de fevereiro de
2018, que através da Remessa 01769/20018-8 (peça 23)
solicitou a verificação por parte do NCE – Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, se a omissão
quanto ao envio das contas ainda permanecia, conforme
Despacho 30747/2018-1 peça 24.
A resposta veio através da Instrução Técnica 00093/20186, peça 25, que ao consultar o Sistema CidadES verificou
que o bimestre demandado foi encaminhado e homologado na data de 20/12/2018, estando o jurisdicionado, em relação ao presente processo, em conformidade
com a Resolução TC 193/2003. Portanto, sugere ao final,
o arquivamento do feito.
O Ministério Público Especial de Contas, pronuncia-se
através do Parecer 4341/2018-9, subscrito pelo Procurador-Geral Luciano Vieira (fls.43/44), pugnando pela aplicação de multa pecuniária ao responsável, com base no
artigo 135, incisos IV e IX, da LC 621/2012, c/c o artigo
389, incisos IV e IX, do RITCEES, considerando que o envio dos dados intempestivamente não saneia a infração cometida.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Considerando que a análise da área técnica resultou na
Instrução Técnica 00093/2018-6, que ao consultar o SisSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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tema LRFWeb verificou que o relatório do período demandado foi encaminhado em 20/12/2017 e retificado
na data de 29/05/2018, estando o jurisdicionado, em relação ao presente processo, em conformidade com a Resolução 193/2003. Portanto, sugere ao final, o arquivamento do feito.
Considerando que o Ministério Público Especial de Contas, pronuncia-se através do Parecer 4341/2018-9, subscrito pelo Procurador-Geral Luciano Vieira (peça 29),
pugnando pela aplicação de multa pecuniária ao responsável, com base no artigo 135, incisos IV e IX, da LC
621/2012, c/c o artigo 389, incisos IV e IX, do RITCEES,
considerando que o envio dos dados intempestivamente não saneia a infração cometida.
Considerando que o gestor adotou providências no sentido de sanear ou minimizar as dificuldades encontradas em sua gestão, há que se avaliar que o prazo final
para o envio das contas, conforme Decisão Plenária TC10/2017, seria o dia 10/10/2017, e que o dia 20/12/2017
foi a data em que foi encaminhado o relatório do bimestre demandado, transcorrendo pouco mais que um mês,
portanto, em meu entendimento, lapso temporal passível de consideração, diante das dificuldades do município e da boa-fé do ordenador.
Em relação à pugnação de aplicação de MULTA ao Sr.
Alencar Marim, fundamentada pelo atraso da remessa
do relatório da PCB, diante dos fatos narrados acima, entendo que este seja o caso de deixar de aplicá-la, considerando que o atraso no envio não comprometeu o julgamento das referidas contas.
III – CONCLUSÃO
Sendo assim, acolho o opinamento da área técnica, exa-

rado na Instrução Técnica 00093/2018-6, que confirmou
envio em 20/12/2018, do Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO, relativo ao 1º Bimestre de
2017, objeto dos autos, e informou que o Jurisdicionado, em relação ao presente processo, está em conformidade com Resolução 193/2003, sugerindo, assim, o arquivamento do feito, divergindo do Ministério Publico
Especial de Contas em relação a aplicação de multa, entendendo que o atraso no envio da PCB ocorreu devido
às dificuldades administrativas encontradas pelo gestor.
Assim, VOTO no sentido de que os Membros da Segunda
Câmara aprovem a seguinte minuta de Decisão, que submeto à consideração de Vossas Excelências.
RODRIGO COELHO DO CARMO

Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 1610/2018 – SEGUNDA CÂMARA

Conselheiro Relator

Processo: 03489/2018-6

1. ACÓRDÃO

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

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

Exercício: 2017

ARQUIVAR os presentes autos, nos termos do art. 330,
IV, do RITCEES.

UG: CME - Câmara Municipal de Ecoporanga
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: ROBERIO PINHEIRO RODRIGUES

2. Unânime.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADOR -CÂMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA - EXERCÍCIO DE 2017 –
REGULAR – QUITAÇÃO - RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAR.

3. Data da Sessão: 07/11/2018 - 38ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

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

4. Especificação do quórum:

RELATÓRIO

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Rodrigo Coelho Do Carmo (relator).

Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Ecoporanga, exercício 2017,
que tem como objeto apreciação quanto a atuação do
gestor responsável, no exercício das funções administrativas, em atendimento do art. 135 do Regimento Interno

4.2 Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (convocado).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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do Tribunal de Contas do Espírito Santo e na Instrução
Normativa 43/2017.
Tendo sido apresentada dentro do prazo legal (art.
139, RI TCEES 261/2013) e com base na Resolução TC
297/2016, art. 6º, parágrafo único, inciso I, foram analisadas pela área técnica através do Relatório Técnico Nº
00320/2018-1, peças remetidas pelo Sistema CidadES,
que ao final da análise opinou por julgar regular a prestação de contas do Sr. Robério Pinheiro Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Ecoporanga, exercício
2017, na forma do art. 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Em concordância com o RT Nº 00320/2018-1 (peça 44),
a Instrução Técnica Conclusiva Nº 03864/2018 - (peça 48), opinou pela REGULARIDADE das contas Câmara Municipal de Ecoporanga, exercício 2017, bem como
por RECOMENDAR ao chefe do Poder Legislativo Municipal que proceda nos próximos exercícios a contabilização do, duodécimo recebido pela Câmara na conta
4.5.1.1.2.01.00 (Cota Recebida) – (Item 5.2.3).
De igual forma, o douto representante do Ministério Público de Contas, Dr. Luciano Vieira, através do Parecer do
Ministério Público de Contas 04604/2018-6, (peça 49),
manifestou-se em conformidade com a área técnica, que
sob o aspecto técnico-contábil, pugnou pela REGULARIDADE da presente prestação de contas anual.

ação a Conduta da presidência da Câmara Municipal de
Ecoporanga sob a responsabilidade do Sr. ROBÉRIO PINHEIRO RODRIGUES, no exercício de funções administrativas, no exercício de 2017.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa TC 43/2017.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento REGULAR da prestação de contas do Sr. Robério Pinheiro Rodrigues, no exercício de 2017, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Acrescenta-se sugestão de RECOMENDAR ao chefe do
Poder Legislativo Municipal que proceda nos próximos
exercícios a contabilização do, duodécimo recebido pela
Câmara na conta 4.5.1.1.2.01.00 (Cota Recebida) – (Item
5.2.3).
CONCLUSÃO

FUNDAMENTAÇÃO

Desse modo, considerando que o Ministério Público de
Contas acompanhou integralmente o entendimento da
área técnica, exposto por ocasião da ITC 03846/20183, opinando pela REGULARIDADE das presentes contas,
adoto os fundamentos e conclusões explicitados pelo
corpo técnico.

Cumpre pôr em relevo que, que da análise técnica realizada através da ITC 03846/2018-3, a conclusão foi nos
seguintes termos:

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

9. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAM ENTO

RODRIGO COELHO DO CARMO

A Prestação de Contas Anual ora avaliada, refletiu a atu-

Conselheiro Relator
www.tce.es.gov.br

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 Ecoporanga relativas ao exercício
financeiro de 2017, sob a responsabilidade do SR. ROBÉRIO PINHEIRO RODRIGUES, 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 chefe do Poder Legislativo Municipal que proceda nos próximos exercícios a contabilização do duodécimo recebido pela Câmara na conta 4.5.1.1.2.01.00 (Cota Recebida) – (Item 5.2.3 da ITC
03846/2018-3).
1.3. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/11/2018 - 38ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Rodrigo Coelho do Carmo (relator).
4.2 Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (convocado).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 1611/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 03705/2018-7
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 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 00409/2018-6, peça 40, que ao final opinou por julgar REGULAR a prestação de contas do Sr. Miguel Djalma Salvalaio, Presidente da Câmara Municipal de São
Roque do Canaã, exercício 2017, na forma do art. 84, I
da Lei Complementar Estadual 621/2012. Sugere ainda
acrescentar RECOMENDAÇÃO ao chefe do Poder Legislativo Municipal que proceda nos próximos exercícios o
encaminhamento de toda a documentação prevista na
IN TCEES 43/2017.

Relator: Rodrigo Coelho do Carmo

Em concordância com o Relatório Técnico Nº
00409/2018-6, peça 40, a Instrução Técnica Conclusiva
Nº 04093/2018-8, peça 41, opinou da seguinte forma:

Responsável: MIGUEL DJALMA SALVALAIO

9 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – EXERCÍCIO DE 2017 – REGULAR – QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAR.

A prestação de contas anual analisada refletiu a conduta
do presidente da Câmara Municipal de São Roque do Canaã, sob a responsabilidade do Sr (a). Miguel Djalma Salvalaio, em suas funções como ordenador de despesas,
no exercício de 2017.

UG: CMSRC - Câmara Municipal de São Roque do Canaã

O EXMO. SR. RELATOR CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual
da Câmara Municipal de São Roque do Canaã, referente ao exercício financeiro de 2017, que tem como objeto apreciação quanto a atuação do gestor responsável,
Sr. Miguel Djalma Salvalaio, no exercício das funções
administrativas de Ordenador de Despesas, em atendimento do art. 135 do RITCEES e da Instrução Normativa 43/2017.

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). Miguel
Djalma Salvalaio, no exercício de 2017, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Acrescenta-se sugestão de recomendar ao chefe do Powww.tce.es.gov.br

der Legislativo Municipal que proceda nos próximos
exercícios o encaminhamento de toda a documentação
prevista na IN TCEES 43/2017.
De igual forma, o douto representante do Ministério Público de Contas, Dr. Luciano Vieira, através do Parecer
do Ministério Público de Contas 05006/2018-1, peça 45,
manifestou-se em conformidade com a área técnica, que
sob o aspecto técnico-contábil, pugnou pela REGULARIDADE da presente prestação de contas anual com RECOMENDAÇÃO ao chefe do Poder Legislativo Municipal.
FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre pôr em relevo que, que da análise técnica realizada através da ITC 04093/2018-8, 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 São Roque do Canaã, sob a responsabilidade do Sr(a). Miguel Djalma Salvalaio, 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). Miguel
Djalma Salvalaio, no exercício de 2017, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Acrescenta-se sugestão de recomendar ao chefe do Poder Legislativo Municipal que proceda nos próximos
exercícios o encaminhamento de toda a documentação
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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prevista na IN TCEES 43/2017.
Desse modo, considerando que o Ministério Público de
Contas acompanhou integralmente o entendimento da
área técnica, exposto por ocasião da ITC 04093/20188, opinando pela REGULARIDADE das presentes contas com RECOMENDAÇÃO ao chefe do Poder Legislativo
Municipal, 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 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 São Roque do Canaã, sob a responsabilidade do Sr. Miguel Djalma Salvalaio, 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 São Roque do Canaã que proceda nos próximos exercícios o encaminhamento de toda a documentação prevista na IN TCEES 43/2017.
1.3. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.

4. Especificação do quórum:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADOR – INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES - IJSN – EXERCÍCIO DE
2017 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Rodrigo Coelho do Carmo (relator).

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

4.2 Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (convocado).

RELATÓRIO

3. Data da Sessão: 07/11/2018 - 38ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 1612/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 03987/2018-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: IJSN - Instituto Jones Dos Santos Neves
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: ANDREA FIGUEIREDO NASCIMENTO, ANDREZZA ROSALEM VIEIRA, GABRIELA GOMES DE MACEDO LACERDA

www.tce.es.gov.br

Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do Instituto Jones Dos Santos Neves - IJSN, exercício
2017, que tem como objeto apreciação quanto a atuação das gestores, no exercício das funções administrativas, em atendimento do art. 135 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Espírito Santo e na Instrução Normativa 43/2017, figurando como responsáveis
as senhoras: Andrezza Rosalém Vieira - 01/01/2017
á 28/06/2017, Andréa Figueiredo Nascimento 28/06/2017 à 05/07/2017, Gabriela Gomes de Macedo
Lacerda - 27/07/2017 à 31/12/2017.
Tendo sido apresentada dentro do prazo legal (art.
139, RITCEES 261/2013) e com base na Resolução TC
297/2016, art. 6º, parágrafo único, inciso I, foram analisadas pela área técnica através do Relatório Técnico Nº
00286/2018-6, peça 74, peças remetidas pelo Sistema
CidadES, opinando por julgar REGULAR a prestação de
contas das gestoras Andrezza Rosalém Vieira, Andréa Figueiredo Nascimento, Gabriela Gomes de Macedo Lacerda, referentes ao exercício 2017, na forma do art. 84
da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Em concordância com o RT Nº 00286/2018-6, a Instrução Técnica Conclusiva Nº 04143/2018-2 - peça 76, frente a análise minuciosa dos dados e documentos apresentados, satisfeitos com os dados apresentados a área técnica opinou também pelo julgamento do presente feiSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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to nos moldes sugeridos, REGULARES, considerando a
completude da análise feita.
No mesmo compasso, o douto representante do Ministério Público de Contas, Dr. Luís Henrique Anastácio da
Silva, através do Parecer 05072/2018-8 do Ministério
Público de Contas, peça 80, manifestou-se em consonância com a área técnica, pugnando pela REGULARIDADE da presente prestação de contas anual.
FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre pôr em relevo que, que da análise técnica realizada através da ITC 04143/2018-2, a conclusão foi nos
seguintes termos:
5. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAM ENTO
A Prestação de Contas Anual ora avaliada refletiu a gestão das Senhoras Andrezza Rosalém Vieira, Andrea Figueiredo Nascimento e Gabriela Gomes de Macedo Lacerda no exercício de funções como ordenadoras de despesas do Instituto Jones dos Santos Neves -IJSN, 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.
Desse modo, considerando que o Ministério Público de
Contas acompanhou integralmente o entendimento da
área técnica, exposto por ocasião da ITC 04143/2018-2,
opinando pela regularidade das presentes contas, ado-

to os fundamentos e conclusões explicitados pelo corpo técnico, e VOTO no sentido de que a Segunda Câmara aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à
sua consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
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 Instituto Jones Dos Santos Neves - IJSN, exercício de 2017, ora em discussão, sob a responsabilidade
das senhoras Andrezza Rosalém Vieira, Andréa Figueiredo Nascimento, Gabriela Gomes de Macedo Lacerda,
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: 07/11/2018 - 38ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Rodrigo Coelho do Carmo (relator).
4.2 Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (convocado).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
www.tce.es.gov.br

Relator
CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 1613/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 04593/2018-7
Classificação: Prestação de Contas Mensal
Exercício: 2017
UG: PMSJC - Prefeitura Municipal de São José do Calçado
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: JOSE CARLOS DE ALMEIDA
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – MESES 12, 13 E 14 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO –
EXERCÍCIO DE 2017 – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO CARMO:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de omissão no encaminhamento das Prestações de Contas Mensais referentes aos
meses 12, 13 e 14 referentes ao exercício de 2017, pertinentes a Prefeitura Municipal de São José do Calçado,
sob responsabilidade do Sr. José Carlos de Almeida, através do sistema CidadES, contrariando dispositivos da Instrução Normativa TCEES nº 39/2016, do Regimento InSegunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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terno deste Tribunal (RITCEES), bem como da Lei Complementar nº 621/2012.
Identificada a omissão na remessa das contas em epígrafe, restou a Instrução Técnica Inicial 00304/2018-1, peça
02, sugerir a citação e notificação nos termos da Decisão
Segex 00330/2018-3, peça 05, dando origem ao Termo
de Citação 00521/2018-1, peça 08 e ao Termo de Notificação 00504/2018-6, peça 09, direcionados ao Sr. José Carlos de Almeida, para que no prazo de quinze dias
encaminhasse a referida Prestação de Contas nos meses
em referência.
Por meio do Despacho 37140/2018-7, peça 14, foi solicitado ao Núcleo de Controle de documentos a verificação
junto ao Sistema e-tcees o envio de informação quanto
ao recebimento de qualquer documentação oriunda do
município de São José do Calçado em atendimento aos
Termos de Notificação e Citação (peças 8 e 9).
A resposta do não envio das informações solicitadas
ao responsável foi formalizada através do Despacho
37266/2018-4, peça 15, frente aos fatos os autos foram
remetidos ao Relator para ciência e providências, assim
por meio do despacho 45656/2018-9, peça 18, foram remetidos os autos ao NCE – Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia, para a devida instrução,
conforme Despacho 45599/2018-4, peça 18.
A Instrução Técnica 00150/2018-5, peça 20, trouxe a informação de que ao consultar o Sistema CidadES verificou que os meses demandados foram encaminhado e
homologado na data de 09/08/2018, estando o jurisdicionado, em relação ao presente processo, em conformidade com a Resolução 247/2012. Portanto, sugere ao final, o arquivamento do feito.

De igual forma manifestou-se o douto Ministério Público
de Contas de acordo com a proposição da área técnica,
por meio do Parecer 04906/2018-3, peça 24, da lavra 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.

Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator

ACÓRDÃO TC- 1614/2018 – SEGUNDA CÂMARA

1. ACÓRDÃO

Processo: 05551/2018-5

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:

Classificação: Solicitação de Auditoria/Inspeção

1.1. ARQUIVAR os presentes autos, com fundamento
art. 330, Incisos III e IV do Regimento Interno (Resolução TC 261/2013).

Terceiro interessado: Deputado estadual (ES, ENIVALDO
DOS ANJOS)

UG: DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo

2. Unânime.

AUDITORIA – INSPEÇÃO – IMPROCEDENTE – NÃO CONHECIMENTO – ARQUIVAR

3. Data da Sessão: 07/11/2018 - 38ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO:

4. Especificação do quórum:

I – RELATÓRIO

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Rodrigo Coelho do Carmo (relator).

Trata-se de pedido de Auditoria/Inspeção, protocolada nesta Corte de Contas em 18/06/2018, Protocolo
08224/2018-1, peça 02, solicitada pelo Sr. Enivaldo dos
Anjos, Deputado Estadual, Presidente da Comissão de
Inquérito da Assembleia Legislativa do Estado do Espirito Santo.

4.2 Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (convocado).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
www.tce.es.gov.br

Criada pela Resolução nº 4.588/2016, a referida Comissão tem por objetivo para apurar as denúncias de invasão de terrenos, fraudes, crimes contra administração
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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pública, crime de estelionato, venda de terreno sem registro em cartório, existência de irregularidades na comercialização de terrenos, imóveis e áreas públicas nos
Municípios Capixabas, conforme deliberado em reunião
ordinária especifica da Comissão.
Em síntese, o representante solicitou esta Corte a realização de uma auditoria na Comissão Permanente de Licitação do Detran-ES, em virtude de constatações provenientes do depoimento do presidente da referida comissão, Senhor Jean Carlos da Silva, que declarou que não é
realizada pela comissão em apreço a abertura e o fechamento dos processos de licitação do órgão e que alguns
certames, como por exemplo, o de contratação do serviço de guincho, realizado em dezembro de 2017, não passaram pela mencionada comissão, tendo o mesmo sido
efetivado por uma outra comissão provisória criada para
realizar a referida licitação.
Frente a solicitação, foi requerida manifestação técnica por meio do Despacho 32398/2018-8 a Secretaria de
Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas –
SecexMeios, que após análise pronunciou-se através da
Instrução Técnica Conclusiva 0279/20018-9, peça 05,
concluindo pela seguinte proposta de encaminhamento:

Nos termos regimentais, os autos foram encaminhados
ao Ministério Público Especial de Contas, que através do
Parecer 4803/2018-7 (peça 09), da lavra do Ilmo. Procurador Luciano Vieira, pugnou pelo CONHECIMENTO DA
REPRESENTAÇÃO sob análise, e, no mérito, pela IMPROCEDÊNCIA, nos termos dos arts.95, inciso I, e 99, § 1º, IV,
e §2º, da LC n. 621/12.
É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Considerando a análise da área técnica contábil através
da Instrução Técnica Conclusiva 0279/20018-9;
Considerando também que o Ministério Público Especial de Contas, através de Parecer do Ministério Público de Contas de nº Parecer 4803/2018-7, emitido Procurador Luciano Vieira que, acompanhou integralmente
o entendimento da área técnica, exposto por ocasião da
ITC 0279/20018-9;
III. CONCLUSÃO
Ante o exposto acompanho o posicionamento da área
técnica e do Ministério Publico Especial de Contas, no
sentido de que a Segunda Câmara aprove a seguinte minuta que submeto à consideração de Vossas Excelências.

3 - PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

RODRIGO COELHO DO CARMO

Ante o exposto, submeto a consideração superior a seguinte proposta de encaminhamento:

Conselheiro Relator

4.1 – Considerar improcedente o indício de irregularidade ora em destaque, na forma do art. 319, III e IV do RITCEES, tendo em vista a não constatação de irregularidade.

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:

4.2 – Arquivar os autos, na forma do art. 330, inciso IV
do RITCEES.

1.1. Pelo CONHECIMENTO da REPRESENTAÇÃO, e, no
mérito, pela sua IMPROCEDÊNCIA, nos termos dos

1. ACÓRDÃO

www.tce.es.gov.br

arts.95, inciso I, e 99, § 1º, IV, e §2º, da LC n. 621/12;
1.2. Por CIENTIFICAR o Representante da presente decisão, na forma do art. 307, §7° do RITCEES;
1.3. Pelo ARQUIVAMENTO dos autos, na forma do art.
176, §3°, I do RITCEES.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/11/2018 - 38ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Rodrigo Coelho do Carmo (relator).
4.2 Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (convocado).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 1615/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 07104/2018-3
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Represen-
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tação

94, § 1º do mesmo regimento.

UG: PMI - Prefeitura Municipal de Itarana

3.2 - Para que seja dada ciência ao Representante do teor da decisão final a ser proferida, conforme art. 307,
§7º, da Resolução TC261/2013;

Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Representante: Membros do Ministério Público Estadual
(ES, VERA LÚCIA MURTA MIRANDA)
FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA – NÃO CONHECER – DAR
CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. RELATOR CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Ação de Representação
com base em informações repassadas pelo Ministério
Público Estadual ao Ministério Público de Contas, segundo relatado, a Prefeitura Municipal estaria utilizando de
forma indevida um veículo do tipo caminhão, adquirido
com recursos do PRONAF, para fins particulares em detrimento do interesse público, sugerindo suposta irregularidade cometida pela Prefeitura Municipal de Itarana, sob a responsabilidade do Senhor Ademar Schneider,
Prefeito Municipal.
Após os trâmites regulares do processo, os autos foram
alvo de análise na Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas–SecexMeios, tendo como
resultado a Instrução Técnica Conclusiva 03632/2018-6
(peça 05), que concluiu pela seguinte proposta de encaminhamento:

3.3 - Pelo arquivamento dos presentes autos, nos termos
do artigo 176, §3º, inciso I da Resolução TC 261/2013.
Nos termos regimentais, os autos foram remetidos ao
Ministério Público Especial de Contas, que através do Parecer 04652/2018-5 (peça 14), da lavra do Ilmo. Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, que pugnou pela notificação do Representante do município, oportunizando-lhe o encaminhamento de esclarecimentos complementares, bem como a adequação da exordial ao art.
177, §1º2do RITCEES, de forma a amparar o conhecimento e a instrução do feito.
FUNDAMENTAÇÃO
Considerando que as referidas irregularidades, a constar
pela documentação acostada aos autos, foram pontuais
e em relação a pessoas determinadas, que eram usuárias
do serviço, sendo certo que cabe ao Executivo Municipal
adotar as medidas administrativa cabíveis ao caso e responsabilizar e reaver eventuais prejuízos que por ventura tenha sofrido o erário municipal;

3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Considerando a Instrução Técnica Conclusiva
03632/2018-6 (peça 05); resultante de análise minuciosa da Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações
Não Especializadas – SecexMeios, que ao final sugere o
não conhecimento da representação nos termos do art.
177, § 1º, do RITCEES;

3.1 - Considerando o não implemento do artigo 94 Lei
Complementar nº 621/2012, somos pelo não conhecimento da presente representação, nos termos do artigo

Considerando que a missão deste Tribunal de Contas é
gerar benefícios para a sociedade por meio do controle externo e do aperfeiçoamento da gestão dos recursos
www.tce.es.gov.br

públicos, devendo para tanto, auxiliar e direcionar seus
jurisdicionados a efetivar o cumprimento de suas responsabilidades como gestores públicos, e que a medida
de aplicação de sanções deverá ser tomada quando descumpridas normas regimentais.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, embora respeitando o parecer do Ministério Público de Contas, deixo de acolher sua proposição pela notificação do Representante do município,
para, entretanto, comungar do mesmo entendimento
da área técnica, exposto nos fundamentos e conclusões
trazidos à luz por meio da Instrução Técnica Conclusiva
03632/2018-6, opinando pelo não conhecimento da representação.
Sendo assim, 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 na Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. NÃO CONHECER A REPRESENTAÇÃO, considerando
o não implemento do artigo 94, §1º da Lei Complementar nº 621/2012;
1.2. Dar CIÊNCIA ao Representante do teor dessa decisão, conforme art. 307, §7º da Resolução TC 261/2013;
1.3. ARQUIVAR os autos, nos termos do artigo 176, §3º,
inciso I da Resolução TC 261/2013.
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
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2. Unânime.

REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.

3. Data da Sessão: 07/11/2018 - 38ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

O CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:

4. Especificação do quórum:

I - RELATÓRIO

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Rodrigo Coelho do Carmo (relator).

Versam os autos sobre a Prestação de Contas Anual do
Hospital Pedro Fontes, referente ao exercício financeiro de 2017, sob a responsabilidade do Senhor Anderson
Barbosa de Oliveira.

4.2 Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (convocado).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 1616/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 04835/2018-2
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: CPF - Hospital Pedro Fontes
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Responsável: ANDERSON BARBOSA DE OLIVEIRA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2017 –

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 261/2018-6 concluiu pela regularidade das contas do
responsável enquanto ordenador de despesas no exercício em destaque, com base na análise técnico-contábil
promovida junto aos documentos disponibilizados a esta
Corte de Contas, conforme transcrição a seguir:
GESTÃO PÚBLICA
PONTOS DE CONTROLE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Com base nas peças contábeis que integram a prestação
de contas anual (Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e Demonstração das Variações
Patrimoniais), apresentadas na forma da Instrução Normativa TC 28/2013, foram avaliados os pontos de controle relacionados na Resolução TC 297/2016 com base nos
referidos demonstrativos, conforme quadros abaixo, não
sendo constatadas inconsistências.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar não processados
Base Legal: arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
www.tce.es.gov.br

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 12) Restos a Pagar não Processados
Balanço Financeiro (a)
0,00
Balanço Orçamentário (b)
0,00
Divergência (a-b)
0,00

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação 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 13) Restos a Pagar Processados
Balanço Financeiro (a)
150.083,56
Balanço Orçamentário (b)
150.083,56
Divergência (a-b)
0,00

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação à despesa orçamentária
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o total da despesa orçamentária (exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve ser
igual ao total da despesa orçamentária informado no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela
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abaixo:
Tabela 14) Total da Despesa Orçamentária
Balanço Financeiro (a)
1.947.135,84
Balanço Orçamentário (b)
1.947.135,84
Divergência (a-b)
0,00

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço 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
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 15) Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício anterior)
Balanço Financeiro (a)
0,00
Balanço Patrimonial (b)
0,00
Divergência (a-b)
0,00

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
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 16) Resultado Patrimonial

Exercício atual
DVP (a)
Balanço Patrimonial (b)
Divergência (a-b)
Exercício anterior
DVP (a)
Balanço Patrimonial (b)
Divergência (a-b)

-19.892,88
-19.892,88
0,00
-45.580,36
-45.580,36
0,00

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre os totais dos saldos devedores e dos saldos credores
Base Legal: artigos 85, 86 e 88 da Lei 4.320/1964
Entende-se que os saldos devedores devem ser iguais
aos saldos credores, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Tabela 17) Comparativo dos saldos devedores e credores
Saldos Devedores (a) = I + II 2.246.126,73
Ativo (BALPAT) – I
285.296,59
Variações Patrimoniais Dimi- 1.960.830,14
nutivas (DEMVAP) - II
Saldos Credores (b) = III – IV 2.246.126,73
+V
Passivo (BALPAT) – III
285.296,59
Resultado Exercício (BALPAT) -19.892,88
– IV
Variações Patrimoniais Au- 1.940.937,26
mentativas (DEMVAP) - V
Divergência (c) = (a) - (b)
0,00

Pelo exposto, verifica-se observância ao método das partidas dobradas.
Análise da despesa executada em relação à dotação
atualizada
Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da despesa executada no Balanwww.tce.es.gov.br

ço Orçamentário deve ser menor ou igual à dotação orçamentária atualizada, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 18) Execução da Despesa Orçamentária
Despesa Empenhada (a)
1.947.135,84
Dotação Atualizada (b)
2.123.395,07
Execução da despesa em rela- -176.259,23
ção à dotação (a-b)

Pelo exposto, verifica-se que não houve execução orçamentária da despesa em valores superiores à dotação
atualizada.
DISPONIBILIDADES E REGISTROS PATRIMONIAIS
A Secretaria do Tesouro Nacional - STN conceitua o Balanço Patrimonial, em seu Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP, como “Demonstração
contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente,
a situação patrimonial da entidade pública, por meio de
contas representativas do patrimônio público, além das
contas de compensação”
No ativo circulante, segundo prescreve o MCASP, devem ser demonstrados os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: 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.
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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.
DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
Do confronto entre registros constantes nos demonstrativos contábeis no encerramento do exercício financeiro de 2017, relativos às Disponibilidades financeiras em
conta corrente/aplicação, verificamos que as demonstrações contábeis não evidenciam saldo contábil.
DOS ESTOQUES E DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E INTANGÍVEIS.
Para fins de apresentação no Balanço Patrimonial, o
imobilizado será apresentado já líquido da depreciação
e amortização acumuladas, evidenciando os saldos dos
bens móveis e imóveis.
A análise dos registros patrimoniais de bens móveis e
imóveis, objeto de avaliação neste item, restringiu-se à
avaliação dos valores demonstrados nas contas de estoques, no ativo circulante, e bens móveis, imóveis e intangíveis, registrados no grupo imobilizado, integrante do
ativo não circulante.
Na tabela a seguir, demonstramos os valores extraídos
das demonstrações contábeis e do inventário de bens,
realizado em 31/12/2017:
Tabela 02: Saldos patrimoniais Em R$ 1,00
Descrição

Balanço
Patrimonial
Bens em al- 52.802,36
moxarifado
Bens móveis 0,00

Inventário

Diferença

34.506,36

18.296,00 ¹

0,00

0,00

Bens imóveis 0,00
Bens intangí- 0,00
veis
T
O
- 52.802,36
TAL..............

0,00
0,00

0,00
0,00

34.506,36

18.296,00

Fonte: Arquivos BALPAT.pdf, BALVER02.pdf, INVALMO.
pdf, INVIMOS.pdf, INVMOV.pdf, TERALM.pdf, TERIMO.
pdf, TERIMO.pdf, TERINT.pdf, TERMOVS.pdf, RESAMC.
pdf, RESAMP.pdf, RESIMO.pdf, RESMOV.pdf
Do confronto entre registros constantes dos inventários
(e notas justificativas) e demonstrações contábeis no encerramento do exercício financeiro de 2017, relativos às
aos estoques, dos bens móveis, imóveis e intangíveis, verificamos que as demonstrações contábeis refletem a totalidade dos saldos constantes dos inventários.
Com relação à diferença de R$ 18.296,00, o responsável
e a comissão responsável pelo levantamento patrimonial
desta unidade gestora fizeram constar que o ajuste desta
divergência foi regularizado mediante o lançamento contábil nº 2018NP00006 e 2018NP00008.
ANÁLISE RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO
Ao analisar as contas a Unidade Executora de Controle
Interno pronunciou-se da seguinte forma:
2. PARECER DO CONTROLE INTERNO
Em nossa opinião, tendo como base os objetos e pontos
de controle avaliados, elencados no item 1 deste relatório, a referida prestação de contas encontra—se em condição de ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado para análise e julgamento, uma vez que as análises realizadas não identificaram inadequações ou inconsistências que maculam as informações apresentadas.
www.tce.es.gov.br

2.1. Ressalvas
Considerando que a comissão declara quanto à fidedignidade demonstrações Contábeis e as demais peças que
integram a prestação de contas sob exame
Observando-se a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos púbicos o qual representam
adequadamente a posição orçamentária, financeira, patrimonial e de gestão fiscal bem como a prática de atos
de gestão, no exercício a que se refere da prestação de
contas, essa Unidade Executora de Controle Interno conclui pela abstenção de opinião acerca da referida prestação de contas. Devendo a mesma ser encaminhada ao
Tribunal de Contas do Estado para análise e julgamento.
Com relação à ressalva destacada no relatório, registra –
se que foi devidamente ajustado.
No mais, nada mais a falar acerca do Relatório do Controle Interno.
INSTRUÇÕES TÉCNICAS CONCLUSIVAS ANTERIORES
Não foram observadas instruções conclusivas com proposta pela irregularidade nos últimos dois exercícios.
MONITORAMENTO
Em consulta realizada no sistema de monitoramento de
decisões no e-TCEES não se verificou a existência de recomendações ou determinações classificadas como monitoráveis, considerando-se o disposto na Resolução TC
278, de 04 de novembro de 2014.
Ato contínuo, a Instrução Técnica Conclusiva 3966/20183, elaborada pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, manifestou seu entendimento,
considerando a completude e a análise de mérito apresentada no RT 261/2018, no sentido de anuir com seus
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termos fáticos e jurídicos, transcrevendo, inclusive, a conclusão da referida peça técnica, com vistas a subsidiar seu
posicionamento:
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual ora avaliada, refletiu a atuação
do gestor responsável, no exercício de funções administrativas no Hospital Pedro Fontes – HPF, no exercício de 2017.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico
Contábil teve por base as informações apresentadas nas
peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa TC
43/2017.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento
regular da prestação de contas do Sr. Anderson Barbosa de
Oliveira na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Os autos foram, então, encaminhados ao Ministério Público de Contas, que se posicionou através de Parecer da lavra
do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, que endossou a proposição da área técnica, exposta no RT 261/2018
e na ITC 3966/2018.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada sobre a Prestação de Contas Anual do Hospital Pedro Fontes,
ora em discussão, referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade do Senhor Anderson Barbosa de Oliveira,
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 CidadeES em 31/03/2018,

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 261/2018.
Da mencionada análise, insculpida no corpo do Relatório Técnico 261/2018 e da Instrução Técnica Conclusiva
3966/2018, 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.
Ressalta-se, contudo, que não foi encaminhado o Relatório
de Atividades do Órgão Central de Controle Interno – RELACI. Entretanto, em virtude de não ter sido feita citação
do responsável, acompanho a área técnica, que, sob o aspecto técnico-contábil, indica a regularidade da prestação
de contas.
DISPOSITIVO:

Santo, reunidos em sessão colegiada, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual do Hospital Pedro Fontes, sob responsabilidade do Senhor Anderson Barbosa de Oliveira, relativas ao exercício financeiro de
2017, sob o aspecto técnico-contábil, nos termos do art. 84,
inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012, dando-se a devida QUITAÇÃO ao responsável conforme artigo art. 85 da
mesma lei.
ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/11/2018 - 38ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (convocado/ re-

Desse modo, considerando que o Ministério Público Especial de Contas acompanhou integralmente o entendimento da área técnica, exposto por ocasião dos RT 261/2018
e da ITC 3966/2018-3, encampo os fundamentos e conclusões explicitadas pelo corpo técnico, tornando-os parte integrante do presente voto.
Ante o exposto, PROPONHO VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto
à sua consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro Substituto
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
www.tce.es.gov.br

lator).

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
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
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
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