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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 5508/2019-7
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 5508/2019-7, RATIFICOU a contratação
da empresa IOB Informações Objetivas Publicações
Jurídicas Ltda, referente ao fornecimento de 1 (uma)
assinatura anual do IOB Online Regulatório Órgãos Públicos
Consultoria Tradicional, com cinco usuários e franquia de
trinta minutos/mês de consultoria por telefone, no período
de junho/2019 a maio/2020, no valor total de R$ 8.300,00
(oito mil e trezentos reais), por inexigibilidade de licitação,
com fundamento no art. 25, inciso I da Lei 8.666/93.
Vitória/ES, 29 de maio de 2019.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo TC nº 8504/2019-4
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 8504/2019-4, RATIFICOU
a contratação da empresa Connection Marketing de
Eventos Ltda., referente a participação dos servidores
desta Corte de Contas, em evento aberto de capacitação
www.tce.es.gov.br

e aperfeiçoamento intitulado: “IV Congresso Brasileiro de
Gestores e Membros de Comissão de Concurso Público” a
ser realizado na cidade de Brasília/DF no período de 04 a 07
de junho de 2019, no valor total de R$ 7.380,00 (Sete mil,
trezentos e oitenta reais); por inexigibilidade de licitação,
com fundamento no art. 25, inciso II c/c o art.13, inciso VI
da Lei nº 8.666/93.
Vitória, 29 de maio de 2019.
CONSELHEIRO SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo TC nº 9071/2019-4
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 9071/2019-4, RATIFICOU a contratação
da empresa Open Treinamentos Empresariais e Editora
Ltda - EPP, referente à inscrição e participação de servidor
desta Corte de Contas, em evento aberto de capacitação
e aperfeiçoamento intitulado: Gestão Tributária de
Contratos e Convênios-Retenções de impostos na fonte
(IRRF/PIS-PASEP/COFINS/CSLL/INSS/ISS) a ser realizado
na cidade do Rio de Janeiro/RJ no período de 05 a 07 de
junho de 2019, no valor total de R$ 2.980,00 (dois mil,
novecentos e oitenta reais), por inexigibilidade de licitação,
com fundamento no art. 25, inciso II c/c o art.13, inciso VI
da Lei nº 8.666/93.
Vitória, 30 de maio de 2019.
CONSELHEIRO SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
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PORTARIA 177-P, DE 31 DE MAIO DE 2019.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o
artigo 13, inciso IV da Lei Complementar Estadual 621,
de 8 de março de 2012, e por solicitação do conselheiro
Rodrigo Coelho do Carmo,
RESOLVE:
nomear JULIANA VIEIRA VOSS SCALFONI, para exercer
o cargo em comissão de assessor de nível superior de
gabinete.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

Processo TC- 4012/2018
CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo.
CONTRATADA: Vix Logística S.A.
OBJETO: Constitui objeto deste Termo Aditivo a cessão
dos direitos e obrigações da Vix Logística S.A para a
sociedade empresária Vix Transportes Dedicados S.A no
Contrato 23/2018.
Vitória/ES, 22 de maio de 2019.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro Presidente

TERMO DE COOPERAÇÃO
Processo TC nº 9211/2019-8
Espécie: Acordo de Cooperação entre si celebram
o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO – TCEES e o INSTITUTO BRASILEIRO DE
AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS – IBRAOP.
Objeto: O presente ACORDO tem por objetivo
estabelecer formas de cooperação entre o TCE-

PORTARIA 170-P, DE 30 DE MAIO DE 2019.

ES e o IBRAOP, com vistas à realização do Encontro

PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº
015/2017

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO

Técnico Nacional de Auditoria de Obras Públicas –

Processo TC nº 3688/2017

artigo 13, inciso IV da Lei Complementar Estadual 621,

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio que entre
si celebram o Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo – TCEES e o Tribunal de Contas do Estado do Mato
Grosso.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência.
Vigência: 24 (vinte e quatro meses).
Assinam: Pelo TCEES: Conselheiro SÉGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO – Presidente; Pelo TCEMT: Conselheiro
GONÇALO DOMINGOS DE CAMPOS NETO – Presidente.
Data: 30 de maio de 2019.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO

ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o

ENAOP 2019, que ocorrerá nos dias 11 a 13 do mês de

de 8 de março de 2012,

setembro de 2019, em Vitória.

RESOLVE:

Vigência: O presente ACORDO vigorará a partir da

designar o servidor LUIS FILIPE VELLOZO NOGUEIRA
DE SÁ, matrícula nº 202.960, ocupante do cargo efetivo

data de sua assinatura, até a conclusão das atividades

de auditor de controle externo, para ocupar, a contar

relacionadas à realização do Enaop/2019, mesmo

de 30/5/2019, a função gratificada FG-2 na Secretaria

após a realização do evento.

Geral de Controle Externo - SEGEX., de acordo
com o artigo 20, inciso II, da Lei Complementar nº 660,
publicada no Diário Oficial de 21/12/2012.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
Republicada por incorreção

Assinam:

Pelo

TCEES:

CONSELHEIRO

SÉRGIO

ABOUDIB FERREIRA PINTO – Presidente; Pelo IBRAOP:
ANDERSON ULIANA ROLIM – Presidente.
Data da Assinatura: 31 de maio de 2019.

Contrato nº 023/2018
www.tce.es.gov.br
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Atos do Plenário

PLENÁRIO

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

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- 575/2018 – PLENÁRIO
Processos: 05976/2009-7, 08826/2010-5
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2008
UG: PMI - Prefeitura Municipal de Ibitirama
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Interessado: PREFEITURA IBITIRAMA
Responsável: JURACI LUIZ DA COSTA, PAULO LEMOS
BARBOSA
EMENTA: AUDITORIA ORDINÁRIA – INCIDENTE
DE INCONSTITUCIONALIDADE – NEGATIVA DE
EXEQUIBILIDADE A DISPOSITIVO DE LEI MUNICIPAL –
FORMAR PREJULGADO.

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

Prefeitos Municipais Paulo Lemos Barbosa (período de
09/01/2008 a 17/08/2008, e 18/09/2008 e 31/12/2008)
e Juraci Luiz da Costa (01/01/2008 a 08/01/2008 e
18/08/2008 a 17/09/2008), com o objetivo de averiguar
a legalidade dos atos de gestão praticados no exercício
do ano de 2008.
Compulsando os autos, verifica-se que o Relatório
Técnico de Auditoria Ordinária nº 161/2009, apontou
uma série de irregularidades relativas ao ano de 2008,
na Prefeitura de Ibitirama, sobre gestão dos Srs. acima
mencionados.
Ao após, encaminhados os autos á 5º Controladoria
Técnica Inicial (ITI 97/2010, fls. 952/992), esta averiguou
as seguintes irregularidades:
Execução inadequada do convênio: ausência de
comprovante de recolhimento do FGTS, IRRF e
contribuição previdenciária;
Convite homologado sem ao menos três propostas
apresentadas ou ao menos três empresas habilitadas;
Convite endereçado a empresas fora do ramo do objeto
licitado;
Terceirização de serviços permanentes e essenciais, cuja
função esta prevista nas atribuições dos cargos públicos
da municipalidade;
Contabilização indevida das despesas decorrentes de
substituição de mão-de-obra;

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES

Ausência de clareza na especificação do objeto da
licitação;

RELATÓRIO

Ausência de orçamento detalhado com preços unitários;

Tratam os autos de Auditoria Ordinária realizada na
Prefeitura de Ibitirama, sobre responsabilidade dos

Ausência de regular liquidação;

www.tce.es.gov.br

Ausência de publicação em jornal do resumo do edital
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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– pregão;
Ausência em jornal do resumo do edital – tomada de
preços;
Alteração do objeto da licitação;
Ausência de alteração de membro da comissão
permanente de licitação;
Ausência de comprovação
representante comercial;

de

exclusividade

do

Ausência de justificativa da dispensa;
Contratação temporária de servidores sem autorização
legislativa;
Contratação de agentes comunitários de saúde sem
prévio processo seletivo público;
Contratação por prazo determinado de agentes
comunitários de saúde;
Ausência de concurso publico;
Contratação temporária de servidores em realização do
processo seletivo;
Concessão irregular de reajuste nos subsídios do prefeito
e vice-prefeito em desacordo com a Constituição Federal.
Citados a se manifestarem ás fls. 1001, juntaram aos
autos as devidas justificativas (fl. 1013), acompanhadas
da respectiva documentação ás fls. 1013/1263.
Em seguida, houve pronunciamento da Instrução Técnica
Conclusiva (ITC 3199/2013) ás fls. 1269, que assim
concluiu:
3.2.1: Converter, preliminarmente, os presentes autos
em tomada de contas especial em face da existência de
dano ao erário, presentificado no item 3.1.8 e 3.1.20, no
valor de R$ 31.354,00 equivalentes a 17.310,68 VRTE,

na forma do artigo 57, inciso IV da Lei Complementar
621/2012, ressaltando que os responsáveis já foram
devidamente citados quanto á possibilidade de
ressarcimento, nos moldes do artigo 157, inciso II,
da Resolução TCE 261/2013 e Termos de Citação nº
0918/2010 e nº 0199/2010, fls. 1003/1004.
3.2.2 Negar executoriedade ao artigo 4º da Lei Municipal
nº 509/2004, e por via reflexa do Decreto nº 016/2008
(Item 2.20 desta ITC), ante sua incompatibilidade com os
artigos 29, inciso V, e 37, inciso X, da CF, nos termos do
artigo 176 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012
e súmula nº 347 do STF, considerando irregular a
Concessão de Reajuste nos Subsídios do Prefeito e VicePrefeito.
3.2.3. Acolher as razões de justifica excluindo a
responsabilidade do senhor Paulo Lemos Barbosa pelo
ato auditado nos itens. 2.3 e 2.19.
3.2.4. Rejeitar as razões de justificativas apresentadas
pelo Sr. Paulo Barbosa, em razão das irregularidades
dispostas nos itens 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9,
2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18 e 2.20
desta Instrução Técnica Conclusiva sugerindo a aplicação
de multa ao responsável com amparo no artigo 62 e
na forma do artigo 96, inciso II, da Lei Complementar
Estadual nº 32/93.
3.2.5. Rejeitar as razões de justificativas apresentada
pelo Sr. Juraci da Costa, em razão das irregularidades
dispostas nos itens 2.8 e 2.20 desta Instrução Técnica
Conclusiva sugerindo a aplicação de multa ao responsável
com amparo no artigo 62 e na forma do artigo 96, inciso
II da Lei Complementar Estadual nº 32/93.
3.2.6. Julgar irregulares as contas do Sr. Paulo Lemos
www.tce.es.gov.br

Barbosa, Prefeito Municipal de Ibitirama, no período:
9/1 a 17/8/2008 e 18/9 a 31/12/2008, pela prática de
ato ilegal presentificado nos itens 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6,
2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16,
2.17 e 2.18 e pelo cometimento de infração que causou
dano injustificado ao erário disposto nos itens 2.8 e
2.20, condenando-o ao ressarcimento no valor de R$
27.979,93 equivalentes a 15.447,41 VRTE, com amparo
no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d”, e “e” da Lei
Complementar 621/2012.
3.2.7. Julgar irregulares as contas do Sr. Juraci Luiz da
Costa - Prefeito Municipal de Ibitirama no período: 1/1
a 8/1/2008 e 18/8 a 18/9/2008, pelo cometimento de
infração que causou dano injustificado ao erário disposto
nos itens 2.8 e 2.20, condenando ao ressarcimento no
valor de R$ 3.374,95 equivalentes a 1.863,27 VRTE, com
amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da
Lei Complementar 621/2012.
3.2.8. Recomendar, com base no inciso XXXVI, do artigo
1º da Lei Complementar 621/2012, à gestão atual da
Prefeitura Municipal de Ibitirama que doravante efetue a
correta contabilização da despesa na forma preconizada
pela equipe de auditoria no item 2.5, desta Instrução
Técnica Conclusiva, incluindo a despesa citada na rubrica
3.1.90.34 – Outras Despesas de Pessoal -, como forma
de se prevenir a Administração Municipal das sanções
cabíveis e previstas na LRF.
Em seguida, ás fls. 1401, o Ministério Público de Contas:
1 – Preliminarmente, na forma dos artigos 176 e 177 da
LC 621/2012 c/c art. 332 e 333 da Resolução TC 261/2013,
seja instaurado incidente de inconstitucionalidade para
negar exequibilidade ao art. 4º da Lei Municipal n.
509/04 e ao Decreto Municipal n. 16/08;
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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II – Quanto ao mérito:
1 – pela conversão do feito em tomada de contas
especial, nos termos dos artigos 57, IV e 115 da LC n.
621/12;
2 – seja julgada IRREGULAR, com fulcro no art. 84,
inciso III alíneas “c”, “d” e “e”, da Lei Complementar nº
621/12, a presente tomada de constas especial, sob
responsabilidade de Paulo Lemos Barbosa e Juraci Luiz
Costa;
3 – seja Paulo Lemos Barbosa condenado a ressarcir
ao erário municipal a importância de R$ 27.979,23
equivalentes a 15.447,41 VRTE (itens 8 e 20 da ITI
97/2010), aplicando-lhe multa proporcional ao dano,
nos termos do art. 134 da LC n. 621/12;
4 – seja Juraci Luiz da Costa condenado a ressarcir
ao erário municipal a importância de R$ 3.374,95
equivalentes a 1.863,27 VRTE (itens 8 e 20 da ITI
27/2010), aplicando-lhe multa proporcional ao dano,
nos termos do art. 134 da LC n. 621/12;
5 – seja cominada multa pecuniária a Paulo Lemos
Barbosa, relativo aos apontamentos constantes nos
itens 1, 2, 3, 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18 e 19 da ITI 97/2010, e a Juraci Luiz da Costa (itens 8
e 20 da mesma ITI), na forma dos arts. 87, inciso IV, e
135 da LC n. 621/12 c/c art. 382 e seguintes da Res. TC
n. 261/13;
6 – seja, nos moldes do art. 83, inciso VI da LC n.
621/12, determinado ao atual Chefe do Poder Executivo
Municipal de Ibitirama a instauração de Tomada de
Contas Especial, em razão da irregularidade apontada
no item 2.4 da ITC 3199/2013 (item 4 da ITI 97/2010 e
processo TC – 8826/2010 – em apenso);

7 – nos termos do art. 87, inciso VI da LC n. 621/12,
seja expedida recomendação (rectius: determinação)
sugerida pelo NEC à fl. 1387 (item 3.2.8).
Por fim, verifico que ás fls. 1413 houve despacho
retornando os autos novamente para manifestação do
Ministério Público de Contas, dessa vez em relação a
ocorrência da possibilidade da prescrição da pretensão
punitiva por força do art. 71, § 1º, da LC n. 621/2012.
Dessa feita, ás fls. 1415/1416, o parquet se manifestou
no seguinte sentido:
Dispõe o caput do art. 71 da LC n. 621/2012 que
“prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do
Tribunal de Contas nos feitos a seu cargo”. Já 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”. No caso vertente,
observa-se que o prazo prescricional (norma material,
com efeito retroativo, portanto) iniciou-se no momento
da ocorrência do fato – ano de 2008 – interrompendose com a citação válida dos responsáveis – a juntada do
último AR ocorreu em 20/05/2010, e exaurindo-se, por
completo, no ano de 2015.
Não obstante, persiste a atuação fiscalizadora do Tribunal
de Contas para verificação da ocorrência de prejuízo ao
erário e adoção de medidas corretivas (art. 71, § 5º, da
LC n. 621/2012).
No caso vertente, restou identificada a ocorrência de
dano injustificado ao erário decorrente das seguintes
irregularidades:
2.8 Ausência de regular liquidação (item 8 da ITI
97/2010). Base legal: art. 62 e 63 da Lei n. 4.320/64
www.tce.es.gov.br

Responsável: Paulo Lemos Barbosa – Prefeito e Juraci
Luiz da Costa – Prefeito substituição. Ressarcimento:
Paulo Lemos Barbosa – R$ 22.566,80 (12.458,88 VRTE) e
Juraci Luiz da Costa - R$ 2.820,85 (1.557,36 VRTE).
2.20 Concessão irregular de reajuste nos subsídios
do prefeito e do vice-prefeito em desacordo com a
Constituição Federal/88 (item 20 da ITI 97/2010). Base
legal: art. 37, inciso X da CF/88. Responsável: Paulo
Lemos Barbosa – Prefeito e Juraci Luiz da Costa – Prefeito
substituição. Ressarcimento: Paulo Lemos Barbosa - R$
5.413,13 (2.988,53 VRTE) e Juraci Luiz da Costa - R$
554,10 (305,91 VRTE).
Posto isso, o Ministério Público de Contas reitera a
manifestação de fls. 1391/1402, com ressalva quanto à
aplicação das sanções pecuniárias aos responsáveis, em
decorrência da consumação da prescrição da pretensão
punitiva, a qual se pugna para que seja decretada.
Ademais, com fulcro no inciso III do art. 41 da Lei n.
8.625/1993[11], bem como no parágrafo único do
art. 53 da LC n. 621/2012[12], reserva-se ao direito de
manifestar-se oralmente em sessão de julgamento.
FUNDAMENTAÇÃO
Examinando os autos, verifico que o foi suscitada
questão envolvendo a inconstitucionalidade de norma,
razão pela qual nos termos do parágrafo único do artigo
176 da LC 621/2012 levo à apreciação deste Plenário,
que ora passo a me manifestar.
Inconstitucionalidade do artigo 4º da Lei Municipal
nº 509/2004 e do Decreto nº 016/2008, editados pelo
Município de Ibitirama, por afronta ao artigo 37, inciso X
da Constituição Federal/88.
Da leitura dos autos sobressai que foi arguida questão
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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evolvendo matéria acerca da inconstitucionalidade das
normas em comento.
Em síntese, a área técnica, acompanhada pelo Ministério
Público de Contas, asseveram que:
ITI 97/2010:
Constatamos que o Prefeito Municipal de Ibitirama, no
exercício de 2008, corrigiu os subsídios do Prefeito e
Vice-Prefeito em 2,81% e 5,16%, com base nos índices
do INPC dos anos 2006 e 2007, respectivamente
(totalizando 8,11%), através do Decreto Municipal n°
016/2008, respaldado pelo art. 4º da Lei Municipal nº
509/2004, in verbis:
Lei Municipal nº 509/2004:
Art.4º - Os subsídios de que tratam os artigos 1º, 2º e 3º
desta Lei serão revistos anualmente, sempre na mesma
data, visando à perda salarial decorrente da inflação, até
o limite do INPC, acumulado nos últimos doze meses.
Decreto Municipal nº 16/2008
Art. 1º - Ficam corrigidos os subsídios de Prefeito e VicePrefeito do Município de Ibitirama, de acordo com o artigo
4º da Lei Municipal nº 509/2004, através dos índices
do INPC dos anos de 2006 e 2007, respectivamente de
2,81% e 5,16%, passando a vigorar conforme descrito
abaixo:
- Prefeito – R$ 5.678,63
- Vice-Prefeito – R$ 1.703,57.
Todavia, foi constatada a inexistência de Lei Específica
de revisão geral, infringindo, desta forma, o inciso X do
artigo 37 da Constituição Federal/88, que dispõe que a
remuneração dos servidores públicos e o subsídio do
detentor de mandato eletivo serão revistos anualmente,

sempre na mesma data e sem distinção de índices.
[...] O município não editou Lei dispondo sobre esta
matéria no exercício sob exame.
Da análise dos dispositivos mencionados, resta claro
o conflito do artigo 4º da Lei Municipal nº 509/2004,
com o mandamento esculpido no artigo 37, inciso X da
Constituição Federal.
[...]
Neste contexto, diante do caso concreto sub examine, nos
termos da Súmula 347 do STF e artigo 185 do Regimento
Interno desta Corte (Resolução TC – 182/2002), impõese a proposição no sentido de negar executoriedade ao
artigo 4º da Lei Municipal nº 509/2004, e, por via reflexa
do Decreto nº 016/2008, ante a sua inconformidade
com as disposições contidas no inciso X do art. 37 da
CF. (grifo nosso).

suprida a ausência cm a apresentação da Lei Municipal
nº 631/2008, que concedeu reajuste nas Tabelas de
vencimentos dos servidores referente a Estrutura do
Plano de Carreira, em que pese não se tratar de lei de
revisão geral anual.
[...]
Verifica-se que a Lei Municipal nº 631/2008, não atende
aos requisitos do inciso X do artigo 37 da Constituição
Federal.
Resta-nos, então, enfrentar a questão quanto ao conflito
do artigo 4º, da Lei Municipal nº 509/2004 [...].
A questão principal, no caso em análise, reside na
inconstitucionalidade formal do artigo 4º da Lei
Municipal nº 509/2004, e por via reflexa do Decreto nº
016/2008, já que o instrumento correto para deliberar
sobre tal matéria é a edição de lei.

A ITC 3199/2013, assim discorreu (fls. 1373/1382):

[...]

Da posse dos autos verifica-se que a equipe de auditoria
apontou a inexistência de Lei Específica de revisão geral.
A defesa anexou a Lei Municipal nº 631/2008, que
concedeu reajuste aos servidores municipais no ano de
2008 (fls. 1259/1263).

Desse modo, verifica-se que, ainda que prevista a revisão
geral anual, ela somente pode ocorrer através de lei em
sentido formal, jamais por decreto do executivo.

Observa-se que tal reajuste dos servidores não foi feito
através de lei de revisão geral anual na mesma data e sem
distinção de índices, conforme exigência constitucional,
pois a Lei supracitada concedeu reajuste nas tabelas
de vencimentos da Estrutura do Plano de Carreira e
Sistema de Vencimentos dos Servidores Públicos da
Prefeitura (Lei Municipal nº 568/2006), não tendo
definido mesmo índice de reajuste geral.
Assim, quanto à inexistência da Lei de revisão anual de
reajuste para os servidores, temos por parcialmente
www.tce.es.gov.br

Assim, não prospera o entendimento de que a previsão
constante do artigo 4º da Lei Municipal nº 509/2004,
que diz que “Os subsídios de que tratam os artigos 1º,
2º e 3º desta Lei (subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e
dos Secretários), serão revistos anualmente, sempre
na mesma data, visando á perda salarial decorrente da
infração, até o limite do INPC, acumulado nos últimos
doze meses”, acarretaria automaticamente o reajuste,
autorizando o Chefe do Executivo a baixar decreto, uma
vez que é indispensável, nos termos da exigência da
Lei Maior, a edição de Lei específica. Portanto, padece
de inequívoca inconstitucionalidade o artigo 4º da Lei
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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Municipal nº 509/2004, e, por via reflexa do Decreto nº
016/2008, eis que afronta aos artigos 29, inciso V e 37,
inciso X, da Constituição da República.
Nesse sentido, assiste razão á equipe de auditoria,
que com base nos termos da Súmula 347 do STF e
artigo 332 do Regimento Interno desta Corte, propôs
o reconhecimento da inconstitucionalidade formal
do artigo 4º da Lei Municipal nº 509/2004, e, por via
reflexa do Decreto nº 016/2008, editado pelo Prefeito
Municipal, visando à imediata suspensão do reajuste
ilegalmente concedido e a restituição ao erário
municipal dos valores recebidos indevidamente pelos
Srs. Paulo Lemos Barbosa e Juraci da Costa.
Pois bem. As áreas técnicas, bem como elucidado
igualmente pelo Parquet, pugnam pelo reconhecimento
da inconstitucionalidade formal do artigo 4º da Lei
Municipal nº 509/2004 e, por via reflexa, do Decreto nº
016/2008.
No que toca ao chamado controle de constitucionalidade,
Manoel Gonçalves Ferreira Filho expõe de forma clara o
conceito de controle de constitucionalidade dispondo:
“Controle de constitucionalidade é, pois, a verificação da
adequação de um ato jurídico (particularmente da lei) à
Constituição. Envolve a verificação tanto dos requisitos
formais – subjetivos, como a competência do órgão
que o editou – objetivos, como a forma, os prazos, o
rito, observados em sua edição – quanto dos requisitos
substanciais – respeito aos direitos e às garantias
consagrados na Constituição – de constitucionalidade do
ato jurídico.”
Assim, por meio do controle de constitucionalidade
é possível avaliar a compatibilidade das normas

infraconstitucionais com o texto constitucional,
preservando e aprimorando o sistema, seja pelo
afastamento das normas incompatíveis, seja pela
vinculação a uma interpretação adequada, de forma a
resguardar e fortalecer a legitimidade da Constituição.
Cumpre rememorar que os fundamentos para o exercício
do controle da constitucionalidade pelos Tribunais
de Contas encontram-se na própria Constituição,
nos artigos 70 e 71 da Carta Magna, que atribuem ao
Tribunal de Contas da União a competência para o
julgamento da legalidade dos atos, contratos, reformas
e pensões, com o objetivo de evitar a ocorrência de
danos ao erário ou com o objetivo de se aplicar sanções,
quando efetivamente caracterizada a ocorrência desses
danos ou ainda quando caracterizada graves infrações a
normas legais.
Inclusive a Suprema Corte reconheceu a competência
dos Tribunais de Contas para proceder à apreciação da
constitucionalidade de leis e atos normativos, quando
do exercício de suas atribuições, por meio da edição da
Súmula nº 347.
STF
“Súmula nº 347 - O Tribunal de Contas, no exercício de
suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade
das leis e dos atos do poder público. [g.n.]”
A
competência
para
exercer
controle
de
constitucionalidade também encontra fundamento
na Lei Orgânica e no Regimento Interno deste Tribunal
de Contas. Neste sentido o art. 176 da Lei Orgânica
(Lei Complementar Estadual nº 621/2012), atribuiu
competência ao Plenário desta Corte de Contas para,
em pronunciamento preliminar, pronunciar-se sobre
www.tce.es.gov.br

inconstitucionalidade de leis e de atos do poder público.
“Art. 176. O Tribunal de Contas, no exercício das
suas atribuições, poderá pronunciar-se sobre a
inconstitucionalidade de leis e de atos do poder público.
Parágrafo único. Verificada a inconstitucionalidade de
lei ou ato do poder público, na apreciação de qualquer
feito, a matéria será apreciada pelo Plenário, em
pronunciamento preliminar.”
O Regimento Interno, por sua vez, dedica a seção
I, do capitulo III, para tratar do tema Incidente
de Inconstitucionalidade. Resta claro, portanto, a
competência desta Corte para apreciar o incidente de
constitucionalidade suscitado, quando preenchidos os
pressupostos de constituição e validade do feito, assim
como os demais requisitos atinentes ao tema.
Quanto ao tipo de controle, necessário dizer que o texto
constitucional brasileiro de 1988, manteve o sistema
misto ou híbrido de controle de constitucionalidade,
contemplando regras inerentes ao modelo difuso, por
via de exceção ou por via incidental (modelo norteamericano) e outras próprias do modelo concentrado ou
por via de ação (modelo europeu) .
Neste sentido, o controle abstrato ou concentrado, nos
termos do art. 102 da Carta Maior, cabe precipuamente
ao STF. Por outro lado no controle difuso a competência
para fiscalizar a validade das leis e atos normativos é
conferida a todos os órgãos do Poder Judiciário (singular)
ou colegiado, observando-se a chamada cláusula de
reserva de Plenário, tal qual previsto no art. 97 da CF/88.
Assim, a qualquer juiz ou tribunal é atribuída competência
para reconhecer a inconstitucionalidade das normas,
antes de aplicá-las no caso concreto, sempre que tais
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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normas conflitem com o texto constitucional.
Por esse sistema a inconstitucionalidade é apreciada
diante de casos concretos, como questão prejudicial ao
julgamento do mérito, competindo a qualquer juiz ou
tribunal se posicionar a respeito, podendo reconhecer a
inconstitucionalidade da lei ou ato normativo arguido de
vício. Todavia, o objeto principal da ação, nestes casos,
não é a declaração de inconstitucionalidade, mas a
relação jurídica instaurada entre as partes.
Neste sentido o ilustre constitucionalista Dr. Luis Roberto
Barroso, leciona:
Para decidir acerca do direito em discussão, o
órgão judicial precisará formar um juízo acerca da
constitucionalidade ou não da norma. Por isso se diz
que a questão constitucional é uma questão prejudicial:
Porque ela precisa ser decidida previamente, como
pressuposto lógico e necessário da solução do problema
principal. (BARROSO, 2004, p. 75).
Dito o acima, cabe acentuar então que aos Tribunais
de Contas é dado o controle difuso. Repetindo palavras
do E. Conselheiro Substituto Marcos Antonio da Silva,
a competência do Tribunal de Contas se efetiva no
caso concreto, como prejudicial de mérito à decisão
pretendida, atingindo não a validade da norma, posto
que continue a subsistir seus efeitos, mas atingindo sua
eficácia, portanto, retirando da norma a capacidade de
produção de efeitos no caso concreto, no lecionar de
Roberto Rosas, como transcrito:
(...)
Ao Tribunal de Contas não compete a declaração de
inconstitucionalidade de lei, nos termos do art. 97,
que dá essa competência aos tribunais enumerados

no art. 92. Caso o ato esteja fundado em lei divergente
da Constituição o Tribunal de Contas pode negar-se à
aplicação porque há que distinguir entre declaração
de inconstitucionalidade e não aplicação de leis
inconstitucionais, pois esta é obrigação de qualquer
tribunal ou órgão de qualquer dos Poderes do Estado
(ROSAS, 2004, p.153). – grifei e negritei
Assim, se ao apreciar uma questão que lhe cabe decidir,
este Tribunal de Contas se depara com uma norma ou
ato normativo conflitante com a Constituição Federal
ou Estadual, deve resolver a questão prejudicial de
inconstitucionalidade preliminarmente ao julgamento
de mérito do caso concreto, caracterizando assim o
controle difuso de constitucionalidade.
Aliás, a Corte vem procedendo assim como se vê em
julgados recentes dentre os quais cito os seguintes
acórdãos: Plenário- 732/2016 (TC 9413/2015); Plenário945/2016 (TC 7521/2013); Plenário 743/2016 (TC
2684/2012); Plenário 22/2016 (TC 2404/2012).
Neste contexto, na análise do Relatório de Auditoria
realizado na Prefeitura de Ibitirama, as áreas técnicas,
acompanhadas pelo Ministério Público de Contas,
asseveram que:
ITI 97/2010:
Constatamos que o Prefeito Municipal de Ibitirama, no
exercício de 2008, corrigiu os subsídios do Prefeito e
Vice-Prefeito em 2,81% e 5,16%, com base nos índices
do INPC dos anos 2006 e 2007, respectivamente
(totalizando 8,11%), através do Decreto Municipal n°
016/2008, respaldado pelo art. 4º da Lei Municipal nº
509/2004, in verbis:
Lei Municipal nº 509/2004:
www.tce.es.gov.br

Art.4º - Os subsídios de que tratam os artigos 1º, 2º e 3º
desta Lei serão revistos anualmente, sempre na mesma
data, visando à perda salarial decorrente da inflação, até
o limite do INPC, acumulado nos últimos doze meses.
Decreto Municipal nº 16/2008
Art. 1º - Ficam corrigidos os subsídios de Prefeito e VicePrefeito do Município de Ibitirama, de acordo com o artigo
4º da Lei Municipal nº 509/2004, através dos índices
do INPC dos anos de 2006 e 2007, respectivamente de
2,81% e 5,16%, passando a vigorar conforme descrito
abaixo:
- Prefeito – R$ 5.678,63
- Vice-Prefeito – R$ 1.703,57.
Todavia, foi constatada a inexistência de Lei Específica
de revisão geral, infringindo, desta forma, o inciso X do
artigo 37 da Constituição Federal/88, que dispõe que a
remuneração dos servidores públicos e o subsídio do
detentor de mandato eletivo serão revistos anualmente,
sempre na mesma data e sem distinção de índices.
[...] O município não editou Lei dispondo sobre esta
matéria no exercício sob exame.
Da análise dos dispositivos mencionados, resta claro
o conflito do artigo 4º da Lei Municipal nº 509/2004,
com o mandamento esculpido no artigo 37, inciso X da
Constituição Federal.
[...]
Neste contexto, diante do caso concreto sub examine, nos
termos da Súmula 347 do STF e artigo 185 do Regimento
Interno desta Corte (Resolução TC – 182/2002), impõese a proposição no sentido de negar executoriedade ao
artigo 4º da Lei Municipal nº 509/2004, e, por via reflexa
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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do Decreto nº 016/2008, ante a sua inconformidade
com as disposições contidas no inciso X do art. 37 da
CF. (grifo nosso).

Municipal nº 509/2004, e por via reflexa do Decreto nº
016/2008, já que o instrumento correto para deliberar
sobre tal matéria é a edição de lei.

A ITC 3199/2013, assim discorreu (fls. 1373/1382):

[...]

Da posse dos autos verifica-se que a equipe de auditoria
apontou a inexistência de Lei Específica de revisão geral.
A defesa anexou a Lei Municipal nº 631/2008, que
concedeu reajuste aos servidores municipais no ano de
2008 (fls. 1259/1263).

Desse modo, verifica-se que, ainda que prevista a revisão
geral anual, ela somente pode ocorrer através de lei em
sentido formal, jamais por decreto do executivo.

Observa-se que tal reajuste dos servidores não foi feito
através de lei de revisão geral anual na mesma data e sem
distinção de índices, conforme exigência constitucional,
pois a Lei supracitada concedeu reajuste nas tabelas
de vencimentos da Estrutura do Plano de Carreira e
Sistema de Vencimentos dos Servidores Públicos da
Prefeitura (Lei Municipal nº 568/2006), não tendo
definido mesmo índice de reajuste geral.
Assim, quanto à inexistência da Lei de revisão anual de
reajuste para os servidores, temos por parcialmente
suprida a ausência cm a apresentação da Lei Municipal
nº 631/2008, que concedeu reajuste nas Tabelas de
vencimentos dos servidores referente a Estrutura do
Plano de Carreira, em que pese não se tratar de lei de
revisão geral anual.
[...]
Verifica-se que a Lei Municipal nº 631/2008, não atende
aos requisitos do inciso X do artigo 37 da Constituição
Federal.
Resta-nos, então, enfrentar a questão quanto ao conflito
do artigo 4º, da Lei Municipal nº 509/2004 [...].
A questão principal, no caso em análise, reside na
inconstitucionalidade formal do artigo 4º da Lei

Assim, não prospera o entendimento de que a previsão
constante do artigo 4º da Lei Municipal nº 509/2004,
que diz que “Os subsídios de que tratam os artigos 1º,
2º e 3º desta Lei (subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e
dos Secretários), serão revistos anualmente, sempre
na mesma data, visando á perda salarial decorrente da
infração, até o limite do INPC, acumulado nos últimos
doze meses”, acarretaria automaticamente o reajuste,
autorizando o Chefe do Executivo a baixar decreto, uma
vez que é indispensável, nos termos da exigência da
Lei Maior, a edição de Lei específica. Portanto, padece
de inequívoca inconstitucionalidade o artigo 4º da Lei
Municipal nº 509/2004, e, por via reflexa do Decreto nº
016/2008, eis que afronta aos artigos 29, inciso V e 37,
inciso X, da Constituição da República.
Nesse sentido, assiste razão á equipe de auditoria,
que com base nos termos da Súmula 347 do STF e
artigo 332 do Regimento Interno desta Corte, propôs
o reconhecimento da inconstitucionalidade formal
do artigo 4º da Lei Municipal nº 509/2004, e, por via
reflexa do Decreto nº 016/2008, editado pelo Prefeito
Municipal, visando à imediata suspensão do reajuste
ilegalmente concedido e a restituição ao erário
municipal dos valores recebidos indevidamente pelos
Srs. Paulo Lemos Barbosa e Juraci da Costa.
www.tce.es.gov.br

Constato, portanto, que há pedido de reconhecimento
da inconstitucionalidade formal do artigo 4º da Lei
Municipal nº 509/2004 e, por via reflexa, do Decreto
nº 016/2008, visto que o entendimento é de que a
remuneração em análise não poderia ser objeto de
Decreto, mas sim de Lei Específica.
A fim de proceder à análise desta questão, em razão
da cláusula de reserva de Plenário, prevista no art.
97 da Carga Magna e art. 162 da Lei Orgânica, seria
imprescindível submeter a este ínclito colegiado a
questão prejudicial de inconstitucionalidade do artigo
4º da Lei Municipal nº 509/2004, e, por via reflexa do
Decreto nº 016/2008, editado pelo Prefeito Municipal
de Ibitirama, razão pela qual o julgamento desta parcela
do objeto processual é agora submetido ao Colegiado
desta Corte de Contas.
Inicialmente devo destacar que a questão diz respeito da
possibilidade de a remuneração dos servidores públicos
ser objeto de Decreto, vez que o entendimento é no
sentido de que esta só poderia ocorrer mediante edição
de Lei Específica anual, conforme disposto na Carta
Magna, em seu artigo 37, inciso X.
De acordo com o Parecer Consulta TC - nº 010/2007
(Processo TC-4161/2007), desta própria Corte de Contas,
verifica-se o acolhimento no seguinte sentido:
O inciso X do art. 37 da Constituição Federal preconiza
que tanto a remuneração dos servidores públicos,
quanto os subsídios dos Agentes Políticos serão fixados
ou alterados apenas por lei (reserva legal), sempre
havendo de ser observada a iniciativa privativa em cada
caso e assegurada a revisão geral anual na mesma data
e sem distinção de índices. Por outro lado , os incisos V
e VI do art. 29, ainda na Constituição, estabelecem que a
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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fixação dos subsídios dos Agentes Políticos Municipais se
dará por lei de iniciativa do Legislativo Municipal, assim
como a fixação da remuneração dos servidores desde
mesmo Poder (CF, arts. 51, IV e 52 XIII).
Tornou-se extreme de dúvida, portanto, incumbir ao
Presidente, ao Governador ou ao Prefeito o cumprimento
do imperativo constitucional, enviando, a cada ano, ao
Poder Legislativo, o projeto de lei que disponha sobre a
matéria.
Pelo exposto, é competência do Chefe do Poder
Executivo dispor sobre organização de pessoal, bem
como impulsionar procedimento legislativo das Leis
Orçamentárias. Além disso, em razão do Princípio da
Legalidade das Despesas Públicas, é necessário que
haja previsão orçamentária suficiente para atender às
despesas com pessoal. Por estas razões a iniciativa da lei
que concede a Revisão Geral Anual aos servidores é do
Poder Executivo.
Conforme anteriormente ressaltado, o controle de
constitucionalidade realizado pelos Tribunais de Contas
é aquele dito “difuso”, “concreto”, “incidental”, através
do qual todo e qualquer juiz ou Tribunal, ao apreciar um
caso concreto que lhe é submetido decidirá, de forma
incidental e precedente, se a lei ou ato normativo que dá
sustentação ao ato praticado encontra compatibilidade
com o texto constitucional, para daí então, decidir a
quem assiste o direito.
É exercido, portanto, no âmbito de casos concretos
tendo natureza subjetiva, por envolver interesses das
próprias partes, razão pela qual a decisão proferida não
alcança terceiros.
No caso dos autos vê-se que a área técnica atendeu este

requisito básico ao demonstrar que a matéria tratada
por meio do Decreto citado não é possível, ainda que
prevista a revisão geral anual, vez que ela somente pode
ocorrer mediante edição de Lei Específica, restando,
portanto, viável a análise da inconstitucionalidade do
artigo 4º da Lei Municipal nº 509/2004, e, por via reflexa
do Decreto nº 016/2008, sem que isto se caracterize
como uma fiscalização em abstrato do texto legal.

e aprovada por dois terços dos membros da Câmara
Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios
estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do
respectivo Estado e os seguintes preceitos:

A situação descrita no corpo do Processo TC nº.
5976/2009, tida por inconstitucional, merece, portanto,
ser avaliada sob o ponto de vista da adequação formal e
material ao texto constitucional.

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:

Ante os argumentos acima expendidos, compreendo
estar presente a competência desta Corte de Contas
para realizar a análise da compatibilidade da legislação
municipal em face do texto da Constituição Federal de
1988.
Sob a ótica da adequação da legislação municipal aos
ditames do texto constitucional, a suposta irregularidade
descrita pela área técnica no item subsiste, eis que
evidentemente, ao prever a possibilidade de revisão
geral anual pela Lei Municipal 631/2008, esta não é
considerada Lei Específica, não autorizando, portanto,
ao Chefe do Executivo a baixar decreto versando sobre
a remuneração dos servidores, vez que é indispensável,
para tanto, a edição de Lei Específica, viciando,
consequentemente, o ato.
Assim, tenho que a aventada inconstitucionalidade
reside na previsão dos artigos 29, inciso V e artigo 37,
inciso X da Constituição Federal, quando enunciam que:
Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada
em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias,
www.tce.es.gov.br

V - subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos
Secretários Municipais fixados por lei de iniciativa da
Câmara Municipal, observado o que dispõem os arts. 37,
XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I.

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio
de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser
fixados ou alterados por lei específica, observada a
iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão
geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de
índices;
De forma correta a Instrução Técnica Conclusiva nº.
3199/2013, bem como a ITI 97/2010, enquadram a
irregularidade descrita como aviltadora dos artigos 29,
inciso V e 37, inciso X da Constituição Federal.
Ante o exposto, acolhendo manifestação técnica e
ministerial VOTO no sentido de que este 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
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Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1. Negar exequibilidade ao artigo 4º da Lei Municipal
nº 509/2004, e, por via reflexa do Decreto nº 016/2008,
ante a sua inconformidade com as disposições contidas
no inciso V do artigo 29, bem como o inciso X do art. 37,
ambos da CF, pelos fundamentos expostos neste voto,
formando o respectivo prejulgado, nos termos do artigo
335, Regimento Interno;
1.2. Remeter os presentes autos a 2ª Câmara para
prosseguimento do feito, promovendo-se o julgamento
de mérito
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 22/05/2018 - 15ª Sessão Ordinária do
Plenário.

CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-097/2019 – PLENÁRIO
Processo: 04076/2018-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: CGM - Controladoria Geral do Município de Vitória
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

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

Responsável: RAQUEL FERREIRA DRUMMOND DE
AGUIAR, SOLANGE CARDOSO MALTA NOGUEIRA

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição

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 73/2019-1 – peça 49).
É o relatório.

4. Especificação do quórum:

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

Economia elaborou o Relatório Técnico 620/2018-8
(peça.43) e a Instrução Técnica Conclusiva 020/20191 (peça. 44), com sugestão de julgamento regular da
presente Prestação de Contas Anual.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2017 –
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA –
CONTAS REGULARES – QUITAÇÃO – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas
Anual da Controladoria Geral do Município de Vitória
referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade
das senhoras Solange Cardoso Malta Nogueira e Rachel
Ferreira Drummond de Aguiar.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
www.tce.es.gov.br

2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o
feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto
a um julgamento, eis que observados todos os trâmites
legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas para
tomar como razão de decidir a fundamentação exarada
no Relatório Técnico 620/2018-8, corroborado pela
Instrução Técnica Conclusiva 020/2019, vejamos:
INTRODUÇÃO
A Prestação de Contas Anual (PCA), objeto de
apreciação nestes autos, reflete a atuação do(s)
gestor(es) responsável(eis), no exercício das funções
administrativas.
Atendendo às disposições contidas no art. 135 do
Regimento Interno do Tribunal de Contas do Espírito
Santo e na Instrução Normativa 43/2017, a Prestação
de Contas Anual (PCA) é composta pelas demonstrações
contábeis e demais peças e documentos que integram a
referida PCA, constituindo-se nas contas da Controladoria
Geral do Município de Vitória.
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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As contas ora apresentadas e os processos conexos e/
ou continentes apensados foram objeto de análise
pelo Auditor de Controle Externo que subscreve o
presente Relatório Técnico Contábil (RTC), com vistas ao
julgamento das contas de gestão dos responsáveis.
Considerando o resultado da análise do processo sob
apreciação, tem-se a evidenciar o que segue:
FORMALIZAÇÃO
CUMPRIMENTO DE PRAZO
A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal,
por meio do sistema CidadES, em 27/03/2018, nos
termos do art. 139 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
artigo 71, inciso III, da Constituição Estadual e art. 168
do Regimento Interno do TCEES, o prazo para julgamento
das contas encerra-se em 31/12/2019.
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.
GESTÃO PÚBLICA
PONTOS DE
CONTÁBEIS

CONTROLE

DAS

DEMONSTRAÇÕES

Por meio do Sistema CidadES, segundo os pontos
de controle predefinidos, foi realizada a análise de
consistência dos dados encaminhados pelo responsável

e evidenciados no Balanço Orçamentário, Balanço
Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das
Variações Patrimoniais, tal como demonstrado a seguir.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Orçamentário em relação aos restos a pagar não
processados
Base Legal: arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da inscrição de restos a pagar
não processados (exercício atual) informado no Balanço
Financeiro deve ser igual ao total da despesa empenhada
subtraído o total da despesa liquidada informada no
Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na
tabela abaixo:
Tabela 1)Restos a Pagar não Processados
Balanço Financeiro (a)
38.619,47
Balanço Orçamentário (b)
38.619,47
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 04076/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Orçamentário em relação aos restos a pagar processados
Base Legal: arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da inscrição de restos a pagar
processados (exercício atual), informada no Balanço
Financeiro deve ser igual ao total da despesa liquidada
subtraído o total da despesa paga informada no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 2)Restos a Pagar Processados
Balanço Financeiro (a)
5.418,43
Balanço Orçamentário (b)
5.418,43
Divergência (a-b)
0,00
www.tce.es.gov.br

Fonte: Processo TC 04076/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise da execução orçamentária na dotação Reserva
de Contingência informada no Balanço Orçamentário
Base Legal: art. 5º, Inciso III, da Lei Complementar
101/2000; art. 5º da Portaria MOG 42/1999; art. 8º da
Portaria STN/SOF 163/2001
Verificou-se, com base nas informações do Balanço
Orçamentário, se houve execução de despesa
orçamentária na dotação “Reserva de Contingência”:
Tabela 3)Execução de despesa na dotação Reserva de
Contingência
Balanço Orçamentário:
Despesas Empenhadas
0,00
Despesas Liquidada
0,00
Despesas Paga
0,00

Fonte: Processo TC 04076/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017
Pelo exposto, verifica-se a ausência de execução
orçamentária na dotação da Reserva de Contingência.
Análise de execução orçamentária na dotação Reserva
do RPPS informada no Balanço Orçamentário
Base Legal: art. 8º da Portaria STN/SOF 163/2001
Verificou-se, com base nas informações do Balanço
Orçamentário, se houve execução de despesa
orçamentária na dotação “Reserva do RPPS”:
Tabela 4)Execução de despesa na dotação Reserva do RPPS
Balanço Orçamentário
Despesas Empenhadas
0,00
Despesas Liquidada
0,00
Despesas Paga
0,00
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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Fonte: Processo TC 04076/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017
Pelo exposto, verifica-se a ausência de execução
orçamentária na dotação da Reserva do RPPS.

Anual/2017
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.

Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Orçamentário em relação à receita orçamentária

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, 102 e 103 da Lei 4.320/1964

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

Entende-se que o total da receita orçamentária (exercício
atual) informado no Balanço Financeiro deve ser igual
ao total da receita orçamentária informado no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:

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)
2.833,67
Balanço Orçamentário (b)
2.833,67
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 04076/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Orçamentário em relação à despesa orçamentária
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o total da despesa orçamentária
(exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve
ser igual ao total da despesa orçamentária informado
no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na
tabela abaixo:
Tabela 6)Total da Despesa Orçamentária
Balanço Financeiro (a)
1.434.415,07
Balanço Orçamentário (b)
1.434.415,07
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 04076/2018-1 - Prestação de Contas

Tabela 7)Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício
anterior)
Balanço Financeiro (a)
14.871,46
Balanço Patrimonial (b)
14.871,46
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 04076/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Patrimonial em relação ao saldo do exercício atual da
conta Caixa e Equivalentes de Caixa
Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício atual) informado no Balanço Financeiro
deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial
(coluna exercício atual), conforme demonstrado na
tabela abaixo:
Tabela 8)Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício atual)
Balanço Financeiro (a)
57.307,41
www.tce.es.gov.br

Balanço Patrimonial (b)
Divergência (a-b)

57.307,41
0,00

Fonte: Processo TC 04076/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre a Demonstração das Variações
Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao
resultado patrimonial
Base Legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o resultado patrimonial apurado na
Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) deve
ser igual ao resultado do exercício no patrimônio líquido
do Balanço Patrimonial, conforme demonstrado na
tabela abaixo:
Tabela 9)Resultado Patrimonial
Exercício atual
DVP (a)
-31.764,43
Balanço Patrimonial (b)
-31.764,43
Divergência (a-b)
0,00
Exercício anterior
DVP (a)
63.840,58
Balanço Patrimonial (b)
63.840,58
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 04076/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre os totais dos saldos devedores e dos
saldos credores
Base Legal: artigos 85, 86 e 88 da Lei 4.320/1964
Entende-se que os saldos devedores devem ser iguais
aos saldos credores, conforme demonstrado na tabela
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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abaixo:
Tabela 10)Comparativo dos saldos devedores e credores
Saldos Devedores (a) = I + II 1.759.621,73
Ativo (BALPAT) – I
251.265,37
Variações
Patrimoniais 1.508.356,36
Diminutivas (DEMVAP) - II
Saldos Credores (b) = III – IV 1.759.621,73
+V
Passivo Total = Passivo Exigível 251.265,37
+ Patrimônio Líquido (BALPAT)
– III
Resultado Exercício (BALPAT) -31.764,43
– IV
Variações
Patrimoniais 1.476.591,93
Aumentativas (DEMVAP) - V
Divergência (c) = (a) - (b)
0,00

Fonte: Processo TC 04076/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017
Pelo exposto, verifica-se observância ao método das
partidas dobradas.
Análise da despesa executada em relação à dotação
atualizada
Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da despesa executada no Balanço
Orçamentário deve ser menor ou igual à dotação
orçamentária atualizada, conforme demonstrado na
tabela abaixo:
Tabela 11)Execução da Despesa Orçamentária
Despesa Empenhada (a)
1.434.415,07
Dotação Atualizada (b)
1.557.125,00
Execução da despesa em -122.709,93
relação à dotação (a-b)

Fonte: Processo TC 04076/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017
Pelo exposto, verifica-se que não houve execução

orçamentária da despesa em valores superiores à
dotação atualizada.
DISPONIBILIDADES E REGISTROS PATRIMONIAIS

Nas tabelas a seguir, demonstram-se os valores extraídos
dos demonstrativos encaminhados na prestação de
contas em análise:

A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) conceitua o
Balanço Patrimonial, em seu Manual de Contabilidade
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”.

Tabela 12)Termo de Verificação das Disponibilidades Em
R$ 1,00

No ativo circulante, segundo prescreve o MCASP, devem
ser demonstrados os ativos que atendam a qualquer um
dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa;
sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo
dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos
primariamente para negociação; sejam realizáveis até
doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Tabela 13) Caixa e Equivalentes de Caixa (Saldo Contábil)
Em R$ 1,00

Dentre os valores evidenciados nas contas que compõem
o ativo circulante, devem ser demonstrados os saldos de
bens em estoques, dentre os quais estão compreendidos
os bens adquiridos, produzidos ou em processo de
elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou
utilização própria no curso normal das atividades.
No ativo não circulante, grupo imobilizado, estão
compreendidos os direitos que tenham por objeto bens
corpóreos destinados à manutenção das atividades da
entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive
os decorrentes de operações que transfiram a ela os
benefícios, os riscos e o controle desses bens.
Confronto entre o saldo contábil das disponibilidades e
o saldo bancário evidenciados no Termo de Verificação
das Disponibilidades
www.tce.es.gov.br

Fonte: Processo TC 04076/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017
Nota 1 - Conforme Anexo II da IN 43/2017, os tipos de
contas bancárias são: 1 - Conta Movimento e 2 - Conta
Aplicação

C o n t a s B a l a n ç o TVDISP
Contábeis
Patrimonial
(b)
(a)
Caixa
e 57.307,41
57.307,41
Equivalentes
de Caixa

Diferença
(a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 04076/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017
Da conciliação entre os registros constantes dos extratos
bancários e contábeis, no encerramento do exercício
financeiro de 2017, relativos às disponibilidades
financeiras em conta corrente/aplicação, verifica-se que
as demonstrações contábeis refletem adequadamente
os saldos constantes dos extratos bancários.
Análise entre o saldo contábil dos demonstrativos
contábeis e o valor dos inventários de bens
A análise dos registros patrimoniais restringiu-se à
avaliação dos valores demonstrados nas contas de
estoques e de bens móveis, imóveis e intangíveis.
Na tabela a seguir, demonstram-se os valores extraídos
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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das demonstrações contábeis e do inventário de bens
realizado em 31/12/2017:
Tabela 14)Estoques, Imobilizados e Intangíveis Em R$
1,00
Fonte: Processo TC 04076/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017
Com base na tabela anterior, constata-se que os valores
inventariados dos bens móveis, imóveis, intangíveis e em
almoxarifado foram devidamente evidenciados em suas
respectivas contas contábeis do Balanço Patrimonial.
ANÁLISE DO RELATÓRIO E DO PARECER DO CONTROLE
INTERNO
Ao analisar o Relatório e o Parecer Conclusivo do Controle
Interno, exigidos no §2º do art. 82 da Lei Complementar
Estadual 621/2012, no §4º do art. 135 do Regimento
Interno do TCEES e na IN 43/2017, conclui-se que a
Unidade Executora de Controle interno se manifestou
pela regularidade das contas da UG:
PARECER DO CONTROLE INTERNO
Examinamos a prestação de contas anual elaborada
sob responsabilidade da Sra. Solange Cardoso Malta
Nogueira, gestor da Controladoria Geral do Município de
Vitória - CGM, relativa ao exercício de 2017.
Em nossa opinião, tendo como base os objetos e pontos
de controle avaliados, elencados no item 1 desta
manifestação, a referida prestação de contas encontra
regular.
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 15)Contribuições Previdenciárias – Unidade
Gestora Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 04076/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017
Tabela 16): Contribuições Previdenciárias – Servidor Em
R$ 1,00
Fonte: Processo TC 04076/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)
No que tange às contribuições previdenciárias do RPPS
(parte patronal), verifica-se, das tabelas acima, que os
valores registrados pela unidade gestora, no decorrer
do exercício em análise, representaram 100,00% dos
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 RPPS
(parte do servidor), observa-se, das tabelas acima, que
os valores registrados pela unidade gestora, no decorrer
do exercício em análise, representaram 100,00% dos
valores devidos, sendo considerados como aceitáveis,
para fins de análise das contas. Já os valores recolhidos
pela unidade gestora, no decorrer do exercício em
análise, representaram 100,00% dos valores devidos,
sendo considerados como aceitáveis, para fins de análise
das contas.
www.tce.es.gov.br

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 100,01% 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 92,34% 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% 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 92% dos valores devidos, sendo
considerados como aceitáveis, para fins de análise das
contas.
MONITORAMENTO
Em consulta ao sistema de monitoramento deste TCEES
não foram constatadas ações pertinentes ao exercício
em análise.
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, refletiu a
atuação dos gestores responsáveis, no exercício das
funções administrativas na Controladoria Geral do
Município de Vitória.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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Contábil teve por base as informações apresentadas nas
peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo
gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa
43/2017.

regular da prestação de contas das Sras. Solange Cardoso
Malta Nogueira e Raquel Ferreira Drummond de Aguiar,
no exercício de 2017, na forma do artigo 84, I, da Lei
Complementar Estadual 621/2012.

Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento
regular da prestação de contas das Sras. Solange Cardoso
Malta Nogueira e Raquel Ferreira Drummond de Aguiar,
no exercício de 2017, na forma do artigo 84, I, da Lei
Complementar Estadual 621/2012.

Geraldo Dalapicola

Vitória, 30 de novembro de 2018. Cleilson Rodrigues
Meirelles - Auditor de Controle Externo
Instrução Técnica Conclusiva 018/2019-2:
Considerando a completude apresentada na análise
de mérito contida no Relatório Técnico Contábil
RTC 00620/2018-8 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 PROPOSTADE ENCAMINHAMENTO A
Prestação de Contas Anual, ora avaliada, refletiu a
atuação dos gestores responsáveis, no exercício das
funções administrativas na Controladoria Geral do
Município de Vitória.
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

Auditor de Controle Externo
Mat. 203106
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais
e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte
minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo Relator, em
1.1.1 JULGAR REGULARES as contas das senhoras
Solange Cardoso Malta Nogueira e Rachel Ferreira
Drummond de Aguiar, responsáveis pela Controladoria
Geral do Município de Vitória, no exercício de 2017, na
forma do inciso I, do artigo 84 da Lei Complementar
621/2012, dando plena quitação aos responsáveis, nos
termos do artigo 85 do mesmo diploma legal;
1.1.2 Após o trânsito em julgado, ARQUIVAR os
presentes autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 12/02/2019 - 3ª Sessão Ordinária do
www.tce.es.gov.br

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. Conselheiro em substituição: Marco Antonio da
Silva.
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
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-098/2019 – PLENÁRIO
Processo: 04102/2018-9
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: SEMSE - Secretaria Municipal de Serviços de Vitória
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: LUIZ EMANUEL ZOUAIN DA ROCHA,
CARLOS EDUARDO DE SOUZA PINEL, LEONARDO
AMORIM GONCALVES
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2017
– SECRETARIA MUNCIPAL DE SERVIÇOS DE VITÓRIA –
CONTAS REGULARES – QUITAÇÃO – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas
Anual da Secretaria Municipal de Serviços de Vitória
referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade
dos senhores Carlos Eduardo de Sousa Pinel e Leonardo
Amorim Gonçalves.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia elaborou o Relatório Técnico 591/20183 (peça.43) e a Instrução Técnica Conclusiva 09/2019
(peça. 44), com sugestão de julgamento regular da
presente Prestação de Contas Anual.
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 43/2019 – (peça 48).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o
feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto

a um julgamento, eis que observados todos os trâmites
legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas para
tomar como razão de decidir a fundamentação exarada
no Relatório Técnico 591/2018-5, corroborado pela
Instrução Técnica Conclusiva 09/2019, vejamos:

As contas ora apresentadas e os processos conexos e/
ou continentes apensados foram objeto de análise
pelos Auditores de Controle Externo que subscreve o
presente Relatório Técnico Contábil (RTC), com vistas ao
julgamento das contas de gestão dos responsáveis.
Considerando o resultado da análise do processo sob
apreciação, tem-se a evidenciar o que segue:

INTRODUÇÃO

FORMALIZAÇÃO

A Unidade Gestora 077E0600012 – SECRETARIA DE
SERVIÇOS, constituída através da Lei nº 6.529/2005,
fora extinta através da Lei nº 9.080/2017 de 10/01/2017
e publicada em 12/01/2017, conforme art.4º e
“incorporada” à UG 077E0600016 – SECRETARIA DE
MEIO AMBIENTE, que de acordo com o Art.5º passou
a denominar-se: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
SERVIÇOS URBANOS.

CUMPRIMENTO DE PRAZO

Assim, esta Unidade Gestora foi incorporada em sua
totalidade (saldos dos bens, direitos e obrigações - ativos
e passivos, bem como restos a pagar e cauções), assim
como todas as contas patrimoniais pela Unidade Gestora
077E0600012 – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
SERVIÇOS URBANOS.
A Prestação de Contas Anual (PCA), objeto de apreciação
nestes autos, reflete a atuação dos gestores responsáveis,
no exercício das funções administrativas.
Atendendo às disposições contidas no art. 135 do
Regimento Interno do Tribunal de Contas do Espírito
Santo e na Instrução Normativa 43/2017, a Prestação
de Contas Anual (PCA) é composta pelas demonstrações
contábeis e demais peças e documentos que integram a
referida PCA, constituindo-se nas contas do(a) Secretaria
Municipal de Serviços de Vitória.
www.tce.es.gov.br

A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal,
por meio do sistema CidadES, em 28/03/2018, nos
termos do art. 139 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
artigo 71, inciso III, da Constituição Estadual e art. 168
do Regimento Interno do TCEES, o prazo para julgamento
das contas encerra-se em 31/12/2019.
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.
GESTÃO PÚBLICA
PONTOS DE
CONTÁBEIS

CONTROLE

DAS

DEMONSTRAÇÕES

Por meio do Sistema CidadES, segundo os pontos
de controle predefinidos, foi realizada a análise de
consistência dos dados encaminhados pelo responsável
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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e evidenciados no Balanço Orçamentário, Balanço
Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das
Variações Patrimoniais, tal como demonstrado a seguir.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Orçamentário em relação aos restos a pagar não
processados
Base Legal: arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da inscrição de restos a pagar
não processados (exercício atual) informado no Balanço
Financeiro deve ser igual ao total da despesa empenhada
subtraído o total da despesa liquidada informada no
Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na
tabela abaixo:
Tabela 17)Restos a Pagar não Processados
Balanço Financeiro (a)
0,00
Balanço Orçamentário (b)
0,00
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 04102/2018-9 - Prestação de Contas
Anual/2017
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Orçamentário em relação aos restos a pagar processados
Base Legal: arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da inscrição de restos a pagar
processados (exercício atual), informada no Balanço
Financeiro deve ser igual ao total da despesa liquidada
subtraído o total da despesa paga informada no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 18)Restos a Pagar Processados
Balanço Financeiro (a)
0,00
Balanço Orçamentário (b)
0,00
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 04102/2018-9 - Prestação de Contas
Anual/2017

Fonte: Processo TC 04102/2018-9 - Prestação de Contas
Anual/2017

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.

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

Análise da execução orçamentária na dotação Reserva
de Contingência informada no Balanço Orçamentário

Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Orçamentário em relação à receita orçamentária

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

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

Verificou-se, com base nas informações do Balanço
Orçamentário, se houve execução de despesa
orçamentária na dotação “Reserva de Contingência”:
Tabela 19)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 04102/2018-9 - Prestação de Contas
Anual/2017
Pelo exposto, verifica-se a ausência de execução
orçamentária na dotação da Reserva de Contingência.
Análise de execução orçamentária na dotação Reserva
do RPPS informada no Balanço Orçamentário
Base Legal: art. 8º da Portaria STN/SOF 163/2001
Verificou-se, com base nas informações do Balanço
Orçamentário, se houve execução de despesa
orçamentária na dotação “Reserva do RPPS”:
Tabela 20)Execução de despesa na dotação Reserva do RPPS
Balanço Orçamentário
Despesas Empenhadas
0,00
Despesas Liquidada
0,00
Despesas Paga
0,00
www.tce.es.gov.br

Entende-se que o total da receita orçamentária (exercício
atual) informado no Balanço Financeiro deve ser igual
ao total da receita orçamentária informado no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 21)Total da Receita Orçamentária
Balanço Financeiro (a)
6.541,96
Balanço Orçamentário (b)
6.541,96
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 04102/2018-9 - Prestação de Contas
Anual/2017
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Orçamentário em relação à despesa orçamentária
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o total da despesa orçamentária
(exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve
ser igual ao total da despesa orçamentária informado
no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na
tabela abaixo:
Tabela 22)Total da Despesa Orçamentária
Balanço Financeiro (a)
17.361.929,18
Balanço Orçamentário (b)
17.361.929,18
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 04102/2018-9 - Prestação de Contas
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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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 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 23)Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício
anterior)
Balanço Financeiro (a)
90.010,68
Balanço Patrimonial (b)
90.010,68
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 04102/2018-9 - 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 24)Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício atual)
Balanço Financeiro (a)
0,00

Balanço Patrimonial (b)
Divergência (a-b)

0,00
0,00

Fonte: Processo TC 04102/2018-9 - Prestação de Contas
Anual/2017
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Divergência entre a Demonstração das Variações
Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao
resultado patrimonial
Base Legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964
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 25)Resultado Patrimonial
Exercício atual
DVP (a)
-2.404.484,51
Balanço Patrimonial (b)
0,00
Divergência (a-b)
-2.404.484,51
Exercício anterior
DVP (a)
15.665.593,29
Balanço Patrimonial (b)
15.665.593,29
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 04102/2018-9 - Prestação de Contas
Anual/2017

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
Fonte: Processo TC 04102/2018-9 - Prestação de Contas
Anual/2017
A Secretaria de Comunicação foi extinta em 12 de janeiro
de 2017, desta forma não tinha ativos e passivos ao final
do exercício de 2017. A divergência de R$2.404.484,51 foi
encerrada no balancete contábil quando da transferência
de seus ativos e passivos para a nova Unidade Gestora –
Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos.
Análise da despesa executada em relação à dotação
atualizada
Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da despesa executada no Balanço
Orçamentário deve ser menor ou igual à dotação
orçamentária atualizada, conforme demonstrado na
tabela abaixo:
Tabela 27)Execução da Despesa Orçamentária
Despesa Empenhada (a)
17.361.929,18
Dotação Atualizada (b)
18.282.981,00
Execução da despesa em -921.051,82
relação à dotação (a-b)

O balanço patrimonial não apresentou saldo de
resultado do exercício porque a Secretaria de Serviços
foi extinta e incorporada à Secretaria de Meio Ambiente
e Serviços Urbanos. O balancete contábil zerou as contas
de patrimônio para transferir à nova Unidade Gestora.

Fonte: Processo TC 04102/2018-9 - Prestação de Contas
Anual/2017

Divergência entre os totais dos saldos devedores e dos
saldos credores

DISPONIBILIDADES E REGISTROS PATRIMONIAIS

www.tce.es.gov.br

Pelo exposto, verifica-se que não houve execução
orçamentária da despesa em valores superiores à
dotação atualizada.
A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) conceitua o
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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Balanço Patrimonial, em seu Manual de Contabilidade
Aplicado ao Setor Público (MCASP), como “Demonstração
contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente,
a situação patrimonial da entidade pública, por meio de
contas representativas do patrimônio público, além das
contas de compensação”.
No ativo circulante, segundo prescreve o MCASP, devem
ser demonstrados os ativos que atendam a qualquer um
dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa;
sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo
dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos
primariamente para negociação; sejam realizáveis até
doze meses após a data das demonstrações contábeis.
Dentre os valores evidenciados nas contas que compõem
o ativo circulante, devem ser demonstrados os saldos de
bens em estoques, dentre os quais estão compreendidos
os bens adquiridos, produzidos ou em processo de
elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou
utilização própria no curso normal das atividades.
No ativo não circulante, grupo imobilizado, estão
compreendidos os direitos que tenham por objeto bens
corpóreos destinados à manutenção das atividades da
entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive
os decorrentes de operações que transfiram a ela os
benefícios, os riscos e o controle desses bens.
Confronto entre o saldo contábil das disponibilidades e
o saldo bancário evidenciados no Termo de Verificação
das Disponibilidades
Nas tabelas a seguir, demonstram-se os valores extraídos
dos demonstrativos encaminhados na prestação de
contas em análise:
Tabela 28)Termo de Verificação das Disponibilidades Em

R$ 1,00
Fonte: Processo TC 04102/2018-9 - Prestação de Contas
Anual/2017

Fonte: Processo TC 04102/2018-9 - Prestação de Contas
Anual/2017

Nota 1 - Conforme Anexo II da IN 43/2017, os tipos de
contas bancárias são: 1 - Conta Movimento e 2 - Conta
Aplicação

Com base na tabela anterior, constata-se que os valores
inventariados dos bens móveis, imóveis, intangíveis e em
almoxarifado foram devidamente evidenciados em suas
respectivas contas contábeis do Balanço Patrimonial.

Tabela 29) Caixa e Equivalentes de Caixa (Saldo Contábil)
Em R$ 1,00

ANÁLISE DO RELATÓRIO E DO PARECER DO CONTROLE
INTERNO

C o n t a s B a l a n ç o TVDISP
Contábeis
Patrimonial
(b)
(a)
Caixa
e 0,00
0,00
Equivalentes
de Caixa

Ao analisar o Relatório e o Parecer Conclusivo do Controle
Interno, exigidos no §2º do art. 82 da Lei Complementar
Estadual 621/2012, no §4º do art. 135 do Regimento
Interno do TCEES e na IN 43/2017, conclui-se que a
Unidade Executora de Controle interno se manifestou
pela regularidade das contas da UG:

Diferença
(a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 04102/2018-9 - Prestação de Contas
Anual/2017
Da conciliação entre os registros constantes dos extratos
bancários e contábeis, no encerramento do exercício
financeiro de 2017, relativos às disponibilidades
financeiras em conta corrente/aplicação, verifica-se que
as demonstrações contábeis refletem adequadamente
os saldos constantes dos extratos bancários.
Análise entre o saldo contábil dos demonstrativos
contábeis e o valor dos inventários de bens
A análise dos registros patrimoniais restringiu-se à
avaliação dos valores demonstrados nas contas de
estoques e de bens móveis, imóveis e intangíveis.
Na tabela a seguir, demonstram-se os valores extraídos
das demonstrações contábeis e do inventário de bens
realizado em 31/12/2017:
Tabela 30)Estoques, Imobilizados e Intangíveis Em R$
1,00
www.tce.es.gov.br

PARECER DO CONTROLE INTERNO
Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a
responsabilidade dos Srs. Carlos Eduardo de Souza Pinel
e Leonardo Amorim Gonçalves, gestores da Secretaria
Municipal de Serviços de Vitória - SEMSE, relativa ao
exercício de 2017.
Em nossa opinião, tendo como base os objetos e pontos
de controle avaliados, elencados no item 1 desta
manifestação, a referida prestação de contas encontra
regular.
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:
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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Tabela 31)Contribuições Previdenciárias – Unidade
Gestora Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 04102/2018-9 - Prestação de Contas
Anual/2017
Tabela 32): Contribuições Previdenciárias – Servidor Em
R$ 1,00
Fonte: Processo TC 04102/2018-9 - Prestação de Contas
Anual/2017
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)
No que tange às contribuições previdenciárias do RPPS
(parte patronal), verifica-se, das tabelas acima, que os
valores registrados pela unidade gestora, no decorrer
do exercício em análise, representaram 100,00% dos
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 RPPS
(parte do servidor), observa-se, das tabelas acima, que
os valores registrados pela unidade gestora, no decorrer
do exercício em análise, representaram 100% 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% dos valores devidos, sendo
considerados como aceitáveis, para fins de análise das
contas.
Regime Geral de Previdência Social (RGPS)
No que tange às contribuições previdenciárias do RGPS
(parte patronal), verifica-se, das tabelas acima, que os

valores registrados pela unidade gestora, no decorrer
do exercício em análise, representaram 99,83% dos
valores devidos, sendo considerados como aceitáveis,
para fins de análise das contas. Já os valores pagos pela
unidade gestora, no decorrer do exercício em análise,
representaram 99,83% dos valores devidos, sendo
considerados como aceitáveis, para fins de análise das
contas.
Em relação às contribuições previdenciárias do RGPS
(parte do servidor), observa-se, das tabelas acima, que
os valores registrados pela unidade gestora, no decorrer
do exercício em análise, representaram 99,83% dos
valores devidos, sendo considerados como passíveis
de justificativas, para fins de análise das contas. Já os
valores recolhidos pela unidade gestora, no decorrer
do exercício em análise, representaram 99,83% dos
valores devidos, sendo considerados como passíveis de
justificativas, para fins de análise das contas.
MONITORAMENTO
Em consulta ao sistema de monitoramento deste TCEES
não foram constatadas ações pertinentes ao exercício
em análise.
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, refletiu a
atuação dos gestores responsáveis, no exercício das
funções administrativas na Secretaria Municipal de
Serviços de Vitória.
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
www.tce.es.gov.br

43/2017.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento
regular da prestação de contas dos Srs. Carlos Eduardo de
Souza Pinel e Leonardo Amorim Gonçalves, no exercício
de 2017, na forma do artigo 84 da Lei Complementar
Estadual 621/2012.
Instrução Técnica Conclusiva 09/2019-2:
Considerando a completude apresentada na análise
de mérito contida no Relatório Técnico Contábil
RTC 00591/2018-5 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
Prestação de Contas Anual, ora avaliada, refletiu a
atuação dos gestores responsáveis, no exercício das
funções administrativas na Secretaria Municipal de
Serviços de Vitória.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico
contábil teve por base as 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 dos Srs. CARLOS EDUARDO
DE SOUZA PINEL E LEONARDO AMORIM GONÇALVES,
no exercício de 2017, na forma do artigo 84, I, da Lei
Complementar Estadual 621/2012.
3 DISPOSITIVO
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais
e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte
minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo Relator, em
1.1.1 JULGAR REGULARES as contas dos senhores Carlos
Eduardo de Sousa Pinel e Leonardo Amorim Gonçalves,
responsáveis pela Secretaria Municipal de Serviços, no
exercício de 2017, na forma do inciso I, do artigo 84
da Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação
aos responsáveis, nos termos do artigo 85 do mesmo
diploma legal;

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

1.1.2 Após o trânsito em julgado, ARQUIVAR os
presentes autos.
2. Unânime.

Acórdão 00450/2019-1 - PLENÁRIO

3. Data da Sessão: 12/02/2019 - 3ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Processo: 03498/2018-5

4. Especificação do quórum:

Exercício: 2017

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

UG: SEFAZ - Secretaria de Estado da Fazenda

4.2. Conselheiro em substituição: Marco Antonio da

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: PAULO ROBERTO FERREIRA, BRUNO
FUNCHAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2017
www.tce.es.gov.br

– SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA – CONTAS
REGULARES – QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO –
ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
da Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo
referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade
dos senhores Paulo Roberto Ferreira e Bruno Funchal.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia elaborou o Relatório Técnico 572/2018 (doc.
90) e a Instrução Técnica Inicial 725/2018 (doc. 91),
com sugestão de citação do senhor Bruno Funchal para
apresentação de razões de defesa, o que foi realizado
mediante a Decisão Segex 689/2018 (doc. 92).
Posteriormente, tendo o senhor Bruno Funchal
apresentado suas justificativas (docs. 96, 97 e 98), foram
os autos remetidos ao NCE para análise, concluindo, na
Instrução Técnica Conclusiva 779/2019 (doc. 103), pelo
julgamento regular das contas da Secretaria de Estado da
Fazenda, sugerindo determinação ao atual gestor, com
fundamento no art. 329, §7º da Resolução TC 261/2013,
para que informe na próxima prestação de contas o
andamento do processo administrativo disciplinar,
sugerido pela Corregedoria Geral, para apuração de
responsabilidade dos servidores designados conforme
Termo de Designação 57/2017.
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 1011/2019 – doc. 107).
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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É o relatório.

para o depósito de inservíveis da SEGER.

2 FUNDAMENTAÇÃO

Ademais, uma vez que não foram apresentadas cópias
dos respectivos processos, não se tem elementos
suficientes para identificação da totalidade dos bens
baixados, para a verificação das circunstancias em que
se deu a destruição dos mesmos, nem das meditas
tomadas para identificação daqueles que porventura
tenham dado causa ao dano ocorrido.

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 779/2019, corroborado
pelo Parecer do Ministério Público de Contas 1011/2019,
vejamos:
Instrução Técnica Conclusiva 779/2019:
“[...]
DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES
Realização de ajustes contábeis (baixa patrimonial),
relativos a perdas involuntárias de bens móveis, sem
documentação de suporte. (Item 3.2.2.1 do RTC).
Base legal: art. 94 a 96 da Lei 4320/64.
Segundo Relatório Técnico,
Foram identificadas, nas contas contábeis ns. 363110101
- PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS,
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, 363110103 - PERDAS
INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS e 363110199
- PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS,
baixas de bens patrimoniais móveis totalizando
R$ 181.544,55.
Desse total, R$ 3.279,80 se referem ao extravio de
Notebooks e R$ 178.264,75 a baixa de bens por
destruição atribuída ao uso, com contrapartida direta no
resultado do exercício, sem que tenham sido transferidos

Sendo assim, faz-se necessário que o gestor responsável
apresente
suas
justificativas
acompanhadas,
evidenciando a composição do saldo baixado, além de
demonstrar tais medidas, podendo inclusive encaminhar
cópias dos processos administrativos correspondentes.
Das justificativas (Peça 96,97,98 constantes do sistema
e-tcees)
O defendente informa que os bens baixados não foram
enviados ao depósito de inservíveis da SEGER porque
os bens classificados como sucata devem ser baixados
na própria Unidade Gestora. Consta dos documentos
o processo 77300408 de 23/03/2017 (autorização
objetivando a formalização da baixa dos bens
inservíveis presentes em nosso depósito e o seu envio
para o depósito da SEGER) e o processo 79971903 de
31/10/2017(baixa de bens inservíveis - sucata).
Consta, ainda dos documentos apresentados cópia
do processo nº. 77482077 de 10 de abril de 2017,
referente a um boletim de ocorrência tendo em vista a
não localização de dois notebooks (HP e DELL), no valor
total de R$3.279,80 que eram disponibilizados para
reuniões de diversos setores pertencente a supervisão
de suporte. O boletim de Ocorrência nº.32308607(em
anexo) foi realizado para dar suporte à instauração de
www.tce.es.gov.br

processo administrativo. A comissão de sindicância
designada pela portaria 52-S/2017 apresentou, relatório
dos fatos apurados, concluindo pela inviabilidade de
imputação e responsabilidade pessoal, uma vez que não
há provas concretas de que tenham ocorrido para prática
de ilícito. Foi constituída nova comissão para esgotar as
possibilidades de apuração de responsabilidades, no
entanto o relatório complementar, assevera que não foi
possível identificar provas ou qualquer vestígio de quem
tenha praticado o suposto furto dos bens ou contribuído
para o seu desaparecimento. Devido a ausência da
autoria, o Secretário Bruno Funchal acolheu a sugestão
para que procedesse a baixa dos bens e arquivamento
dos autos.
Da análise das justificativas
Após a análise dos processos de baixa dos bens moveis
inservíveis, verificou-se que autorização da baixa se
deu por autoridade competente na forma do art. 79 do
Decreto 1110-R/2012.
As baixas ocorreram de conforme processos de baixa
citados pela defesa, como se segue:
Tabela
Considerando que a baixa de bens móveis se deu
por autoridade competente, conforme processos:
77300408/2017 e 79971903/2017, respeitando os
procedimentos administrativos e normas legais, que
em decorrência da não localização de dois notebooks,
no valor de R$3.279,80, foram adotados procedimentos
no sentido de fortalecer o controle e evitar possíveis
furtos ou sua facilitação, considerando que os bens
foram baixados após os trabalhos de duas sindicâncias
que concluíram pela impossibilidade de identificar
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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responsáveis, considerando que a abertura de processo
administrativo contrariando os resultados da sindicância
seria de difícil êxito, considerando o custo e benefício de
se insistir com a abertura do PAD, o valor material do
bem é de pequena monta, opina-se pelo afastamento
da irregularidade.

da autorização para emissão de documentos fiscais
eletrônicos, serviço este denominado SEFAZ VIRTUAL.

Realização de despesa sem prévio empenho. (Item
3.3.1 do RTC).

Ocorre que tais valores não foram pagos no prazo
definido no convênio, razão pela qual, em 19/09/2016,
a SEFAZ-RS enviou o ofício 592/2019-GSF, apontado a
necessidade de quitação dos seguintes valores:

Base legal: art. 60, caput da Lei 4320/64.
Segundo Relatório Técnico,
Conforme item 2.1 do Relatório e Parecer Conclusivo
da Unidade Executora de Controle Interno (arquivo
RELUCI-01), foi apontada ressalva quanto a identificação
de despesas realizadas em prévio empenho, como segue
reproduzida:
(FIGURA)
Portanto, faz-se necessário que o gestor responsável
apresente suas justificativas acompanhadas de cópias
dos mencionados processos ns. 76878465 e 75824175
relativos às sindicâncias instauradas.
Das justificativas (Peça 96 e 98 constantes do sistema etcees)
Processo 75824175 - SEFAZ Virtual (Convênio celebrado
no âmbito do CONFAZ).
O Estado do Espírito Santo, através da Secretaria de
Estado da Fazenda, firmou, em 11/10/2013, um convênio
de cooperação técnica com o Estado do Rio Grande do
Sul, representado pela SEFAZ/RS, com a participação de
outros Estados da Federação, no âmbito do Conselho
Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), visando à
prestação do serviço, pela SEFAZ/RS, de processamento

Através do referido convênio, o Estado do Espírito Santo
assumiu a obrigação de repassar, trimestralmente, à
SEFAZ-RS, os recursos financeiros correspondentes à sua
participação nos custos da SEFAZ VIRTUAL.

(FIGURA)
Não obstante o aviso, a inadimplência do Estado do
Espírito Santo persistiu, o que motivou a SEFAZ-RS enviar
novo ofício apontando a necessidade de pagamento dos
seguintes valores:
(FIGURA)
Após o recebimento deste segundo ofício, a SEFAZ-ES
adotou as providências para promover a quitação da
dívida, o que ocorreu, efetivamente, em 29/09/2017.
Vale ressaltar que efetivo pagamento foi precedido da
instauração de sindicância administrativa, realizada por
comissão designada pela portaria 123-5/2017, conforme
determina o decreto 3895-R/2015 e do decreto 4026R/2016.
Após análise dos fatos, a comissão de sindicância
designada chegou às seguintes conclusões:
Com base nas informações constantes dos autos do
processo 75824175, constatasse que as despesas no
montante de RS 1.042.000,00, decorrentes da tomada
de serviços da SEFAZ VÍRTUAL, referentes aos exercícios
de 2014 até o segundo trimestre de 2017 eram, de fato,
devidas.
www.tce.es.gov.br

O processamento dos pagamentos visando à
regularização dos débitos dos exercícios de 2014, 2015
e 2016 iniciou-se, efetivamente, em outubro de 2016,
tendo sido regularmente pagos em 29/09/2017.
A comissão não localizou na Secretaria de Estado da
Fazenda processos de pagamentos referentes à prestação
de serviços denominados SEFAZ VIRTUAL anteriores a
setembro de 2016, quando foi recebido o primeiro ofício
de cobrança da SEFAZ/RS.
Não foi possível a esta comissão apurar as causas da
falta de processamento dos pagamentos anteriormente
a setembro de 2016.
Não foi possível a esta comissão identificar as causas da
falta de dotação orçamentária, empenho e pagamento,
nos exercícios de 2014, 2015 e 2016, das despesas
decorrentes da SEFAZ VIRTUAL.
O atraso no pagamento das despesas da SEFAZ VIRTUAL
não implicou no acréscimo de juros, correção monetária
ou multa aos valores devidos, de modo que não se
identifica, no caso em análise, a hipótese de danos ao
erário.
Em 24/11/2017, os autos do processo de sindicância
foram enviados à Corregedoria Geral do Estado
COGES/SECONT para avaliação dos termos do relatório
apresentado.
Após a análise da questão, a Primeira Comissão
Processante da COGES entendeu que embora o atraso
no pagamento das despesas da SEFAZ VIRTUAL não
tenha implicado acréscimo de juros, correção monetária
ou multa em prejuízo ao erário, o não pagamento das
despesas no momento apropriado pode envolver
falta grave por parte dos servidores responsáveis pelo
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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acompanhamento e fiscalização do convênio, razão pela
qual sugeriu a instauração de processo administrativo
disciplinar para apurar eventual responsabilidade
administrativa.

Ocorre que a empresa contratada, inadvertidamente,
emitiu a nota fiscal no mesmo mês da realização do
serviço, ou seja, em 23/01/2017 em desacordo com o
item 4.2 acima previsto.

A sugestão de instauração de processo administrativo
disciplinar ainda está pendente de apreciação por parte
do Corregedor Geral do Estado.

Todavia, embora a nota fiscal tenha sido emitida pela
contratada antes da data designada no Contrato (de
forma equivocada, portanto), a despesa foi empenhada
em 31/01/2017, ou seja, dentro do mês de competência
(mês de execução dos serviços). Por essa razão, não
se vislumbra a necessidade de abertura de sindicância
administrativa.

Segue anexa a esta petição cópia do processo
administrativo.
b) Processo 76878465 - UNISVS {Software)
Nesse caso, também não houve necessidade de abertura
de sindicância. Isso porque, conforme consta nos itens
3.1.2 e 3.1.3 da CLÁUSULA TERCEIRA do contrato n°
013/2016, os valores mensais relativos à manutenção
dos equipamentos Servidores ClearPath Libra 450 e
do Storage VNX5500 (no valor de R$ 6.971,00) e as
prestações mensais referentes ao serviço de suporte dos
softwares ClearPath e do Storage VNX5500 (no montante
de R$ 77.537,00) deviam ser pagos na forma do item 4.2
do referido contrato, que estabelece:
4.2 - Pelos serviços descritos nos itens 3.1.2 e 3.1.3, da
cláusula terceira, e efetivamente prestados no mês de
referência, a contratante pagará à contratada até o dia
15 do mês subsequente ao de sua prestação, que deverá
ser aceita pelo Órgão competente, vedada a antecipação,
sendo a nota fiscal/fatura apresentada no 1 ° dia útil do
mês subsequente ao da prestação.
Segundo essa disposição, os serviços prestados num
mês devem ser pagos no mês subsequente, momento,
portanto, em que deve ser emitida a nota fiscal para
pagamento. Sendo assim, o serviço prestado em janeiro
deveria ter sido faturado a partir de fevereiro de 2017.

Da análise das justificativas
O signatário do relatório técnico contábil solicitou em
face de despesas realizadas sem prévio empenho,
justificativas e cópias dos processos nº.s. 76878465 e
75824175 relativos às sindicâncias instauradas.
a) Processo 75824175 - SEFAZ Virtual (Convênio
celebrado no âmbito do CONFAZ).
Com relação a despesa de R$1.292.000,00 pago sem
prévio empenho, processo de execução nº. 75824175,
que tinha como credor a SEFAZ – RS, a defesa informa
que se trata de um convênio firmado em 2013.
A SEFAZ – ES deveria repassar à SEFAZ – RS, os valores
devidos pela sua participação pela utilização do sistema
SEFAZ VIRTUAL.
O montante devido se refere a valores não repassados
do exercício de 2014 ao exercício de 2017. O pagamento
se deu em atendimento ao oficio da SEFAZ – RS, em
24/11/2017, sem acréscimo de juros, correção monetária
ou multa que gerasse prejuízo ao erário.
A comissão de sindicância não conseguiu apurar as
causas do atraso de pagamento e a falta de dotação
www.tce.es.gov.br

orçamentária para as despesas com o Convenio
referente aos exercícios de 2014 a 2016, motivo pelo
qual foi sugerido instauração de processo administrativo
disciplinar que ainda está pendente de apreciação por
parte do Corregedor Geral do Estado.
Considerando que o pagamento foi realizado no
exercício de 2017, após a prestação de serviços ter
sido devidamente atestada pelo senhor Lucas Calvi de
Souza, servidor designado pelo Termo de Fiscalização
nº. 57 de 26/09/2017, para acompanhar e fiscalizar a
execução do convênio, que não houve prejuízo ao erário
decorrente de pagamento de juros, multas ou outro tipo
de correção monetária, conforme consta do contrato
de convenio de cooperação técnica que informam
valores a serem pagos exatamente iguais àqueles que
foram pagos pela SEFAZ – ES , sugere-se o afastamento
da irregularidade, mas que seja determinado ao atual
gestor que adote os procedimentos necessários para
apuração de responsabilidade da comissão designada
para fiscalização da execução do convenio, período 2014
a 2016, bem como informe o andamento do processo
administrativo disciplinar, sugerido pela Corregedoria
Geral, para apuração de responsabilidade dos servidores
designados conforme Termo de Designação 57/2017.
b) Processo 76878465 - UNISVS {Software)
O relatório da unidade executora de controle interno,
arquivo reluci, informa que foi emitido duas notas
fiscais no valor total de R$84.508,00, porém o empenho
(2017NE00154) só foi emitido em 31/01/2017, ou seja, a
despesa foi executada sem prévio empenho.
Em resposta a esta inconformidade contábil, a defesa
relata que a empresa por equívoco, emitiu nota fiscal no
mesmo mês de sua execução do serviço, contrariando,
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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o contrato 013/2016, item 4.2, que previa que a
nota fiscal seria apresentada no 1º dia útil do mês
subsequente, portanto, o empenho foi realizado em
data posterior à apresentação da nota fiscal porque a
empresa contratada, UNYSIS BRASIL LTDA, errou com
relação à data de apresentação da nota fiscal. Afastada
a irregularidade.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, refletiu a
atuação do gestor responsável, no exercício das funções
administrativas na Secretaria de Estado da Fazenda SEFAZ.
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 dos senhores. Paulo
Roberto Ferreira e Bruno Funchal, exercício de 2017,
na forma do artigo 84, I, da Lei Complementar Estadual
621/2012.
Sugere-se ainda determinar ao atual gestor, com
fundamento no art. 329, §7º da Resolução TC 261/2013,
para que apresente na próxima prestação de contas:

processuais e legais, subscrevendo em todos os seus
termos, o entendimento técnico e do Ministério Público
de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte deliberação que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACORDÃO
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 REGULARES as contas dos senhores Paulo
Roberto Ferreira e Bruno Funchal frente à Secretaria de
Estado da Fazenda do Espírito Santo no exercício de 2017,
na forma do inciso I, do artigo 84 da Lei Complementar
621/2012, dando plena quitação aos responsáveis, nos
termos do artigo 85 do mesmo diploma legal;
1.2 DETERMINAR ao atual gestor com fundamento no art.
329, §7º da Resolução TC 261/2013, para que informe na
próxima prestação de contas o andamento do processo
administrativo disciplinar, sugerido pela Corregedoria
Geral, para apuração de responsabilidade dos servidores
designados conforme Termo de Designação 57/2017;
1.3 ARQUIVAR os presentes autos após trânsito em
julgado.

1 – Informe o andamento do processo administrativo
disciplinar, sugerido pela Corregedoria Geral, para
apuração de responsabilidade dos servidores designados
conforme Termo de Designação 57/2017.

2. Unânime.

[...]”

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator),

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites

3. Data da Sessão: 16/04/2019 - 11ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:

www.tce.es.gov.br

Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges, Rodrigo Coelho
do Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
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
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Acórdão 00451/2019-1 - PLENÁRIO
Processo: 04097/2018-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: FMS - VITORIA - Fundo Municipal de Saúde de Vitória
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: CATIA CRISTINA VIEIRA LISBOA, REGINA
CELIA DINIZ WERNER
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2017
– FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA – CONTAS
Segunda-feira, 3 de junho de 2019

27

ATOS DO PLENÁRIO

REGULARES – QUITAÇÃO – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
do Fundo Municipal de Saúde de Vitória referente ao
exercício de 2017, sob a responsabilidade das senhoras
Cátia Cristina Vieira Lisboa e Regina Célia Diniz Wener.
Inicialmente, a análise técnica formalizada pela área
técnica no Relatório Técnico Contábil 509/2018
registrou indicativos de irregularidades, que foram
consubstanciados na Instrução Técnica Inicial
730/2018, com sugestão de citação das responsáveis
para apresentação de justificativas ou documentos que
entendessem necessários, o que foi realizado mediante
a Decisão SEGEX 694/2018.
Devidamente citadas, as responsáveis apresentaram
suas justificativas (Defesa / Justificativa 116/2019 e
Peça Complementar 1823/2019).
Foram os autos encaminhados ao Núcleo de
Contabilidade e Economia – NCE, o qual elaborou a
Instrução Técnica Conclusiva 865/2019, opinando pela
regularidade das contas em razão do afastamento dos
indícios de irregularidades apontados.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas,
em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador
Luciano Vieira (Parecer do Ministério Público de Contas
1155/2019).
É o relatório.

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 865/2019, abaixo
transcrita:
DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES
2.1 Divergências entre os valores de contribuição
previdenciária retida do servidor - RPPS, apurada na
folha de pagamento e registros contábeis. (item 3.4.1.1
do Relatório Técnico nº 509/2018)
Base Normativa: Art. 85, 87, 102 e 103 da Lei 4.320/64
e artigo 15, I c/c 22, I e II da Lei Federal nº 8212/1991.
Segundo o relatório técnico:
No que tange às contribuições retidas dos servidores
e devidas ao RPPS, com base na Tabela 16, verifica-se
que os valores registrados e recolhidos representaram
177,32% dos valores devidos, sendo considerados
passíveis de justificativas, para fins de análise das contas.
Sugere-se a citação do gestor para que apresente
justificativas e ou documentos, suficientes para esclarecer
o motivo de a Unidade Gestora ter registrado e recolhido
valores previdenciários maiores que aqueles apurados
pela folha de pagamento (em caso de cancelamentos
informar o motivo da realização do cancelamento, além
dos documentos contábeis pertinentes).

2 FUNDAMENTAÇÃO

Tabela 33): Contribuições Previdenciárias – Servidor Em
R$ 1,00

Compulsando acuradamente os autos, verifico que o

Fonte: Processo TC 04097/2018-1 - Prestação de Contas
www.tce.es.gov.br

Anual/2017, arquivos: FOLRPP, FOLRGP E DEMDFL.
Das justificativas:
A suposta divergência é esclarecida pela análise do
Balancete Contábil emitido pela Prefeitura Municipal de
Vitória anexo, que conta com os valores totalizadores
das contas contábeis de consignação do RPPS iguais aos
apresentados nos relatórios BALEXO e DEMDFLT emitidos
pelo TCCES, porém com nível de detalhamento que
permite identificar os referidos valores de acordo com
a execução e com a classificação correta das retenções.
Nesse sentido, também apresentamos a tabela abaixo,
na qual destacamos os valores das inscrições e baixas,
referentes a conta contábil 2.1.8.8.1.01.01, retidos e
repassados no exercício de 2017. Na primeira linha,
estão demonstradas as contribuições previdenciárias
do RPPS (parte do servidor), enquanto na segunda e
terceira linhas estão demonstrados os lançamentos de
regularização e cancelamento, que comprovam não
tratar-se de valores retidos de servidores, a ver:
(FIGURA)
Todavia, verifica-se na tabela abaixo que no DEMDFLT,
enviado na PCA 2017, os valores foram apresentados
equivocadamente quando separados por tipo de
consignação n° 2 e 3. Além disso, conforme documentos
comprobatórios anexos, foram somados os lançamentos
de regularização demonstrado no Razão- no valor de
R$ 3.363.537,30- e cancelamentos de liquidação e
pagamentos demonstrados no Relatório de Movimento
de Pagamento- no valor de R$ 4.760.793,11 - totalizando
R$ 8.124.330,41 tanto na inscrição quanto na baixa.
(FIGURA)
De acordo com a Subsecretaria de Contabilidade, na
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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tabela a seguir, são apresentados os valores corretos
para o tipo de consignação 2 e 3 (Fundo Previdenciário
e Fundo Financeiro) e que foram corretamente
demonstrados no arquivo DEMCSE (doc. anexo), enviado
na PCA 2017:
(FIGURA)
Registre-se, nesse ponto, que a diferença do valor
da inscrição e da baixa demonstrada no Balancete
Contábil e no Relatório DEMCSE anexos referem-se aos
cancelamentos de liquidação e pagamento no valor de
R$ 8.124.330,41.
Desse modo, todos os repasses para a previdência estão
comprovados no Relatório de Movimento de Pagamento
anexo, dos valores retidos dos servidores.
E com os esclarecimentos da tabela 16 abaixo, ficam
demonstrados os valores que de fato foram retidos e
repassados, de acordo com o arquivo estruturado da
Folha de Pagamento - FOLRGP, senão vejamos:
(FIGURA)
Da análise das justificativas
Com base nas justificativas, constata-se que a causa
das divergências apontadas se refere a lançamentos
de regularização de cancelamento de liquidação e
pagamento.
Pelas explicações, observa-se que os valores das
contribuições previdenciárias retidas dos servidores
estão compatíveis com saldos evidenciados no resumo
da folha de pagamento, pois o percentual de 99,99% se
enquadra dentro da margem de tolerância aceita por
este Tribunal.
Dessa forma, após analisar as justificativas de cada item

apresentados, sugere-se pelo afastamento do indício de
irregularidade.
2.2 Divergências entre os valores de contribuição
previdenciária retida do servidor - RGPS, apurada na
folha de pagamento e registros contábeis. (item 3.4.2.1
do Relatório Técnico nº 509/2018)
Base Normativa: Art. 85, 87, 102 e 103 da Lei 4.320/64
e artigo 15, I c/c 22, I e II da Lei Federal nº 8212/1991.
Segundo o relatório técnico:
No que tange às contribuições retidas dos servidores
e devidas ao RGPS, com base na Tabela 16, verifica-se
que os valores registrados representaram 249,99% dos
valores devidos, sendo considerados como passíveis de
justificativas, para fins de análise das contas; já os valores
recolhidos pela unidade gestora, no decorrer do exercício
em análise, representaram 268,49% dos valores devidos,
sendo considerados passíveis de justificativas, para fins
de análise das contas.
Sugere-se a citação do gestor para que apresente
justificativas e ou documentos, suficientes para esclarecer
o motivo de a Unidade Gestora ter registrado e recolhido
valores previdenciários maiores que aqueles apurados
pela folha de pagamento (em caso de cancelamentos
informar o motivo da realização do cancelamento, além
dos documentos contábeis pertinentes).
Tabela 34): Contribuições Previdenciárias – Servidor Em
R$ 1,00
Fonte: Processo TC 04097/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017, arquivos: FOLRPP, FOLRGP E DEMDFL.
Das justificativas:
Nesse item, também a suposta divergência é esclarecida
www.tce.es.gov.br

pela análise do Balancete Contábil emitido pela Prefeitura
Municipal de Vitória (doc. anexo), com os valores
totalizadores das contas contábeis de consignação do
INSS acrescidos de valores referente1s a lançamentos
de regularização na conta 2.1.8.8.1.01.02.001 iguais aos
apresent1dos nos relatórios BALEXO e DEMDFLT emitidos
pelo TCCES, porém com nível de detalhamento que
permite identificar os referidos valores de acordo com
a execução e com a classificação correta das retenções.
Já no que diz respeito às contribuições previdenciárias do
RGPS (parte do servidor), estas estão demonstradas na
primeira linha da tabela abaixo, na qual a Subsecretaria
de Contabilidade destacou os valores corretos das
inscrições e baixas, retiros e repassados no exercício
de 2017, apresentados no arquivo DEMSE (doc. anexo),
enviado na PCA de 2017.
Somado a isso, foram incluídos também todos os valores
de INSS retidos e repassados consoante apresentado
na conta contábil 2.1.8.8.1.01.02, facilitando a
demonstração, como se infere abaixo:
(FIGURA)
Contudo, verifica-se na tabela abaixo que no DEMDFLT
enviado na PCA de 2017, os valores foram apresentados
equivocadamente quando separados por tipo de
consignação n° 4 e 5. Além disso, foram somados os
lançamentos de regularização demonstrados no Razão
com os cancelamentos de liquidação e pagamento (does.
anexos), totalizando R$ 2.041.767,51 tanto na inscrição
quanto na baixa, vejamos:
(FIGURA)
Na tabela a seguir, constam os valores corretos para
o tipo de consignação 4 (funcionalismo) e que foram
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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corretamente demonstrados no arquivo DEMCSE,
enviado na PCA de 2017, ou seja, inscrições no montante
de R$ 1.947.367,13 e baixas no montante de R$
1.784.967,92 (despesas do exercício de 2017):
(FIGURA)
Destarte, a diferença do valor da inscrição apresentada
no Balancete Contábil e no Relatório DEMCSE é relativa
aos cancelamentos de liquidação do valor de R$
606.354,43.
Por sua vez, a diferença no valor da baixa apresentada no
Balancete Contábil e no Relatório DEMCSE é referente à
retenção efetuada em 2016 e repassada em janeiro de
2017, no valor de R$ 131.369,15, e os cancelamentos de
pagamento no valor de R$ 606.354,43.
Ressalte-se, oportunamente, que todos os repasses
para a previdência estão comprovados no Relatório
de Movimento de Pagamento dos valores retidos dos
servidores (doc. anexo).
E com os esclarecimentos da tabela 16 abaixo, ficam
demonstrados os valores que de fato foram retidos e
repassados, de acordo com o arquivo estruturado da
Folha de Pagamento - FOLRGP, senão vejamos:
(FIGURA)
Da análise das justificativas
Com base nas justificativas, a causa das divergências
apontadas, como analisado no item anterior, refere-se
à lançamentos de regularização de cancelamento de
liquidação e pagamento.
Pelas explicações, observa-se que os valores das
contribuições previdenciárias retidas dos servidores
estão compatíveis com saldos evidenciados no resumo

da folha de pagamento. A divergência apontada de
8,09% (100% - 91,91%) se justifica em função de parte
da contribuição previdenciária descontada no mês de
dezembro de 2017 foi recolhido em janeiro de 2018,
já que o montante de inscrições está compatível com o
resumo da folha de pagamento.
Dessa forma, após analisar as justificativas de cada item
apresentados, sugere-se pelo afastamento do indício de
irregularidade.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais
e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte
minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas pelo Relator, em:
1.1 JULGAR REGULARES as contas das senhoras Cátia
Cristina Vieira Lisboa e Regina Célia Diniz Wener frente
ao Fundo Municipal de Saúde de Vitória no exercício
de 2017, na forma do inciso I, do artigo 84 da Lei
Complementar 621/2012;
1.2 Dar plena QUITAÇÃO às responsáveis, nos termos
do artigo 85 da Lei Complementar 621/2012;
1.3 Arquivar os presentes autos, após o trânsito em
julgado.
2. Unânime.
www.tce.es.gov.br

3. Data da Sessão: 16/04/2019 - 11ª 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, Rodrigo Coelho
do Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
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
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Acórdão 00452/2019-1 – PLENÁRIO
Processo: 05419/2007-9
Classificação: Tomada de Contas Especial Instaurada
UGs: PMSM - Prefeitura Municipal de São Mateus, SEDU
- Secretaria de Estado da Educação
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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Relator: Domingos Augusto Taufner
Interessado: PREFEITURA SAO MATEUS
Responsável: HAROLDO CORREA ROCHA, LAURIANO
MARCO ZANCANELA, RUI CARLOS BAROMEU LOPES
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO MATEUS E SEDU – SECRETARIA
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO – ÂUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E
REGULAR DO PROCESSO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Tomada de Contas Especial
Complementar, realizada pela Secretaria Estadual de
Educação – SEDU e pela Prefeitura Municipal de São
Mateus, referente ao convênio nº 168/1998, celebrado
entre o Estado do Espirito Santo e o município de
São Mateus, com a participação da SEDU e do DEO –
Departamento de edificações e Obras, para a realização
da construção da EPG da Paulista (processo SEDU nº
13399004/1998).
A 9ª Controladoria Técnica elaborou Manifestação
Técnica, (fls. 7 e 8) relatando que o Convênio fora assinado
em 29/04/1998, no valor de RS 105.862,25, foi aditado
em R$ 80.000,00 e foram repassadas nas seguintes
datas e valores: 1ª: R$ 35.287,41 em 10/06/1998; 2ª:
R$ 35.287,41 em 08/05/2000; 3ª: R$ 35.287,41 em
05/09/2000 e 4ª: 40.000,00 em 16/04/2002.
A Tomada de Contas Especial foi instaurada em 2006,
por meio das Portarias/SEDU nº 410-S de 22/03/2006,
nº 1212-SDOE 25/05/2006 e nº 2341-S DOE 29/08/2006,
contendo a seguinte manifestação conclusiva:

Conforme Laudo Técnico emitido pelo DERTES, a obra
em questão apresenta falhas.
b) As prestações de contas apresentam diversas
pendências documentais, faltando inclusive o Termo de
Recebimento Definitivo da Obra.
Por meio da Decisão TC-4353/2009, fls. 418, o Plenário
deste Tribunal de Contas decidiu notificar o Sr Haroldo
Corrêa Rocha, conforme Termo de Notificação nº
1773/2009, fls. 430.
Por meio do OF/SEDU/GS/N° 1320, fls. 453, o Sr Haroldo
Corrêa Rocha, encaminhou a esta Corte o Relatório Final
da Tomada de Contas, fls. 454/481, por meio do qual
não fora apontado dano ao erário, conforme vistorias
realizadas.
Posteriormente, os autos foram encaminhados para
a Secretaria de Controle externo de Engenharia e
Meio Ambiente, que elaborou a Instrução Técnica
Conclusiva 00759/2019, sugerindo o arquivamento da
Tomada de Contas Especial Complementar e ciência aos
responsáveis.
Encaminhado os autos ao Ministério Público de Contas,
foi elaborado Parecer 01036/2018-2, pelo Procurador
Luis Henrique Anastácio da Silva, que acompanhou
integralmente o entendimento técnico.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, destaca-se que o Regimento Interno do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – RITCEES,
prescreve em seu artigo 281 que “será formado processo
apartado, quando verificada a necessidade de examinar
matéria em processo distinto, de forma a assegurar a
observância dos princípios da Celeridade e da Eficiência”
www.tce.es.gov.br

O referido processo de Tomada de Contas Especial foi
autuado em virtude de determinação desta Corte de
Contas, com o objetivo de identificar possível dano ao
erário decorrente do Convênio nº 168/98 para construção
da EPG da Paulista, Processo SEDU nº 13399004/1998,
firmado entre o município de São Mateus e a SEDU.
Em seguida, a Secretaria Estadual de Educação foi
notificada com o fim de apresentar complementação à
Tomada de Contas Especial.
O relatório da Tomada de Contas Especial Complementar
concluiu que haviam inconsistências e inexatidões na
formalização e execução do Convênio, na análise do
processo licitatório, na prestação de contas do Convênio,
no relatório emitido pela comissão de Tomada de Contas
em 2004, bem como a não finalização do objeto do
Convênio.
Todavia, informou que não foi identificado dano ao erário,
uma vez que nas vistorias realizadas em 21/12/1998 e
03/10/2002, restou confirmada a compatibilidade entre
o físico executado e o financeiro repassado, constatando
um físico executado de 80% e o financeiro repassado na
ordem de 78%, o que os levou a concluir pela ausência
de dano ao erário.
Pois bem.
Nos termos do artigo 8º da Instrução Normativa – IN
32/2014, que dispõe sobre a instauração, organização
e encaminhamento de processos de Tomada de
Contas Especial a esta Casa, são pressupostos para
o desenvolvimento válido e regular do processo a
existência dos seguintes elementos:
I – Comprovação da ocorrência de dano; e
II – Identificação das pessoas físicas ou jurídicas que
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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deram causa ou concorreram para a ocorrência de dano.
(Grifo nosso)
Ainda, de acordo com o art. 10 da referida Instrução
Normativa, a comprovação de que não ocorrera dano
será uma das hipóteses de arquivamento da TCE:
Art. 10 – Serão arquivadas as Tomadas de Contas
Especais, antes do encaminhamento ao Tribunal, nas
hipóteses de:

1.1 Nos termos do artigo 10 da Instrução Normativa
32/2014, seja arquivada a presente Tomada de Contas
Especial no âmbito desta Corte de Contas;
1.2 Seja dada ciência aos seguintes interessados:
Sr. Haroldo Correa Rocha, ex-secretário da Secretaria de
Estado da Educação – SEDU;

(...)

Sr. Rui Carlos Baromeu Lopes, ex-prefeito do Município
de São Mateus, no período de 01/01/1997 a 31/12/2000;
e

IV – Comprovação da não ocorrência do dano imputado
aos responsáveis. (Grifo nosso).

Sr. Lauriano Marco Zancanela, ex-prefeito do Município
de São Mateus, no período de 01/01/2001 a 31/12/2004.

Diante de todo o exposto, considerando a comprovação
da ausência de dano ao erário, em função de as
vistorias realizadas pela SEDU/DAM/DEO atestarem
a compatibilidade entre o financeiro repassado e o
físico executado, acompanho o opinamento técnico
e ministerial pelo arquivamento da Tomada de
Contas Especial, uma vez que não estão presentes os
pressupostos de desenvolvimento válido e regular do
processo.

2. Unânime.

Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento
da área técnica e Ministério Público de Contas, VOTO
para que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo Relator:

3. Data da Sessão: 16/04/2019 - 11ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Domingos Augusto Taufner (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges, Rodrigo
Coelho do Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
www.tce.es.gov.br

Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Acórdão 00453/2019-1 – PLENÁRIO
Processos:11221/2015-5, 11810/2015-3, 11375/2015-4,
04151/2013-1, 04112/2013-1, 03947/2013-5
Classificação: Pedido de Reexame
UG: PMP - Prefeitura Municipal de Pinheiros
Relator: Domingos Augusto Taufner
Recorrente: ANTONIO CARLOS MACHADO
Interessado: VANEY LACERDA FERNANDES, FLORISVAL
ALVES PINHEIRO, LUCIANA MENDES SANTOS ZANONI
Procuradores: KAYO ALVES RIBEIRO (OAB: 11026-ES)
PEDIDO DE REEXAME EM FACE DO ACÓRDÃO TC
767/2015 – PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS –
PROVIMENTO PARCIAL – DEIXAR DE APLICAR MULTA –
RECOMENDAÇÃO – CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Pedido de Reexame interposto por
Antônio Carlos Machado – Ex-Prefeito Municipal de
Pinheiros, em face do Acórdão TC 767/2015, proferido
pela Primeira Câmara desta Corte de Contas, nos autos
do Processo TC 3947/2013 (em apenso), referente à
Denúncia formulada pela empresa Seletiva Serviços Ltda
– ME em face da Concorrência Pública nº 01/2013 da
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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Prefeitura Municipal de Pinheiros, para a contratação
de empresa especializada para prestação de serviços
de engenharia compreendendo “Operacionalização
da Unidade de Triagem e Compostagem de Resíduos
Sólidos Urbanos e Domiciliares e a Coleta, o Transporte e
a Destinação Final dos Resíduos Sólidos de Saúde (Classe
I)”.
Nos termos do Acórdão TC 767/2015, foram rejeitadas as
razões de justificativas dos Srs. Antônio Carlos Machado,
Luciana Mendes Santos Zanoni, Florisval Alves Pinheiro
e Vaney Lacerda Fernandes, com aplicação de multa
pecuniária individual no valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais), e expedição de determinação ao atual Prefeito
Municipal de Pinheiros para que, no prazo de 30 dias,
anulasse a Concorrência Pública nº 01/2013 e/ou o
contrato dela decorrente, realizando-se, no prazo de seis
meses, novo procedimento licitatório escoimado dos
vícios apontados naqueles autos, se ainda não realizado,
considerando-se procedente a denúncia em razão das
irregularidades apontadas:
Projeto básico inadequado – Item 2.1.1 da ITC nº
1719/2015 – Infringência: Art 7º, § 2º, I e II, e art 47 da
Lei nº 8.666/93;
Restrição ao caráter competitivo da licitação – Item 2.1.2
da ITC nº 1719/2015 – Infringência: Art 37, XXI, da CF/88
e Art 30 da Lei nº 8.666/93;
Exigência de atestados de capacidade técnico-operacional
– Item 2.1.3 da ITC nº 1719/2015 – Infringência: Art 37,
XXI, da CF/88 e art 30 da Lei nº 8.666/93;
Entendendo possível a aplicação da fungibilidade
recursal, o Conselheiro Relator conheceu do presente
Recurso de Reconsideração como Pedido de Reexame,

determinando a retificação da autuação, nos termos da
Decisão Monocrática 01219/2016-1.

em 13/08/2015, com interposição de recurso em
03/09/2015.

Ato sequente, a Secretaria de Controle Externo de
Recursos – SecexRecursos elaborou a Instrução Técnica
de Recurso 00077/2016-5 (fls. 1168/1182), opinando
pelo conhecimento do pedido de reexame e pelo seu
parcial provimento. Ao final, deixou ao critério do
Plenário a possibilidade de redução proporcional da
multa, em razão da exclusão de uma das irregularidades,
sugerindo o não acolhimento da questão prévia suscitada
pelo recorrente, quanto aos benefícios do artigo 407 e
parágrafo único, do Regimento Interno desta Corte de
Contas.

Nessa senda, entendo que o feito se encontra
devidamente instruído, no tocante às condições
de admissibilidade, cabimento e tempestividade,
considerando o atendimento a todos os trâmites legais e
regimentais, havendo, assim, aptidão ao julgamento de
mérito.

O Ministério Público de Contas manifestou-se mediante
Parecer n° 05818/2018-5 (fls. 1186/1187), da lavra do
Procurador de Contas Dr. Luciano Vieira, pugnando para
que seja negado provimento ao recurso, para manter
inalterado o Acórdão TC 767/2015 – Primeira Câmara.
Importante destacar, por oportuno, a existência de
05 processos apensos a estes autos, quais sejam, os
Processos TC 11810/2015-3 (Pedido de Reexame),
11375/2015-4 (Pedido de Reexame), 04151/20131 (Representação), 04112/2013-1 (Representação) e
03947/2013-5 (Denúncia – 02 volumes).
É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando detidamente os autos, observo que
o recorrente suportou os efeitos da condenação.
Ademais, o Recurso de Reconsideração apresentado
pelo recorrente foi recebido neste Tribunal como Pedido
de Reexame, por se tratar de processo de natureza
fiscalizatória. E ainda, o Acórdão recorrido foi publicado
www.tce.es.gov.br

Inicialmente, vale salientar que a Primeira Câmara do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo acordou,
à unanimidade de votos, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro em Substituição Marco Antonio da Silva:
Rejeitar as razões de justificativas dos Srs. Antônio
Carlos Machado, Luciana Mendes Santos Zanoni,
Florisval Alves Pinheiro e Vaney Lacerda Fernandes, em
razão das irregularidades contidas nos itens 2.1.1, 2.1.2
e 2.1.3 da Instrução Técnica
Conclusiva nº 1719/2015;
Considerar procedente a denúncia, em razão das
irregularidades contidas na Instrução Técnica Conclusiva
nº 1719/2015, quais sejam:
Projeto básico inadequado (Item 2.1.1 da Instrução
Técnica Conclusiva nº 1719/2015).
Infringência: Artigo 7º, § 2º, inciso I e II, e artigo 47 da
Lei nº 8.666/93;
Restrição ao caráter competitivo da licitação (Item 2.1.2
da Instrução Técnica Conclusiva nº 1719/2015).
Infringência: Artigo 37, inciso XXI, da Constituição
Federal e Artigo 30 da Lei nº 8.666/93;
Exigência de atestados de capacidade técnicooperacional (Item 2.1.3 da Instrução Técnica Conclusiva
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nº 1719/2015).
Infringência: Artigo 37, inciso XXI, da Constituição
Federal e artigo 30 da Lei nº 8.666/93;
Aplicar multa pecuniária, individual, aos Srs. Antônio
Carlos Machado, Luciana Mendes Santos Zanoni,
Florisval Alves Pinheiro e Vaney Lacerda Fernandes, no
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do artigo
135, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
Determinar ao atual Prefeito Municipal de Pinheiros que,
no prazo de 30 (trinta) dias, anule a Concorrência Pública
nº 01/2013 e/ou o contrato dela decorrente, realizandose, no prazo de seis meses, novo procedimento licitatório
escoimado dos vícios apontados nestes autos, se ainda
não realizado;
Encaminhar os autos ao Ministério Público Especial de
Contas para acompanhamento da presente decisão, em
face da multa aplicada;
Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Igualmente, importante informar que, conforme consta
às fls. 100 dos autos do Processo TC 3947/2013, em
atendimento à determinação do Acórdão TC 767/2015,
para que o município de Pinheiros promovesse a
anulação da Concorrência Pública nº 01/2013 e/ou o
contrato dela decorrente, realizando-se, no prazo de seis
meses, novo procedimento licitatório escoimado dos
vícios apontados naqueles autos, se ainda não realizado,
o município juntou Aviso de Adiamento da Concorrência,
para correção dos itens irregulares que foram apontados.
De posse desta informação, o Conselheiro em
Substituição Relator Marco Antonio da Silva, encaminhou
os autos para análise técnica, em função da possibilidade
da perda do objeto.

Todavia, o Núcleo de Engenharia e Obras – NEO,
elaborou a ITI 255/2014 opinando no sentido de que,
embora tenha sido revogada a Concorrência Pública
01/2013, o município de Pinheiros lançou no mesmo dia
a Concorrência Pública nº 03/2013, motivo que levou
a equipe técnica à análise do novo certame, citação
dos responsáveis e consequente manutenção das
irregularidades que agora se analisa.
O recorrente apresentou suas razões recursais nos
termos que passo a analisar a seguir:
Quanto ao indicativo de irregularidade apontado no
item 4 – Exigência de atestados de capacidade técnicooperacional – item 2.1.3 da ITC n° 1719/2015, consta
que: O edital de Concorrência Pública n° 001/2013 exigiu
licenças ambientais referentes a períodos anteriores
à data de assinatura do contrato, bem como, que os
licitantes demonstrassem a realização de contratos com
terceiros, para que pudessem participar do certame.
O Ministério Público de Contas sugeriu a manutenção
da irregularidade, entendendo que a exigência de que a
empresa licitante já possua aterro ou locais licenciados
para a destinação dos resíduos de saúde ou apresente
contrato com o proprietário de tal local restringe o
caráter competitivo do certame, situação em que deveria
ser exigida tão somente declaração de disponibilidade
ou de que a empresa reúne condições de apresentá-los
no momento oportuno.
Todavia, acompanho o opinamento técnico pelo
afastamento da irregularidade, uma vez que corroboro
com a fundamentação lançada na Instrução Técnica de
Recurso – ITR 78/2016. Vejamos:
4) EXIGÊNCIA DE ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICOwww.tce.es.gov.br

OPERACIONAL (ITEM 2.1.3 DA INSTRUÇÃO TÉCNICA
CONCLUSIVA N° 1719/2015):
A Instrução Técnica Inicial – ITI n° 255/2014 (fls.
141/147 do Processo TC 3947/2013) narrou que o
edital de Concorrência Pública n° 001/2013 exigiu
licenças ambientais referentes a períodos anteriores
à data de assinatura do contrato, bem como, que os
licitantes demonstrassem a realização de contratos com
terceiros, para que pudessem participar do certame.
Tais exigências, conforme afirmou a equipe técnica
deste Tribunal, não possuem previsão legal e não foram
devidamente justificadas pela Administração.
Aduziu o Recorrente, que o edital de licitação previu
em seu item “4.5.3.10” a necessidade de comprovação
pelos licitantes de licença ambiental para transporte dos
resíduos de saúde e ainda, para a sua destinação final
e, em caso de não possuírem locais apropriados para
destinação dos resíduos, deveriam comprovar contrato
com empresa de destinação, devidamente registrado em
cartório.
Alegou que tal exigência seria necessária, por se tratar de
licitação específica, com fortes impactos ambientais, o
que demandaria a demonstração de licenças ambientais
prévias. Ademais, segundo argumentou o Recorrente, a
operacionalização dos resíduos sólidos dos domicílios e
das unidades de saúde, com o consequente manuseio e
depósito reclama especial atenção quanto à observância
de normas ambientais.
Transcreveu, inclusive, o Recorrente, decisão do Tribunal
de Contas da União, que segundo ele, exigiu prévia
licença ambiental expedida por órgão ambiental estadual
ou municipal.
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Assinalou o Recorrente, que o momento correto para
exigir o atendimento da licença ambiental é a habilitação.
Além disso, segundo ele, o rol não é exaustivo, sendo
possível exigir outros documentos, ainda que não
previstos em lei, desde que não se mostrem excessivos
e inadequados. Para tanto, transcreveu trecho da obra
de Marçal Justen Filho e de decisão do Superior Tribunal
de Justiça.
Examinando os argumentos do Recorrente observa-se
que este pretende afastar a irregularidade, alegando
que a Administração não fez exigências excessivas,
ao obrigar os licitantes a comprovarem que possuem
unidade própria de destinação final de resíduos ou a
demonstrarem que firmaram contrato com empresa de
destinação, devidamente registrado em cartório.
Acerca do item, entendeu o Núcleo de Engenharia deste
Tribunal, o que foi corroborado pela Instrução Técnica
Conclusiva – ITC 1719/2015 (fls. 334/340, do Processo
TC 3947/2013), que as referidas exigências trouxeram
restrições à competitividade da licitação, conforme a
seguir explicita-se:
[...] O artigo 30 da lei de licitações trata das exigências
quanto ao atendimento às leis ambientais, na fase de
habilitação. [...]. Entretanto, quando se inclui neste
quesito a licença para destinação dos resíduos de saúde
geral como consequência uma restrição espacial, visto
que poucas serão as empresas que já possuirão aterros
ou locais licenciados para a destinação destes resíduos.
Somado a isso, a exigência de apresentação de contrato
com o proprietário de tal local, para o caso de o licitante
não possuir local, possibilita acordos com o detentor de
tal licença, gerando conluios para definição dos preços e
até do ganhador do certame.

Sobre o Princípio da Ampla Competitividade do Processo
Licitatório, correlato ao Princípio da Igualdade, afirma-se
que este tem por objetivo impedir que a Administração,
ao realizar o procedimento licitatório, adote medidas ou
crie regras que comprometam, restrinja ou frustrem o
caráter competitivo da licitação.
Em outras palavras, com tal princípio, busca-se que a
licitação seja a disputa e o confronto entre licitantes,
para que a seleção se faça da melhor forma possível. Fácil
é verificar que, sem a competição estaria comprometido
o próprio Princípio da Igualdade, já que alguns se
beneficiariam à custa do prejuízo de outros.
No caso ora exame, exigiu-se dos licitantes, que
comprovem serem possuidores de licenças ambientais
para realizarem o transporte e a destinação final destes
resíduos, ou, caso não possam realizar sozinhas esta
última tarefa, que firmem contrato com empresas
especializadas, que tenham licença ambiental, mesmo
antes da finalização do processo licitatório.
De fato, não se pode descartar a importância de
cercar o procedimento licitatório de todas as garantias
necessárias, para que, tanto o transporte quanto o
descarte dos resíduos sejam feitos de forma adequada e
em total respeito às normas ambientais.
De outro lado, a habilitação é a fase do procedimento em
que a Administração verifica a aptidão dos candidatos
para uma futura contratação, sendo que esta acarreta
a exclusão do licitante da fase do julgamento das
propostas, e, embora seja uma preliminar, vale como um
elemento de aferição para o próprio contrato futuro, que
é, de regra, o alvo final da licitação.
Assim, a Administração não pode fazer exigências
www.tce.es.gov.br

indevidas e impertinentes para a habilitação do licitante,
mas também não pode deixar de se cercar das garantias
para uma boa contratação. A própria Constituição, ao
referir-se ao processo licitatório, indica que este somente
permitirá exigências sobre a qualificação técnica e
econômica, indispensáveis à garantia do cumprimento
das obrigações.
Assim, há que se ter extrema cautela para que não
sejam admitidas restrições desnecessárias ao objeto
contratual, e que possam, de alguma forma, impedir a
ampla competitividade, limitando o número de licitantes.
Observa-se, contudo, que o objeto da licitação em
exame, diz respeito à contratação de empresa para o
transporte e descarte de resíduos sólidos, inclusive de
saúde, o que demanda cuidados especiais, em razão do
risco de danos ambientais, inclusive irreversíveis.
Questiona-se se a exigência de prévia licença ambiental
que abranja todo o objeto da futura contratação é
demasiada ou excessiva. Além disso, indaga-se sobre a
possibilidade de ser exigido também, que as empresas
licitantes que não possuam locais próprios para descarte
dos resíduos sólidos, demonstrem a assinatura de
contrato prévio com outras empresas, para o atendimento
deste objetivo e ainda, que as subcontratadas também
demonstrem possuírem licenças para realizarem o
descarte.
Não resta dúvida, porém, que a demonstração de
qualificação técnica operativa é da pessoa jurídica
participante e não dos profissionais que compõem
seus quadros, como dispõe o artigo 30, parágrafo 1°,
inciso I, da Lei n° 8.666/93, e por isso, os atestados
devem ser expedidos em seus nomes. No entanto,
sabendo que o artigo 72, da lei de licitações, admite a
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subcontratação (ou subempreitada) de parte da obra,
serviços, ou execução do contrato, pode o edital prever
que algumas exigências de comprovação da capacidade
técnica operacional sejam apresentadas pelas empresas
subcontratadas, desde que haja previsão de que estas
possam executar parte do contrato.
Isso porque, cabe à Administração cercar-se das cautelas
necessárias, objetivando que, não só as contratadas
demonstrem possuir qualificação técnica para atender
ao objeto licitatório, mas também as empresas
subcontratadas, em especial, quando o objeto envolve
questões tão delicadas, com o risco de danos ambientais.
Assim, deve a Administração exigir das empresas
licitantes que comprovem aptidão para o desempenho
das atividades contratuais, em características, prazos
e quantidades necessárias ao atendimento do objeto
licitatório, e ainda, que indiquem as instalações,
aparelhamentos e pessoal técnico especializado para a
sua realização, bem como, nos casos de subcontratação,
que os mesmos requisitos sejam demonstrados em
relação às subcontratadas.
Desta forma, ao comparar as exigências do edital de
licitações com seu objeto pode-se constatar que não
existiram restrições desnecessárias, que possam burlar o
Princípio da Ampla Competitividade e da Igualdade, razão
pela qual, opina-se no sentido de que os argumentos
do Recorrente sejam acolhidos, para excluir a presente
irregularidade.
Questão prévia – Artigo 407 do Regimento Interno do
Tribunal de Contas – RITCEES.
De acordo com o artigo 407, caput, do Regimento
Interno desta Corte, o Tribunal de Contas pode conceder

o prazo de 30 dias para que o recorrente recolha a
importância devida, atualizada monetariamente, desde
que, na apreciação do recurso, seja reconhecida a boa-fé
do responsável ou interessado e que não tenha ocorrido
irregularidade grave nas contas. No entanto, é preciso
ressalvar que o referido artigo se encontra inserido
no Capítulo II, do Título VIII, que trata de Recurso de
Reconsideração, admissível apenas em processos de
prestação ou tomada de contas.
Como já relatado, o caso em tela cuida de processo de
natureza fiscalizatória, ensejando Pedido de Reexame,
nos termos do artigo 166 da Lei Orgânica desta Corte
de Contas (Lei Complementar nº 621/2012). Há que
se destacar não haver condenação em débito, mas
tão somente em multa. Nesse sentido, perfilhando
o opinamento técnico, entendo por não acolher o
benefício requerido.
Projeto Básico inadequado – Item 2.1.1 da ITC –
infringência: artigos 7º, parágrafo 2º, I e II e 47, da Lei
8.666/93
Segundo apurou o Núcleo de Engenharia e Obras
Públicas – NEO em sua Instrução Técnica Inicial nº
255/2014 (fls. 141/147 do Processo TC 3947/2013 –
volume I), embora o Edital (Concorrência Pública nº
01/2013) se refira a um termo de referência (Anexo XI
do Edital), nos documentos apresentados (enviados ao
GEO OBRAS pela PMP), foram identificadas apenas uma
planilha de preços e a previsão de pagamento dos itens.
De tal modo, não foram localizadas as informações sobre
carga horária semanal, metodologia de trabalho de cada
um dos profissionais, ou ainda, embasamento técnico
e anotação de responsabilidade técnica da engenheira
responsável.
www.tce.es.gov.br

Também, notaram no processo administrativo e no
termo de referência a ausência de informações acerca da
quantidade de horas trabalhadas pelos funcionários, do
horário de trabalho destes, dos dias em que os serviços
seriam prestados, sua periodicidade, bem como não
havia indicação do responsável técnico, a fim de atestar
a regularidade dos serviços, assim como não ofereceu
elementos para o embasamento técnico dos serviços a
serem prestados, como uma estimativa do volume dos
resíduos a serem coletados e os modos possíveis para a
sua realização, por exemplo.
O recorrente afirmou que a elaboração do projeto
básico é condição sine qua non para a deflagração de
procedimento licitatório, que tem como intuito viabilizar
ao licitante o prévio conhecimento dos detalhes das
obras e serviços a serem executados, bem como garantir
a elaboração de um orçamento adequado, para que
não venha a sofrer alterações supervenientes. Além
disso, oportuniza à Administração Pública o correto
delineamento das obras ou serviços que irá contratar,
proporcionando-lhe um dimensionamento de custos e a
verificação da disponibilidade orçamentária.
Asseverou que as informações prestadas pela equipe
de engenharia do Município de Pinheiro se mostram
suficientes às finalidades às quais se destinam,
atendendo previsão contida no artigo 7º, inciso I, e § 2º,
incisos I e II da Lei nº 8.666/93, como se vê, por exemplo,
no detalhamento das metas a serem cumpridas, com a
exposição de todas as etapas e a definição clara e precisa
dos trabalhos a serem realizados (fls. 55/59 do Edital).
Nesse diapasão, entendeu que os detalhes exigidos pela
Área Técnica seriam “inexpressivos e insignificantes”,
não sendo capazes de obstar a compreensão do objeto
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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da licitação e da futura contratação.
Esclareceu que o termo de referência continha descrição
pormenorizada das atividades, metas e trabalhos
que seriam desenvolvidos após a contratação. Assim,
enumerou as metas da seguinte forma: 1. Diagnóstico
situacional do Município; 2. Elaboração de prognósticos;
3. Plano de Gestão Integrada Regional de Resíduos; 4.
Estudo para instalação e operação de uma central de
controle para gerenciamento de serviços por GPS.
No que dizia respeito ao Item 10 do mencionado termo
de referência, destacou as especificações dos serviços
a serem prestados pela contratada e suas equipes,
contendo turnos de trabalho, quantidade de funcionários
por turno, materiais a serem utilizados, critérios de
segurança e quantidade de lixo a ser recolhido, conforme
avaliação realizada nos anos de 2011 e 2012.
Para corroborar sua argumentação, citou o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial
nº 773.665-RS, em que se decidiu que a exigência de
projeto básico não deve se concentrar apenas no aspecto
formal, mas “tornar conhecidos os elementos suficientes
à compreensão e realização do objeto da licitação por
parte do poder público”. Portanto, não haveria que se
falar em exigência de pormenorização exacerbada e
presença de dados irrelevantes para a compreensão do
objeto do certame.
Pois bem. No tocante à ausência de estimativa do volume
dos resíduos a serem coletados e os modos possíveis
para a sua realização, nota-se que às fls. 78/106 do
Processo TC 4151/2013 – Representação, foi juntado
o Termo de Referência, e mais especificamente às fls.
103, no item 10.7, que trata do Critério de aceitação
do serviço, consta que previamente, nos anos de 2011

e 2012 o município de Pinheiros coletou uma média de
1,5 toneladas por mês de resíduos sólidos de saúde e os
modos possíveis para a sua realização, o que serviu de
base para a medição do volume que seria coletado nos
próximos anos. Constava também a forma como seria
realizada a coleta dos resíduos.
Com relação à ausência de informações acerca da
quantidade de horas trabalhadas pelos funcionários,
do horário de trabalho destes, dos dias em que os
serviços seriam prestados, sua periodicidade, consta tão
somente, no item 10.2.1 – Da equipe para a coleta de lixo
domiciliar, fls. 99, que a equipe seria composta por 02
(dois) motoristas para o caminhão compactador de lixo
de propriedade da prefeitura municipal de Pinheiros/
ES, pois são dois turnos; 08 (oito) coletores de lixo para
acompanhar o caminhão considerando que são dois
turnos sendo que trabalhará de 04 em 04 funcionários
por turno.
Como se pode perceber, as informações constantes do
Termo de Referência não contêm o nível necessário
de detalhamento para que se possa fiscalizar se os
serviços prestados pela equipe de coleta estavam sendo
devidamente realizado, não se tratando, portando de
dados irrelevantes, como argumenta o defendente.
Neste sentido, importante transcrever as diretrizes
traçadas pelo TCU para a contratação de serviços pela
Administração Pública:
9.3.1. Adote, nos processos licitatórios, critério de
julgamento que contemple os aspectos relacionados ao
custo e à quantidade demandada de bens ou serviços,
de forma que a ponderação desses aspectos reflita
corretamente os valores globais a serem efetivamente
desembolsados pelo órgão nas contratações; 9.3.2.
www.tce.es.gov.br

Faça constar nos próximos contratos de prestação de
serviços cláusulas que estabeleçam detalhadamente
as características necessárias para os profissionais
contratados, em grau compatível com a complexidade das
atividades a serem desenvolvidas, definindo claramente
as atribuições atinentes a cada nível remuneratório,
além de outros elementos característicos do objeto, em
conformidade com o disposto no inciso I do art. 55, da Lei
8.666/93; 9.3.3. Se ainda estiver vigente, não prorrogue
o contrato nº 013/2002, celebrado com a Infocoop, em
razão da ausência de elemento considerado essencial
para a caracterização do objeto, qual seja, a descrição
detalhada das atividades específicas de cada função, por
nível, promovendo, desde já, as medidas à realização
de novo certame licitatório; 9.3.4. Adote, nos contratos
de prestação de serviços em que a remuneração
se der com base no número de horas trabalhadas,
sistemática de controle que evidencie a carga horária
diária prestada pelos contratados, bem como horário
de entrada e saída do contratado, atentando para que
o controle não tenha natureza pessoal, nem venha a
gerar futuras demandas de natureza trabalhista; 9.3.5.
Mantenha, nos processos de execução dos contratos
de prestação de serviços, a documentação relativa ao
controle presencial dos terceirizados, com o atesto
comprobatório do responsável pelo acompanhante dos
serviços prestados, fazendo com que os pagamentos
efetuados correspondam ao total de horas efetivamente
trabalhadas; 9.3.6. Faça constar em todos os contratos
celebrados, a assinatura de duas testemunhas, para
que seja considerado título executivo extrajudicial, na
hipótese de uma eventual necessidade de execução
do contrato, conforme o disposto no inciso II do artigo
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585 do Código de Processo Civil; 9.3.7. Nas licitações
para a contratação de obras, serviços e compras, e para
alienações, onde o objeto seja de natureza divisível, sem
prejuízo do conjunto ou complexo, adote a adjudicação
por itens e não pelo preço global, em decorrência do
disposto nos arts. 3º, 8º, §1º e 15, inciso IV todos da Lei
n° 8.666/93, com vistas a propiciar a ampla participação
dos licitantes que, embora não dispondo de capacidade
para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade
do objeto, possam fazê-lo com referência a itens ou
unidades autônomas; 9.3.8. Nas contratações realizadas
em que se faça exigência de qualificação profissional
para execução dos serviços, faça constar dos autos do
processo a documentação que comprove tal exigência
para cada um dos terceirizados ou exija tal comprovação
diretamente da empresa contratada previamente à
execução dos serviços; 9.3.9. abstenha-se de adotar,
nas licitações para aquisição de produtos, o critério de
preço por hora, por absoluta incompatibilidade dessa
métrica remuneratória com a natureza do objeto do
certame; 9.3.10; doravante, nos processos licitatórios
que envolvam estimação de serviços, faça constar do
processo licitatório documento, assinado pelo agente
responsável, que fundamente, utilizando critérios
objetivos, a previsão da demanda dos serviços, de modo
a não superestimar o objeto licitado, evitando, dessa
forma, qualquer restrição ao caráter competitivo da
licitação (§1º, inciso I, do art. 3º da Lei nº 8.666/93);
9.3.11. Abstenha-se de utilizar hora de serviços prestados
como forma de medição dos serviços realizados fora de
suas dependências, promovendo os devidos ajustes na
execução do contrato nº 012/2002, celebrado com a
empresa Poliendro Informática, Consultoria Ltda. (...)

(Grifo nosso).
Diante do exposto, entendo que estavam ausentes
elementos que possibilitassem aferir a regular prestação
dos serviços, o que permitiria fiscalizar se a carga horária
dos funcionários da empresa estava sendo corretamente
cumprida, bem como evitar possíveis reclamações
trabalhistas em face do município de Pinheiros,
acompanho o opinamento técnico e mantenho a
irregularidade.
Todavia, deixo de aplicar multa, por entender que esta
irregularidade possui pequeno potencial ofensivo, bem
como não observo a presença de má-fé na conduta do
Sr Antônio Carlos Machado – Ex-Prefeito municipal.
Porém, recomendo ao município de Pinheiros que nas
próximas licitações que envolvam contratação de mão
de obra, insira detalhadamente no edital a carga horária
diária prestada pelos contratados, bem como horário
de entrada e saída do contratado, atentando para que o
controle não tenha natureza pessoal.
Restrição ao caráter competitivo da licitação – item
2.1.2 da ITC nº 1719/2015
Com base na Instrução Técnica Inicial – ITI nº 255/2014
(fls. 141/147 do Processo TC nº 3947/2013) foi
apontado a ausência de justificativa para a exigência de
composição de dois profissionais no quadro técnico da
empresa (um engenheiro sanitarista e um engenheiro
ambiental), assim como, não há embasamento legal
para a restrição contida no item 1.2.h do edital, que
trata do veto à participação de empresas em litígio com
a Municipalidade por inexecução contratual.
O recorrente aduz que não se exigiu uma cumulação
de profissionais, sendo o engenheiro ambiental
www.tce.es.gov.br

destinado ao lote 01 (coleta de lixo domiciliar) e o
engenheiro sanitarista destinado ao lote 02 (coleta e
operacionalização dos resíduos da saúde). Desta forma,
teria ocorrido uma individualização das exigências, o
que estaria de acordo com as deliberações do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA, mais
especificamente com a Decisão nº PL-3723/2003 no
Processo nº CF-2827/2003, que firmou entendimento
no sentido de que os engenheiros sanitaristas possuem
atribuição para coordenar, supervisionar e prestar
orientação técnica no gerenciamento de resíduos
químicos na área de saúde.
Após analisar os argumentos trazidos pelo recorrente e
compará-los com o disposto no edital de Concorrência
Pública nº 001/2013 (fls. 13/97 do Processo TC
3947/2013 – volume I), a SecexRecursos opinou pela
rejeição das alegações do recorrente, tendo em vista
que estas contrariam as informações constantes do
edital. Ao final, concluiu sugerindo a manutenção da
irregularidade.
Pois bem. A irregularidade apresentada neste item, qual
seja: Restrição ao caráter competitivo da licitação, na
verdade se desdobra em duas possíveis ilegalidades,
a saber: Ausência de justificativa para a exigência de
composição de dois profissionais no quadro técnico da
empresa (um engenheiro sanitarista e um engenheiro
ambiental); e impedimento de participar da licitação
empresas em litígio com a Municipalidade por
inexecução contratual.
Primeiramente, trataremos da ausência de justificativa
para a exigência de composição de dois profissionais no
quadro técnico da empresa (um engenheiro sanitarista
e um engenheiro ambiental).
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De acordo com o objeto da licitação, qual seja: Contratação
de empresa especializada para prestação de serviços
de engenharia compreendendo “Operacionalização da
(U.T.C.) Unidade de Triagem e Compostagem de resíduos
sólidos urbanos e domiciliares no município de Pinheiros/
ES com aterro sanitário, coleta de lixo domiciliar e a
coleta, transporte e destinação final de Resíduos Sólidos
da saúde (Classe I) ”, o Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais – TCEMG apresentou tese na qual prevalece
o entendimento de que tal serviço se trata de serviço de
alta complexidade. Vejamos:
EMENTA: DENÚNCIA – EDITAL DE CONCORRÊNCIA
PÚBLICA – 1) PRELIMINAR – REJEIÇÃO – CONCLUSÃO
DO CERTAME – PERDA DO OBJETO – INOCORRÊNCIA
– FISCALIZAÇÃO A POSTERIORI E CONCOMITANTE
– 2) EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – METODOLOGIA –
INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS – 3) OBJETO ÚNICO –
REGRA DA DIVISIBILIDADE – REUNIÃO DE SERVIÇOS
DISTINTOS – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS – 4)
PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO – VEDAÇÃO – FALTA
DE JUSTIFICATIVA – RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE
– 5) FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO – DESPESAS
PELO CONTRATADO – MISTURA DE RECURSOS
PÚBLICOS E PRIVADOS – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
SEGREGAÇÃO DAS FUNÇÕES E DA INDEPENDÊNCIA
FUNCIONAL – PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DENÚNCIA –
DETERMINAÇÕES AO GESTOR – APLICAÇÃO DE MULTA
AOS RESPONSÁVEIS – ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS
À COORDENADORIA DE DÉBITO E MULTA.
Tratam os autos de denúncia, protocolizada nesta Corte
de Contas sob o número 501714, em 17/11/2010, pela
empresa AMBITEC Ltda., na qual aponta a existência
de irregularidades no Edital de Concorrência Pública

n. 05/2010 do Município de Sete Lagoas, cujo objeto
consiste na contratação de: 1) coleta de lixo domiciliar
e comercial; 2) coleta seletiva de materiais recicláveis;
3) varrição manual das vias; 4) fornecimento de equipe
de serviços diversos (capina, roçada e poda de árvores);
5) fornecimento de equipe de limpeza de bocas-de-lobo
e manutenção de rede de águas pluviais; 6) capinação
mecânica; 7) coleta de resíduos de serviços de saúde; 8)
implantação, manutenção e operação de tratamento dos
resíduos do serviço de saúde; 9) operação e manutenção
de aterro controlado; e 10) operação e manutenção de
aterro sanitário licenciado.
Importa salientar que as licitações de alta complexidade
técnica – como a do caso em análise – são definidas
como aquelas cujo objeto abranja alta especialização,
como fator de extrema relevância para garantir a
execução do objeto a ser contratado, ou que possa
comprometer a continuidade da prestação de serviços
públicos essenciais, nos termos do §9º do art. 30 da Lei
n. 8.666/93. (Grifo nosso).
No mesmo sentido, o Tribunal de Contas do Estado
de Santa Catarina, que além de afirmar que serviços
públicos de limpeza urbana, além de serem de alta
complexidade, demandam a responsabilidade técnica
de engenheiro sanitarista:
A modalidade pregão não pode ser utilizada para
contratação de empresa prestadora de serviços de
coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos
compactáveis e lixo hospitalar, haja vista a complexidade
de tais serviços, que demandam a responsabilidade
técnica de um engenheiro sanitarista.
Diante do exposto, percebe-se que a suposta
irregularidade que ora se analisa, trata-se na realidade
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de serviço de alta complexidade, que, por sua vez,
requer a participação de engenheiros tanto para sua
execução quanto para sua fiscalização, na busca pela
prestação de um serviço eficiente para a população. Para
tanto, transcrevemos as atribuições dos engenheiros
Ambientalista e Sanitarista:
No que tange às atribuições dos engenheiros
sanitaristas, é oportuno noticiar que a Resolução/
CONFEA n. 310/86 melhor explicitou as atribuições dos
engenheiros sanitaristas:
Art. 1º - Compete ao Engenheiro Sanitarista o
desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º da
Resolução nº 218/73 do CONFEA, referente a:
. Sistemas de abastecimento de água, incluindo captação,
adução, reservação, distribuição e tratamento de água;
. Sistemas de distribuição de excretas e de águas
residuárias (esgoto) em soluções individuais ou sistemas
de esgotos, incluindo tratamento;
. Coleta, transporte e tratamento de resíduos sólidos
(lixo);
. Controle sanitário do ambiente, incluindo o controle de
poluição ambiental;
. Controle de vetores biológicos transmissores de
doenças (artrópodes e roedores de importância para a
saúde pública);
. Instalações prediais hidrossanitárias;
. Saneamento de edificações e locais públicos, tais como
piscinas, parques e áreas de lazer, recreação e esporte
em geral;
. Saneamento dos alimentos. (Grifou-se).
As atribuições do Engenheiro Ambiental estão definidas
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na Resolução nº 447, de 22 de setembro de 2000,
estando discriminadas da seguinte forma:
Art. 2º - Compete ao engenheiro ambiental o
desempenho das atividades 1 a 14 e 18 do art. 1º da
Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, referentes
à administração, gestão e ordenamentos ambientais e
ao monitoramento e mitigação de impactos ambientais,
seus serviços afins e correlatos.
Parágrafo único - As competências e as garantias
atribuídas por esta Resolução aos engenheiros
ambientais, são concedidas sem prejuízo dos direitos
e prerrogativas conferidas aos engenheiros, aos
arquitetos, aos engenheiros agrônomos, aos geólogos
ou engenheiros geólogos, aos geógrafos e aos
meteorologistas, relativamente às suas atribuições na
área ambiental.
Importante registrar que esta Resolução do CONFEA
foi citada no bojo de um processo cujo objeto era a
contratação de empresa especializada para fins de
execução de serviços de engenharia sanitária, quais
sejam, coleta, transporte, tratamento e destinação
final de resíduos provenientes de serviços de saúde dos
postos de saúde e unidades sanitárias do Município de
Chapecó, em Santa Catarina.

que afetas ao controle sanitário do ambiente, à coleta,
transporte e tratamento de resíduos e à higiene em
geral. (Grifo nosso).
Diante e todo o exposto, resta claro que a Administração
se cercou dos devidos cuidados ao contratar, para cada
lote licitado, engenheiros de áreas distintas, para a
prestação de serviços de coleta de lixo urbano domiciliar
e de saúde, pois, para o lote 01, destinado à coleta de
lixo domiciliar foi contratado engenheiro ambiental e
para o lote 02, destinado à coleta e operacionalização
dos resíduos da saúde, contratou engenheiro sanitarista,
levando em consideração ainda, a complexidade
dos serviços que seriam prestados, motivo pelo qual
discordo do opinamento técnico e afasto a irregularidade
imputada.
A partir deste ponto, trataremos da irregularidade
apontada pela equipe técnica referente à proibição
contida no edital, de participar da licitação empresas
em litígio com a municipalidade por inexecução
contratual.
Após a realização de pesquisas doutrinárias e
jurisprudenciais, resta claro que estamos tratando do
impedimento previsto no inciso III do artigo 87 da Lei
Geral de Licitações:

De sorte que foi lançada a seguinte afirmação ao longo
da fundamentação exarada nos autos do Processo nº
RPL 05/01004327:

Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar
ao contratado as seguintes sanções:

Como se vê, embora as atribuições dos engenheiros civis
estejam relacionadas a sistemas de saneamento – o que,
em tese, abarcaria o objeto licitado –, as competências
dos engenheiros sanitaristas são mais diretamente
ligadas às atividades objeto da licitação em epígrafe, vez

III – suspensão temporária de participação em licitação
e impedimento de contratar com a Administração, por
prazo não superior a 2 (dois) anos; (Grifo nosso).

(...)

Podemos dizer que o veto foi legalmente aplicado, uma
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vez que se insere apenas no âmbito do município de
Pinheiros, sendo que o entendimento majoritário prevê
que tal penalidade deve ser aplicada somente na esfera
do ente que a aplicou, diferentemente da aplicação da
penalidade de inidoneidade, a qual seria aplicável a
todos os órgãos e entes públicos, em todas as esferas
de poder.
Trocando-se em miúdos: quem é declarado inidôneo
não pode participar de licitação nem ser contratado
por qualquer órgão ou entidade integrante do aparato
administrativo estatal, isto é, por qualquer órgão ou
entidade que exerça função administrativa. Em sentido
bem diferente, quem é suspenso temporariamente
somente não pode participar de licitação e contratar
com aquele órgão ou entidade que aplicou a penalidade.
No mesmo sentido é a jurisprudência do TCU:
A previsão contida em edital de concorrência no sentido
de que o impedimento de participar de certame em
razão de sanção do art. 87, III, da Lei nº 8.666/93 limitase às empresas apenadas pela entidade que realiza o
certame autoriza a classificação de proposta de empresa
apenada por outro ente da Administração Pública
federal com sanção do citado comando normativo, em
face da inexistência de entendimento definitivo diverso
desta Corte sobre a matéria.
Representação apresentada pela empresa RCM
Engenharia e Projetos Ltda. apontou supostas
irregularidades em concorrências conduzidas pela
Universidade Federal do Acre – UFAC, que têm
por objeto a construção de prédios nos campus da
UFAC (Concorrências 13, 14 e 15/2011). A autora da
representação considerou ilícita sua desclassificação
desses três certames em razão de, com suporte
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comando contido no art. 87, III, da Lei 8.666/1993,
ter sido anteriormente suspensa do direito de licitar e
contratar pelo Tribunal de Justiça do Acre TJAC. Em sua
peça, observou que os editais das citadas concorrências
continham cláusulas que foram assim lavradas: “2.2
Não poderão participar desta Concorrência: (…) 2.2.2 as
empresas suspensas de contratar com a Universidade
Federal do Acre; e 2.2.3 as empresas que foram declaradas
inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos da punição”.
Ao instruir o feito, o auditor da unidade técnica advoga
a extensão dos efeitos daquela sanção a outros órgãos
da Administração. O diretor e o secretário entendem
que deve prevalecer “a interpretação restritiva” contida
nos editais da UFAC e que a pena aplicada pelo TJAC
não deve afetar as licitações promovidas por aquela
Universidade. O relator inicia sua análise com o registro
de que a matéria sob exame ainda não se encontra
pacificada neste Tribunal. Ressalta, no entanto, que tal
matéria, “ao que parece”, estaria pacificada no âmbito
do Judiciário, no sentido de que os efeitos da decisão de
dado ente deveriam ser estendidos a toda Administração
Pública, consoante revela deliberação proferida pelo STJ,
nos autos do Resp. 151567/RJ. Informa também, que
“a doutrina tende à tese que admite a extensão dos
efeitos da sanção prevista no inciso III do art. 87 da Lei
8.666/1993”, e transcreve trecho de ensinamentos de
autor renomado, nesse sentido. Ao final, tendo em vista
a referida ausência de entendimento uniforme sobre a
matéria no âmbito desta Corte, conclui: “a preservação
do que foi inicialmente publicado me parece a melhor
solução, ante o princípio da vinculação ao instrumento
convocatório, expresso no caput do art. 41 da Lei

8.666/1993”. O Tribunal, então, ao acolher proposta do
relator, decidiu: a) julgar procedente a Representação; b)
determinar à UFAC que: “adote as medidas necessárias
para anular a decisão que desclassificou a proposta
de preços da empresa RCM Engenharia e Projetos
Ltda., no âmbito das Concorrências 13, 14 e 15/2011,
aproveitando-se os atos até então praticados.”.
A redação conforme descrita no edital: (1.2 – Não
poderá participar da presente licitação: (...) h – Empresa
que encontre-se em litígio judicial com o Município
de Pinheiros/ES por inexecução de obras contratadas)
nos demanda uma análise pormenorizada acerca
do procedimento administrativo para aplicação da
suspensão temporária e da declaração de inidoneidade
para o deslinde da questão.
Para não pairar dúvidas, é importante tecer comentários
sobre o procedimento a ser realizado pela Administração
e pela Administração Pública para a plicar as penalidades.
A título de exemplo, imagine-se que determina empresa,
contratada por uma autarquia (Administração), tenha
cometido alguma falta grave, provocando prejuízos. À
autarquia (Administração) cabe aplicar ao contratado
as sanções previstas nos incisos I, II e III do art. 87 da
Lei nº 8.666/93, isso é, advertência, multa ou suspenção
temporária. Como se trata de falta grave, a autarquia
(Administração) resolveu não aplicar mera advertência,
mas, sim, a multa prevista no contrato e a suspensão
temporária.
Para tanto, com base no § 2º do art. 87 da Lei nº 8.666/93,
a autoridade competente da autarquia (Administração)
deve instaurar processo administrativo, por meio de
ato administrativo, relatando sumariamente o ocorrido,
e intimar o contratado para que ele, se entender
www.tce.es.gov.br

conveniente, apresente defesa prévia, no prazo de cinco
dias úteis.
Transcorrido o prazo para defesa prévia, tendo o
contratado a apresentado ou não, a autoridade
competente deve decidir sobre a aplicação da penalidade
de suspensão temporária, determinando, se for o caso,
o prazo dela de maneira proporcional à gravidade da
conduta do contratado. Se o contratado for suspenso
temporariamente, ele não poderá participar de licitação
promovida pela autarquia (Administração) nem, muito
menos, ser contratado por ela.
Cumprida essa fase, a autoridade competente da
autarquia (Administração) deve remeter o respectivo
processo para a autoridade competente do Ministério
ou Secretaria Estadual ou Municipal que lhe supervisiona
(Administração Pública), para que ela decida sobre a
aplicação da sanção de declaração de inidoneidade.
Recebido o processo, o apenado, com a suspensão
temporária, deve ser notificado para apresentar defesa
no prazo de dez dias, consoante dispõe o § 3º do art.
76 da Lei nº 8.666/93, produzindo a prova que reputa
necessária. Apresentada a defesa e produzida a prova
pertinente, o Ministro, Secretário Estadual ou Municipal
deve decidir sobre a aplicação da declaração de
inidoneidade.
Se o Ministro, Secretário Estadual ou Municipal
decidir pela inocência do contratado, a sanção da
suspensão temporária também deve ser extinta, já
que ela, como dito, é mera medida acautelatória. Se o
Ministro, Secretário Estadual ou Municipal decidir pela
culpabilidade do contratado, este deve ser declarado
inidôneo e, por corolário, estará impedido de participar
de licitação promovida pela Administração Pública,
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bem como ser contratado por ela. A declaração de
inidoneidade também extingue a suspensão temporária,
porque a substitui, em certo sentido, tornando-a
definitiva.
Vários são os fatores que podem levar uma empresa
a discutir judicialmente com a Administração, como
por exemplo, uma discussão acerca da possibilidade
de cobrança, ou não, de um certo tributo. Todavia,
é importante deixar claro que o simples fato de uma
empresa estar em litígio com o Município, não seria
suficiente para, automaticamente, afastar a empresa da
licitação.
Para tanto, o TCU já firmou entendimento no sentido
de que o simples fato de a empresa estar em litígio com
a Administração não a impossibilita de participar de
licitações: “Empresa não pode ser impedida de participar
de licitação por estar em litígio judicial com a instituição
contratante. ”
Todavia, a vedação expressa se torna relevante no
momento em que impede que empresas que deixaram
de executar obras para as quais foram contratadas pelo
município para realizá-las são proibidas de participar
de novos certames, motivo pelo qual entendo que
atuou corretamente o município de Pinheiros ao vetar a
participação, no certame sob análise, de empresas, em
litígio judicial com a municipalidade por inexecução de
obras contratadas, diante do que deixo de acompanhar
o posicionamento técnico, para afastar a irregularidade
apontada.
Por fim, registro que deixo de expedir determinação, pois
o Município juntou Aviso de Adiamento da Concorrência.
Contudo, lançou a Concorrência 03/2013, levando a
equipe técnica à análise do novo certame, citação dos

responsáveis e manutenção das irregularidades que
foram analisadas neste voto, desta forma a determinação
prevista no acórdão guerreado foi cumprida.
Ante todo o exposto, acompanhando parcialmente o
entendimento da Área Técnica e Ministério Público de
Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que
ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo Relator, em:
1.1 Conhecer o presente como Pedido de Reexame,
considerando o princípio da fungibilidade recursal;
1.2 Rejeitar a questão prévia suscitada pelo recorrente,
quanto ao benefício contido no artigo 407 e seu parágrafo
único, do Regimento Interno do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, por se tratar de previsão
específica, admissível tão somente em Processos de
Contas, e, portanto, nos Recursos de Reconsideração, o
que não é o caso;
1.3 Dar provimento parcial ao Recurso interposto pelo
Sr. Antônio Carlos Machado – Ex-Prefeito municipal, para
reformular o Acórdão TC 767/2015 no sentido de:
1.3.1 Rejeitar parcialmente as alegações do Sr. Antônio
Carlos Machado com relação ao Item 2 – Projeto básico
inadequado – Item 2.1.1 da ITC. Acolher com relação
aos Itens 3 – Restrição ao caráter restritivo da licitação
– Item 2.1.2 da ITC e Item 4 – Exigência de atestados
www.tce.es.gov.br

de capacidade técnico-operacional – Item 2.1.3 da ITC
1719/2015 (item 1 do Acórdão TC 767/2015);
Considerar Parcialmente procedente a Denúncia, em
razão da irregularidade abaixo transcrita (item 2 do
Acórdão TC 767/2015):
a.1 Projeto básico inadequado (Item 2.1.1 da Instrução
Técnica Conclusiva nº 1719/2015). Infringência: Artigo
7º, § 2º, inciso I e II, e artigo 47 da Lei nº 8.666/93 (item
a do Acórdão TC 767/2015);
Deixar de aplicar Multa pecuniária, individual, aos Srs.
Antônio Carlos Machado, Luciana Mendes Santos Zanoni,
Florisval Alves Pinheiro e Vaney Lacerda Fernandes,
em razão de terem sido afastadas as irregularidades
passíveis de multa (item 3 do Acórdão TC 767/2015);
Deixar de expedir DETERMINAÇÃO em razão da mesma
já ter sido cumprida pela Administração (item 4 do
Acórdão TC 767/2015);
Deixar de encaminhar os autos ao Ministério Público de
Contas para acompanhamento da decisão, em virtude
da ausência de aplicação de multa (item 5 do Acórdão
TC 767/2015);
Recomendar ao município de Pinheiros que nas
próximas licitações que envolvam contratação de mão
de obra, insira detalhadamente no edital a carga horária
diária prestada pelos contratados, bem como horário
de entrada e saída do contratado, atentando para que o
controle não tenha natureza pessoal.
1.4 Dar ciência aos interessados;
1.5 Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 16/04/2019 - 11ª Sessão Ordinária do
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Domingos Augusto Taufner (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges, Rodrigo
Coelho do Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Acórdão 00454/2019-1 – PLENÁRIO
Processos: 11375/2015-4, 11810/2015-3, 11221/20155, 04151/2013-1, 04112/2013-1,03947/2013-5
Classificação: Pedido de Reexame
UG: PMP - Prefeitura Municipal de Pinheiros
Relator: Domingos Augusto Taufner

Interessado: ANTONIO CARLOS MACHADO, VANEY
LACERDA FERNANDES, LUCIANA MENDES SANTOS
ZANONI
Recorrente: FLORISVAL ALVES PINHEIRO
Procuradores: KAYO ALVES RIBEIRO (OAB: 11026-ES)
PEDIDO DE REEXAME EM FACE DO ACÓRDÃO TC
767/2015 – PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS –
PROVIMENTO PARCIAL – DEIXAR DE APLICAR MULTA –
RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Pedido de Reexame interposto
por Florisval Alves Pinheiro – Ex-Secretário de Obras
e Urbanismo do Município de Pinheiros, em face
do Acórdão TC 767/2015 proferido pela Primeira
Câmara desta Corte de Contas, nos autos do Processo
TC 3947/2013 (em apenso), referente à Denúncia
formulada pela empresa Seletiva Serviços Ltda – ME em
face da Concorrência Pública nº 01/2013 da Prefeitura
Municipal de Pinheiros, para a contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de engenharia
compreendendo “Operacionalização da Unidade de
Triagem e Compostagem de Resíduos Sólidos Urbanos e
Domiciliares e a Coleta, o Transporte e a Destinação Final
dos Resíduos Sólidos de Saúde (Classe I)”.
Nos termos do Acórdão TC 767/2015, foram rejeitadas as
razões de justificativas dos Srs. Antônio Carlos Machado,
Luciana Mendes Santos Zanoni, Florisval Alves Pinheiro
e Vaney Lacerda Fernandes, com aplicação de multa
pecuniária individual no valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais), e expedição de determinação ao atual Prefeito
www.tce.es.gov.br

Municipal de Pinheiros para que, no prazo de 30 dias,
anulasse a Concorrência Pública nº 01/2013 e/ou o
contrato dela decorrente, realizando-se, no prazo de seis
meses, novo procedimento licitatório escoimado dos
vícios apontados naqueles autos, se ainda não realizado,
considerando-se procedente a denúncia em razão das
irregularidades apontadas:
Projeto básico inadequado – Item 2.1.1 da ITC nº
1719/2015 – Infringência: Art 7º, § 2º, I e II, e art 47 da
Lei nº 8.666/93;
Restrição ao caráter competitivo da licitação – Item 2.1.2
da ITC nº 1719/2015 – Infringência: Art 37, XXI, da CF/88
e Art 30 da Lei nº 8.666/93;
Exigência de atestados de capacidade técnico-operacional
– Item 2.1.3 da ITC nº 1719/2015 – Infringência: Art 37,
XXI, da CF/88 e art 30 da Lei nº 8.666/93;
Entendendo possível a aplicação da fungibilidade
recursal, o Conselheiro Relator conheceu do presente
Recurso de Reconsideração como Pedido de Reexame,
determinando a retificação da autuação, nos termos da
Decisão Monocrática 01218/2016-5 (fls. 40/42).
Ato sequente, a Secretaria de Controle Externo de
Recursos – Secex Recursos elaborou a Instrução Técnica
de Recurso 00078/2016-1 (fls. 44/58), opinando pelo
conhecimento do pedido de reexame e pelo seu parcial
provimento. Ao final, deixou ao critério do Plenário a
possibilidade de redução proporcional da multa, em
razão da exclusão de uma das irregularidades, sugerindo
o não acolhimento da questão prévia suscitada pelo
recorrente, quanto aos benefícios do artigo 407 e
parágrafo único, do Regimento Interno desta Corte de
Contas.
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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O Ministério Público de Contas manifestou-se mediante
Parecer n° 04026/2018-6 (Evento 08), da lavra do
Procurador de Contas Dr. Luciano Vieira, pugnando para
que seja negado provimento ao recurso, para manter
inalterado o Acórdão TC 767/2015 – Primeira Câmara.

Rejeitar as razões de justificativas dos Srs. Antônio
Carlos Machado, Luciana Mendes Santos Zanoni,
Florisval Alves Pinheiro e Vaney Lacerda Fernandes, em
razão das irregularidades contidas nos itens 2.1.1, 2.1.2
e 2.1.3 da Instrução Técnica

escoimado dos vícios apontados nestes autos, se ainda
não realizado;

Importante destacar, por oportuno, a existência de
05 processos apensos a estes autos, quais sejam, os
Processos TC 11810/2015-3 (Pedido de Reexame),
11221/2015-5 (Pedido de Reexame – 06 volumes),
04151/2013-1
(Representação),
04112/2013-1
(Representação) e 03947/2013-5 (Denúncia – 02
volumes).

Conclusiva nº 1719/2015;

Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.

Considerar procedente a denúncia, em razão das
irregularidades contidas na Instrução Técnica Conclusiva
nº 1719/2015, quais sejam:

Inicialmente, importante informar que, conforme consta
às fls. 100 dos autos do Processo TC 3947/2013, em
atendimento à determinação do Acórdão TC 767/2015,
para que o município de Pinheiros promovesse a
anulação da Concorrência Pública nº 01/2013 e/ou o
contrato dela decorrente, realizando-se, no prazo de seis
meses, novo procedimento licitatório escoimado dos
vícios apontados naqueles autos, se ainda não realizado,
o município juntou Aviso de Adiamento da Concorrência,
para correção dos itens irregulares que foram apontados.

É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando detidamente os autos, observo que
o recorrente suportou os efeitos da condenação.
Ademais, o Recurso de Reconsideração apresentado
pelo recorrente foi recebido neste Tribunal como Pedido
de Reexame, por se tratar de processo de natureza
fiscalizatória. E ainda, o Acórdão recorrido foi publicado
em 13/08/2015, com interposição de recurso em
03/09/2015.
Nessa senda, entendo que o feito se encontra
devidamente instruído, no tocante às condições
de admissibilidade, cabimento e tempestividade,
considerando o atendimento a todos os trâmites legais e
regimentais, havendo, assim, aptidão ao julgamento de
mérito.
Inicialmente, vale salientar que a Primeira Câmara do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo acordou,
à unanimidade de votos, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro em Substituição Marco Antonio da Silva:

Projeto básico inadequado (Item 2.1.1 da Instrução
Técnica Conclusiva nº 1719/2015).
Infringência: Artigo 7º, § 2º, inciso I e II, e artigo 47 da
Lei nº 8.666/93;
Restrição ao caráter competitivo da licitação (Item 2.1.2
da Instrução Técnica Conclusiva nº 1719/2015).
Infringência: Artigo 37, inciso XXI, da Constituição
Federal e Artigo 30 da Lei nº 8.666/93;
Exigência de atestados de capacidade técnicooperacional (Item 2.1.3 da Instrução Técnica Conclusiva
nº 1719/2015).
Infringência: Artigo 37, inciso XXI, da Constituição
Federal e artigo 30 da Lei nº 8.666/93;
Aplicar multa pecuniária, individual, aos Srs. Antônio
Carlos Machado, Luciana Mendes Santos Zanoni,
Florisval Alves Pinheiro e Vaney Lacerda Fernandes, no
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do artigo
135, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
Determinar ao atual Prefeito Municipal de Pinheiros que,
no prazo de 30 (trinta) dias, anule a Concorrência Pública
nº 01/2013 e/ou o contrato dela decorrente, realizandose, no prazo de seis meses, novo procedimento licitatório
www.tce.es.gov.br

Encaminhar os autos ao Ministério Público Especial de
Contas para acompanhamento da presente decisão, em
face da multa aplicada;

De posse desta informação, o Conselheiro em
Substituição Relator Marco Antonio da Silva, encaminhou
os autos para análise técnica, em função da possibilidade
da perda do objeto.
Todavia, o Núcleo de Engenharia e Obras – NEO, elaborou
a ITI 255/2014 opinando no sentido de que, embora tenha
sido revoga a Concorrência Pública 01/2013, o município
de Pinheiros lançou no mesmo dia a Concorrência
Pública nº 03/2013, motivo que levou a equipe técnica
à análise do novo certame, citação dos responsáveis e
consequente manutenção das irregularidades que agora
se analisa.
O recorrente apresentou suas razões recursais nos
termos que passo a analisar a seguir:
Quanto ao indicativo de irregularidade apontado no
item 4 – Exigência de atestados de capacidade técnicoSegunda-feira, 3 de junho de 2019
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operacional – item 2.1.3 da ITC n° 1719/2015, consta
que: O edital de Concorrência Pública n° 001/2013 exigiu
licenças ambientais referentes a períodos anteriores
à data de assinatura do contrato, bem como, que os
licitantes demonstrassem a realização de contratos com
terceiros, para que pudessem participar do certame.
O Ministério Público de Contas sugeriu a manutenção
da irregularidade, entendendo que a exigência de que a
empresa licitante já possua aterro ou locais licenciados
para a destinação dos resíduos de saúde ou apresente
contrato com o proprietário de tal local restringe o
caráter competitivo do certame, situação em que deveria
ser exigida tão somente declaração de disponibilidade
ou de que a empresa reúne condições de apresentá-los
no momento oportuno.
Todavia, acompanho o opinamento técnico pelo
afastamento da irregularidade, uma vez que corroboro
com a fundamentação lançada na Instrução Técnica de
Recurso – ITR 78/2016. Vejamos:
4) EXIGÊNCIA DE ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICOOPERACIONAL (ITEM 2.1.3 DA INSTRUÇÃO TÉCNICA
CONCLUSIVA N° 1719/2015):
A Instrução Técnica Inicial – ITI n° 255/2014 (fls.
141/147 do Processo TC 3947/2013) narrou que o
edital de Concorrência Pública n° 001/2013 exigiu
licenças ambientais referentes a períodos anteriores
à data de assinatura do contrato, bem como, que os
licitantes demonstrassem a realização de contratos com
terceiros, para que pudessem participar do certame.
Tais exigências, conforme afirmou a equipe técnica
deste Tribunal, não possuem previsão legal e não foram
devidamente justificadas pela Administração.

Aduziu o Recorrente, que o edital de licitação previu
em seu item “4.5.3.10” a necessidade de comprovação
pelos licitantes de licença ambiental para transporte dos
resíduos de saúde e ainda, para a sua destinação final
e, em caso de não possuírem locais apropriados para
destinação dos resíduos, deveriam comprovar contrato
com empresa de destinação, devidamente registrado em
cartório.
Alegou que tal exigência seria necessária, por se tratar de
licitação específica, com fortes impactos ambientais, o
que demandaria a demonstração de licenças ambientais
prévias. Ademais, segundo argumentou o Recorrente, a
operacionalização dos resíduos sólidos dos domicílios e
das unidades de saúde, com o consequente manuseio e
depósito reclama especial atenção quanto à observância
de normas ambientais.
Transcreveu, inclusive, o Recorrente, decisão do Tribunal
de Contas da União, que segundo ele, exigiu prévia
licença ambiental expedida por órgão ambiental estadual
ou municipal.
Assinalou o Recorrente, que o momento correto para
exigir o atendimento da licença ambiental é a habilitação.
Além disso, segundo ele, o rol não é exaustivo, sendo
possível exigir outros documentos, ainda que não
previstos em lei, desde que não se mostrem excessivos
e inadequados. Para tanto, transcreveu trecho da obra
de Marçal Justen Filho e de decisão do Superior Tribunal
de Justiça.
Examinando os argumentos do Recorrente observa-se
que este pretende afastar a irregularidade, alegando
que a Administração não fez exigências excessivas,
ao obrigar os licitantes a comprovarem que possuem
unidade própria de destinação final de resíduos ou a
www.tce.es.gov.br

demonstrarem que firmaram contrato com empresa de
destinação, devidamente registrado em cartório.
Acerca do item, entendeu o Núcleo de Engenharia deste
Tribunal, o que foi corroborado pela Instrução Técnica
Conclusiva – ITC 1719/2015 (fls. 334/340, do Processo
TC 3947/2013), que as referidas exigências trouxeram
restrições à competitividade da licitação, conforme a
seguir explicita-se:
[...] O artigo 30 da lei de licitações trata das exigências
quanto ao atendimento às leis ambientais, na fase de
habilitação. [...]. Entretanto, quando se inclui neste
quesito a licença para destinação dos resíduos de saúde
geral como consequência uma restrição espacial, visto
que poucas serão as empresas que já possuirão aterros
ou locais licenciados para a destinação destes resíduos.
Somado a isso, a exigência de apresentação de contrato
com o proprietário de tal local, para o caso de o licitante
não possuir local, possibilita acordos com o detentor de
tal licença, gerando conluios para definição dos preços e
até do ganhador do certame.
Sobre o Princípio da Ampla Competitividade do Processo
Licitatório, correlato ao Princípio da Igualdade, afirma-se
que este tem por objetivo impedir que a Administração,
ao realizar o procedimento licitatório, adote medidas ou
crie regras que comprometam, restrinja ou frustrem o
caráter competitivo da licitação.
Em outras palavras, com tal princípio, busca-se que a
licitação seja a disputa e o confronto entre licitantes,
para que a seleção se faça da melhor forma possível. Fácil
é verificar que, sem a competição estaria comprometido
o próprio Princípio da Igualdade, já que alguns se
beneficiariam à custa do prejuízo de outros.
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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No caso ora exame, exigiu-se dos licitantes, que
comprovem serem possuidores de licenças ambientais
para realizarem o transporte e a destinação final destes
resíduos, ou, caso não possam realizar sozinhas esta
última tarefa, que firmem contrato com empresas
especializadas, que tenham licença ambiental, mesmo
antes da finalização do processo licitatório.
De fato, não se pode descartar a importância de
cercar o procedimento licitatório de todas as garantias
necessárias, para que, tanto o transporte quanto o
descarte dos resíduos sejam feitos de forma adequada e
em total respeito às normas ambientais.
De outro lado, a habilitação é a fase do procedimento em
que a Administração verifica a aptidão dos candidatos
para uma futura contratação, sendo que esta acarreta
a exclusão do licitante da fase do julgamento das
propostas, e, embora seja uma preliminar, vale como um
elemento de aferição para o próprio contrato futuro, que
é, de regra, o alvo final da licitação.
Assim, a Administração não pode fazer exigências
indevidas e impertinentes para a habilitação do licitante,
mas também não pode deixar de se cercar das garantias
para uma boa contratação. A própria Constituição, ao
referir-se ao processo licitatório, indica que este somente
permitirá exigências sobre a qualificação técnica e
econômica, indispensáveis à garantia do cumprimento
das obrigações.
Assim, há que se ter extrema cautela para que não
sejam admitidas restrições desnecessárias ao objeto
contratual, e que possam, de alguma forma, impedir a
ampla competitividade, limitando o número de licitantes.
Observa-se, contudo, que o objeto da licitação em

exame, diz respeito à contratação de empresa para o
transporte e descarte de resíduos sólidos, inclusive de
saúde, o que demanda cuidados especiais, em razão do
risco de danos ambientais, inclusive irreversíveis.
Questiona-se se a exigência de prévia licença ambiental
que abranja todo o objeto da futura contratação é
demasiada ou excessiva. Além disso, indaga-se sobre a
possibilidade de ser exigido também, que as empresas
licitantes que não possuam locais próprios para descarte
dos resíduos sólidos, demonstrem a assinatura de
contrato prévio com outras empresas, para o atendimento
deste objetivo e ainda, que as subcontratadas também
demonstrem possuírem licenças para realizarem o
descarte.
Não resta dúvida, porém, que a demonstração de
qualificação técnica operativa é da pessoa jurídica
participante e não dos profissionais que compõem
seus quadros, como dispõe o artigo 30, parágrafo 1°,
inciso I, da Lei n° 8.666/93, e por isso, os atestados
devem ser expedidos em seus nomes. No entanto,
sabendo que o artigo 72, da lei de licitações, admite a
subcontratação (ou subempreitada) de parte da obra,
serviços, ou execução do contrato, pode o edital prever
que algumas exigências de comprovação da capacidade
técnica operacional sejam apresentadas pelas empresas
subcontratadas, desde que haja previsão de que estas
possam executar parte do contrato.
Isso porque, cabe à Administração cercar-se das cautelas
necessárias, objetivando que, não só as contratadas
demonstrem possuir qualificação técnica para atender
ao objeto licitatório, mas também as empresas
subcontratadas, em especial, quando o objeto envolve
questões tão delicadas, com o risco de danos ambientais.
www.tce.es.gov.br

Assim, deve a Administração exigir das empresas
licitantes que comprovem aptidão para o desempenho
das atividades contratuais, em características, prazos
e quantidades necessárias ao atendimento do objeto
licitatório, e ainda, que indiquem as instalações,
aparelhamentos e pessoal técnico especializado para a
sua realização, bem como, nos casos de subcontratação,
que os mesmos requisitos sejam demonstrados em
relação às subcontratadas.
Desta forma, ao comparar as exigências do edital de
licitações com seu objeto pode-se constatar que não
existiram restrições desnecessárias, que possam burlar o
Princípio da Ampla Competitividade e da Igualdade, razão
pela qual, opina-se no sentido de que os argumentos
do Recorrente sejam acolhidos, para excluir a presente
irregularidade.
Isto posto, passo à análise do mérito das irregularidades
que foram mantidas:
Questão prévia – Artigo 407 do Regimento Interno do
Tribunal de Contas – RITCEES.
De acordo com o artigo 407, caput, do Regimento
Interno desta Corte, o Tribunal de Contas pode conceder
o prazo de 30 dias para que o recorrente recolha a
importância devida, atualizada monetariamente, desde
que, na apreciação do recurso, seja reconhecida a boa-fé
do responsável ou interessado e que não tenha ocorrido
irregularidade grave nas contas. No entanto, é preciso
ressalvar que o referido artigo se encontra inserido
no Capítulo II, do Título VIII, que trata de Recurso de
Reconsideração, admissível apenas em processos de
prestação ou tomada de contas.
Como já relatado, o caso em tela cuida de processo de
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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natureza fiscalizatória, ensejando Pedido de Reexame,
nos termos do artigo 166 da Lei Orgânica desta Corte
de Contas (Lei Complementar nº 621/2012). Há que
se destacar não haver condenação em débito, mas
tão somente em multa. Nesse sentido, perfilhando o
opinamento técnico, rejeito a requisição do benefício.
Projeto básico inadequado – Item 2.1.1 da ITC –
infringência: Artigos 7º, parágrafo 2º, I e II e 47, da Lei
8.666/93
Segundo apurou o Núcleo de Engenharia e Obras
Públicas – NEO em sua Instrução Técnica Inicial nº
255/2014 (fls. 141/147 do Processo TC 3947/2013 –
volume I), embora o Edital (Concorrência Pública nº
01/2013) se refira a um termo de referência (Anexo XI
do Edital), nos documentos apresentados (enviados ao
GEO OBRAS pela PMP), foram identificadas apenas uma
planilha de preços e a previsão de pagamento dos itens.
De tal modo, não foram localizadas as informações sobre
carga horária semanal, metodologia de trabalho de cada
um dos profissionais, ou ainda, embasamento técnico
e anotação de responsabilidade técnica da engenheira
responsável.
Também, notaram no processo administrativo e no
termo de referência a ausência de informações acerca da
quantidade de horas trabalhadas pelos funcionários, do
horário de trabalho destes, dos dias em que os serviços
seriam prestados, sua periodicidade, bem como não
havia indicação do responsável técnico, a fim de atestar
a regularidade dos serviços, assim como não ofereceu
elementos para o embasamento técnico dos serviços a
serem prestados, como uma estimativa do volume dos
resíduos a serem coletados e os modos possíveis para a
sua realização, por exemplo.

O recorrente afirmou que a elaboração do projeto
básico é condição sine qua non para a deflagração de
procedimento licitatório, que tem como intuito viabilizar
ao licitante o prévio conhecimento dos detalhes das
obras e serviços a serem executados, bem como garantir
a elaboração de um orçamento adequado, para que
não venha a sofrer alterações supervenientes. Além
disso, oportuniza à Administração Pública o correto
delineamento das obras ou serviços que irá contratar,
proporcionando-lhe um dimensionamento de custos e a
verificação da disponibilidade orçamentária.
Asseverou que as informações prestadas pela equipe
de engenharia do Município de Pinheiro se mostram
suficientes às finalidades às quais se destinam,
atendendo previsão contida no artigo 7º, inciso I, e § 2º,
incisos I e II da Lei nº 8.666/93, como se vê, por exemplo,
no detalhamento das metas a serem cumpridas, com a
exposição de todas as etapas e a definição clara e precisa
dos trabalhos a serem realizados (fls. 55/59 do Edital).
Nesse diapasão, entendeu que os detalhes exigidos pela
Área Técnica seriam “inexpressivos e insignificantes”,
não sendo capazes de obstar a compreensão do objeto
da licitação e da futura contratação.
Esclareceu que o termo de referência continha descrição
pormenorizada das atividades, metas e trabalhos
que seriam desenvolvidos após a contratação. Assim,
enumerou as metas da seguinte forma: 1. Diagnóstico
situacional do Município; 2. Elaboração de prognósticos;
3. Plano de Gestão Integrada Regional de Resíduos; 4.
Estudo para instalação e operação de uma central de
controle para gerenciamento de serviços por GPS.
No que dizia respeito ao Item 10 do mencionado termo
de referência, destacou as especificações dos serviços a
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serem prestados pela contrata e suas equipes, contendo
turnos de trabalho, quantidade de funcionários por
tuno, materiais a serem utilizados, critérios de segurança
e quantidade de lixo a ser recolhido, conforme avaliação
realizada nos anos de 2011 e 2012.
Para corroborar sua argumentação, citou o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial
nº 773.665-RS, em que se decidiu que a exigência de
projeto básico não deve se concentrar apenas no aspecto
formal, mas “tornar conhecidos os elementos suficientes
à compreensão e realização do objeto da licitação por
parte do poder público”. Portanto, não haveria que se
falar em exigência de pormenorização exacerbada e
presença de dados irrelevantes para a compreensão do
objeto do certame.
Pois bem. No tocante à ausência de estimativa do volume
dos resíduos a serem coletados e os modos possíveis
para a sua realização, nota-se que às fls. 78/106 do
Processo TC 4151/2013 – Representação, foi juntado
o Termo de Referência, e mais especificamente às fls.
103, no item 10.7, que trata do Critério de aceitação
do serviço, consta que previamente, nos anos de 2011
e 2012 o município de Pinheiros coletou uma média de
1,5 toneladas por mês de resíduos sólidos de saúde e os
modos possíveis para a sua realização, o que serviu de
base para a medição do volume que seria coletado nos
próximos anos. Constava também a forma como seria
realizada a coleta dos resíduos.
Com relação à ausência de informações acerca da
quantidade de horas trabalhadas pelos funcionários,
do horário de trabalho destes, dos dias em que os
serviços seriam prestados, sua periodicidade, consta tão
somente, no item 10.2.1 – Da equipe para a coleta de lixo
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domiciliar, fls. 99, que a equipe seria composta por 02
(dois) motoristas para o caminhão compactador de lixo
de propriedade da prefeitura municipal de Pinheiros/
ES, pois são dois turnos; 08 (oito) coletores de lixo para
acompanhar o caminhão considerando que são dois
turnos sendo que trabalhará de 04 em 04 funcionários
por turno.
Como se pode perceber, as informações constantes do
Termo de Referência não contêm o nível necessário
de detalhamento para que se possa fiscalizar se os
serviços prestados pela equipe de coleta estavam sendo
devidamente realizado, não se tratando, portando de
dados irrelevantes, como argumenta o defendente.
Neste sentido, importante transcrever as diretrizes
traçadas pelo TCU para a contratação de serviços pela
Administração Pública:
9.3.1. Adote, nos processos licitatórios, critério de
julgamento que contemple os aspectos relacionados ao
custo e à quantidade demandada de bens ou serviços,
de forma que a ponderação desses aspectos reflita
corretamente os valores globais a serem efetivamente
desembolsados pelo órgão nas contratações; 9.3.2.
Faça constar nos próximos contratos de prestação de
serviços cláusulas que estabeleçam detalhadamente
as características necessárias para os profissionais
contratados, em grau compatível com a complexidade das
atividades a serem desenvolvidas, definindo claramente
as atribuições atinentes a cada nível remuneratório,
além de outros elementos característicos do objeto, em
conformidade com o disposto no inciso I do art. 55, da Lei
8.666/93; 9.3.3. Se ainda estiver vigente, não prorrogue
o contrato nº 013/2002, celebrado com a Infocoop, em
razão da ausência de elemento considerado essencial

para a caracterização do objeto, qual seja, a descrição
detalhada das atividades específicas de cada função, por
nível, promovendo, desde já, as medidas à realização
de novo certame licitatório; 9.3.4. Adote, nos contratos
de prestação de serviços em que a remuneração
se der com base no número de horas trabalhadas,
sistemática de controle que evidencie a carga horária
diária prestada pelos contratados, bem como horário
de entrada e saída do contratado, atentando para que
o controle não tenha natureza pessoal, nem venha a
gerar futuras demandas de natureza trabalhista; 9.3.5.
Mantenha, nos processos de execução dos contratos
de prestação de serviços, a documentação relativa ao
controle presencial dos terceirizados, com o atesto
comprobatório do responsável pelo acompanhante dos
serviços prestados, fazendo com que os pagamentos
efetuados correspondam ao total de horas efetivamente
trabalhadas; 9.3.6. Faça constar em todos os contratos
celebrados, a assinatura de duas testemunhas, para
que seja considerado título executivo extrajudicial, na
hipótese de uma eventual necessidade de execução
do contrato, conforme o disposto no inciso II do artigo
585 do Código de Processo Civil; 9.3.7. Nas licitações
para a contratação de obras, serviços e compras, e para
alienações, onde o objeto seja de natureza divisível, sem
prejuízo do conjunto ou complexo, adote a adjudicação
por itens e não pelo preço global, em decorrência do
disposto nos arts. 3º, 8º, §1º e 15, inciso IV todos da Lei
nº 8.666/93, com vistas a propiciar a ampla participação
dos licitantes que, embora não dispondo de capacidade
para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade
do objeto, possam fazê-lo com referência a itens ou
unidades autônomas; 9.3.8. Nas contratações realizadas
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em que se faça exigência de qualificação profissional
para execução dos serviços, faça constar dos autos do
processo a documentação que comprove tal exigência
para cada um dos terceirizados ou exija tal comprovação
diretamente da empresa contratada previamente à
execução dos serviços; 9.3.9. abstenha-se de adotar,
nas licitações para aquisição de produtos, o critério de
preço por hora, por absoluta incompatibilidade dessa
métrica remuneratória com a natureza do objeto do
certame; 9.3.10; doravante, nos processos licitatórios
que envolvam estimação de serviços, faça constar do
processo licitatório documento, assinado pelo agente
responsável, que fundamente, utilizando critérios
objetivos, a previsão da demanda dos serviços, de modo
a não superestimar o objeto licitado, evitando, dessa
forma, qualquer restrição ao caráter competitivo da
licitação (§1º, inciso I, do art. 3º da Lei nº 8.666/93);
9.3.11. Abstenha-se de utilizar hora de serviços prestados
como forma de medição dos serviços realizados fora de
suas dependências, promovendo os devidos ajustes na
execução do contrato nº 012/2002, celebrado com a
empresa Poliendro Informática, Consultoria Ltda. (...).
(Grifo nosso).
Diante do exposto, entendo que estavam ausentes
elementos que possibilitassem aferir a regular prestação
dos serviços, o que permitiria fiscalizar se a carga horária
dos funcionários da empresa estava sendo corretamente
cumprida, bem como evitar possíveis reclamações
trabalhistas em face do município de Pinheiros,
acompanho o opinamento técnico e mantenho a
irregularidade.
Todavia, deixo de aplicar multa, por entender que esta
irregularidade possui pequeno potencial ofensivo, bem
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como não observo a presença de má-fé na conduta do
Sr Florisval Alves Pinheiro – Ex-secretário municipal de
obras. Porém, recomendo ao município de Pinheiros
que nas próximas licitações que envolvam contratação
de mão de obra, insira detalhadamente no edital a carga
horária diária prestada pelos contratados, bem como
horário de entrada e saída do contratado, atentando
para que o controle não tenha natureza pessoal.
Restrição ao caráter competitivo da licitação – Item
2.1.2 da ITC nº 1719/2015
Com base na Instrução Técnica Inicial – ITI nº 255/2014
(fls. 141/147 do Processo TC nº 3947/2013) foi
apontado a ausência de justificativa para a exigência de
composição de dois profissionais no quadro técnico da
empresa (um engenheiro sanitarista e um engenheiro
ambiental), assim como, não há embasamento legal
para a restrição contida no item 1.2.h do edital, que
trata do veto à participação de empresas em litígio com
a Municipalidade por inexecução contratual.
O recorrente aduz que não se exigiu uma cumulação
de profissionais, sendo o engenheiro ambiental
destinado ao lote 01 (coleta de lixo domiciliar) e o
engenheiro sanitarista destinado ao lote 02 (coleta e
operacionalização dos resíduos da saúde). Desta forma,
teria ocorrido uma individualização das exigências, o
que estaria de acordo com as deliberações do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA, mais
especificamente com a Decisão nº PL-3723/2003 no
Processo nº CF-2827/2003, que firmou entendimento
no sentido de que os engenheiros sanitaristas possuem
atribuição para coordenar, supervisionar e prestar
orientação técnica no gerenciamento de resíduos
químicos na área de saúde.

Após analisar os argumentos trazidos pelo recorrente e
compará-los com o disposto no edital de Concorrência
Pública nº 001/2013 (fls. 13/97 do Processo TC
3947/2013 – volume I), a Secex Recursos opinou pela
rejeição das alegações do recorrente, tendo em vista que
estas contrariam as informações constantes do edital. Ao
final, sugeriu a manutenção da irregularidade.
Pois bem. A irregularidade apresentada neste item, qual
seja: Restrição ao caráter competitivo da licitação, na
verdade se desdobra em duas possíveis ilegalidades,
a saber: Ausência de justificativa para a exigência de
composição de dois profissionais no quadro técnico da
empresa (um engenheiro sanitarista e um engenheiro
ambiental); e impedimento de participar da licitação
empresas em litígio com a Municipalidade por
inexecução contratual.
Primeiramente, trataremos da ausência de justificativa
para a exigência de composição de dois profissionais no
quadro técnico da empresa (um engenheiro sanitarista
e um engenheiro ambiental).
De acordo com o objeto da licitação, qual seja: Contratação
de empresa especializada para prestação de serviços
de engenharia compreendendo “Operacionalização da
(U.T.C.) Unidade de Triagem e Compostagem de resíduos
sólidos urbanos e domiciliares no município de Pinheiros/
ES com aterro sanitário, coleta de lixo domiciliar e a
coleta, transporte e destinação final de Resíduos Sólidos
da saúde (Classe I) ”, o Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais – TCEMG apresentou tese na qual prevalece
o entendimento de que tal serviço se trata de serviço de
alta complexidade. Vejamos:
EMENTA: DENÚNCIA – EDITAL DE CONCORRÊNCIA
PÚBLICA – 1) PRELIMINAR – REJEIÇÃO – CONCLUSÃO
www.tce.es.gov.br

DO CERTAME – PERDA DO OBJETO – INOCORRÊNCIA
– FISCALIZAÇÃO A POSTERIORI E CONCOMITANTE
– 2) EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – METODOLOGIA –
INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS – 3) OBJETO ÚNICO –
REGRA DA DIVISIBILIDADE – REUNIÃO DE SERVIÇOS
DISTINTOS – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS – 4)
PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO – VEDAÇÃO – FALTA
DE JUSTIFICATIVA – RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE
– 5) FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO – DESPESAS
PELO CONTRATADO – MISTURA DE RECURSOS
PÚBLICOS E PRIVADOS – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
SEGREGAÇÃO DAS FUNÇÕES E DA INDEPENDÊNCIA
FUNCIONAL – PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DENÚNCIA –
DETERMINAÇÕES AO GESTOR – APLICAÇÃO DE MULTA
AOS RESPONSÁVEIS – ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS
À COORDENADORIA DE DÉBITO E MULTA.
Tratam os autos de denúncia, protocolizada nesta Corte
de Contas sob o número 501714, em 17/11/2010, pela
empresa AMBITEC Ltda., na qual aponta a existência
de irregularidades no Edital de Concorrência Pública
n. 05/2010 do Município de Sete Lagoas, cujo objeto
consiste na contratação de: 1) coleta de lixo domiciliar
e comercial; 2) coleta seletiva de materiais recicláveis;
3) varrição manual das vias; 4) fornecimento de equipe
de serviços diversos (capina, roçada e poda de árvores);
5) fornecimento de equipe de limpeza de bocas-de-lobo
e manutenção de rede de águas pluviais; 6) capinação
mecânica; 7) coleta de resíduos de serviços de saúde; 8)
implantação, manutenção e operação de tratamento dos
resíduos do serviço de saúde; 9) operação e manutenção
de aterro controlado; e 10) operação e manutenção de
aterro sanitário licenciado.
Importa salientar que as licitações de alta complexidade
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técnica – como a do caso em análise – são definidas
como aquelas cujo objeto abranja alta especialização,
como fator de extrema relevância para garantir a
execução do objeto a ser contratado, ou que possa
comprometer a continuidade da prestação de serviços
públicos essenciais, nos termos do §9º do art. 30 da Lei
n. 8.666/93. (Grifo nosso).
No mesmo sentido, o Tribunal de Contas do Estado
de Santa Catarina, que além de afirmar que serviços
públicos de limpeza urbana, além de serem de alta
complexidade, demandam a responsabilidade técnica
de engenheiro sanitarista:
A modalidade pregão não pode ser utilizada para
contratação de empresa prestadora de serviços de
coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos
compactáveis e lixo hospitalar, haja vista a complexidade
de tais serviços, que demandam a responsabilidade
técnica de um engenheiro sanitarista.
Diante do exposto, percebe-se que a suposta
irregularidade que ora se analisa, trata-se na realidade
de serviço de alta complexidade, que, por sua vez,
requer a participação de engenheiros tanto para sua
execução quanto para sua fiscalização, na busca pela
prestação de um serviço eficiente para a população. Para
tanto, transcrevemos as atribuições dos engenheiros
Ambientalista e Sanitarista:
No que tange às atribuições dos engenheiros sanitaristas,
é oportuno noticiar que a Resolução/CONFEA n. 310/86
melhor explicitou as atribuições dos engenheiros
sanitaristas:
Art. 1º - Compete ao Engenheiro Sanitarista o
desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º da

Resolução nº 218/73 do CONFEA, referente a:
. Sistemas de abastecimento de água, incluindo captação,
adução, reservação, distribuição e tratamento de água;
. Sistemas de distribuição de excretas e de águas
residuárias (esgoto) em soluções individuais ou sistemas
de esgotos, incluindo tratamento;
. Coleta, transporte e tratamento de resíduos sólidos
(lixo);
. Controle sanitário do ambiente, incluindo o controle de
poluição ambiental;
. Controle de vetores biológicos transmissores de
doenças (artrópodes e roedores de importância para a
saúde pública);
. Instalações prediais hidrossanitárias;
. Saneamento de edificações e locais públicos, tais como
piscinas, parques e áreas de lazer, recreação e esporte
em geral;
. Saneamento dos alimentos. (grifou-se).
As atribuições do Engenheiro Ambiental estão definidas
na Resolução nº 447, de 22 de setembro de 2000,
estando discriminadas da seguinte forma:
Art. 2º - Compete ao engenheiro ambiental o
desempenho das atividades 1 a 14 e 18 do art. 1º da
Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, referentes
à administração, gestão e ordenamentos ambientais e
ao monitoramento e mitigação de impactos ambientais,
seus serviços afins e correlatos.
Parágrafo único - As competências e as garantias
atribuídas por esta Resolução aos engenheiros
ambientais, são concedidas sem prejuízo dos direitos
e prerrogativas conferidas aos engenheiros, aos
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arquitetos, aos engenheiros agrônomos, aos geólogos
ou engenheiros geólogos, aos geógrafos e aos
meteorologistas, relativamente às suas atribuições na
área ambiental.
Importante registrar que esta Resolução do CONFEA
foi citada no bojo de um processo cujo objeto era a
contratação de empresa especializada para fins de
execução de serviços de engenharia sanitária, quais
sejam, coleta, transporte, tratamento e destinação
final de resíduos provenientes de serviços de saúde dos
postos de saúde e unidades sanitárias do Município de
Chapecó, em Santa Catarina.
De sorte que foi lançada a seguinte afirmação ao longo
da fundamentação exarada nos autos do Processo nº
RPL 05/01004327:
Como se vê, embora as atribuições dos engenheiros civis
estejam relacionadas a sistemas de saneamento – o que,
em tese, abarcaria o objeto licitado –, as competências
dos engenheiros sanitaristas são mais diretamente
ligadas às atividades objeto da licitação em epígrafe,
vez que afetas ao controle sanitário do ambiente, à
coleta, transporte e tratamento de resíduos e à higiene
em geral. (Grifo nosso).
Diante e todo o exposto, resta claro que a Administração
se cercou dos devidos cuidados ao contratar, para cada
lote licitado, engenheiros de áreas distintas, para a
prestação de serviços de coleta de lixo urbano domiciliar
e de saúde, pois, para o lote 01, destinado à coleta de
lixo domiciliar foi contratado engenheiro ambiental e
para o lote 02, destinado à coleta e operacionalização
dos resíduos da saúde, contratou engenheiro sanitarista,
levando em consideração ainda, a complexidade dos
serviços que seriam prestados, motivo pelo qual discordo
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do opinamento técnico e afasto a irregularidade
imputada.
A partir deste ponto, trataremos da irregularidade
apontada pela equipe técnica referente à proibição
contida no edital, de participar da licitação empresas
que se encontrem em litígio com a municipalidade por
inexecução de obras contratadas.
Após a realização de pesquisas doutrinárias e
jurisprudenciais, resta claro que estamos tratando do
impedimento previsto no inciso III do artigo 87 da Lei
Geral de Licitações:
Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar
ao contratado as seguintes sanções:
(...)
III – suspensão temporária de participação em licitação
e impedimento de contratar com a Administração, por
prazo não superior a 2 (dois) anos; (Grifo nosso).
Podemos dizer que o veto foi legalmente aplicado,
uma vez que se insere apenas no âmbito do município
de Pinheiros, sendo que o entendimento majoritário
prevê que tal penalidade deve ser concentrada somente
na esfera do ente que a aplicou, diferentemente da
imputação da penalidade de inidoneidade, a qual seria
aplicável a todos os órgãos e entes públicos, em todas as
esferas de poder.
Trocando-se em miúdos: quem é declarado inidôneo
não pode participar de licitação nem ser contratado
por qualquer órgão ou entidade integrante do aparato
administrativo estatal, isto é, por qualquer órgão ou
entidade que exerça função administrativa. Em sentido
bem diferente, quem é suspenso temporariamente

somente não pode participar de licitação e contratar
com aquele órgão ou entidade que aplicou a penalidade.
(Grifo nosso).
No mesmo sentido é a jurisprudência do TCU:
A previsão contida em edital de concorrência no sentido
de que o impedimento de participar de certame em
razão de sanção do art. 87, III, da Lei nº 8.666/93 limitase às empresas apenadas pela entidade que realiza o
certame autoriza a classificação de proposta de empresa
apenada por outro ente da Administração Pública
federal com sanção do citado comando normativo, em
face da inexistência de entendimento definitivo diverso
desta Corte sobre a matéria.
Representação apresentada pela empresa RCM
Engenharia e Projetos Ltda. apontou supostas
irregularidades em concorrências conduzidas pela
Universidade Federal do Acre – UFAC, que têm
por objeto a construção de prédios nos campus da
UFAC (Concorrências 13, 14 e 15/2011). A autora da
representação considerou ilícita sua desclassificação
desses três certames em razão de, com suporte
comando contido no art. 87, III, da Lei 8.666/1993,
ter sido anteriormente suspensa do direito de licitar e
contratar pelo Tribunal de Justiça do Acre TJAC. Em sua
peça, observou que os editais das citadas concorrências
continham cláusulas que foram assim lavradas: “2.2
Não poderão participar desta Concorrência: (…) 2.2.2 as
empresas suspensas de contratar com a Universidade
Federal do Acre; e 2.2.3 as empresas que foram declaradas
inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos da punição”.
Ao instruir o feito, o auditor da unidade técnica advoga
a extensão dos efeitos daquela sanção a outros órgãos
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da Administração. O diretor e o secretário entendem
que deve prevalecer “a interpretação restritiva” contida
nos editais da UFAC e que a pena aplicada pelo TJAC
não deve afetar as licitações promovidas por aquela
Universidade. O relator inicia sua análise com o registro
de que a matéria sob exame ainda não se encontra
pacificada neste Tribunal. Ressalta, no entanto, que tal
matéria, “ao que parece”, estaria pacificada no âmbito
do Judiciário, no sentido de que os efeitos da decisão de
dado ente deveriam ser estendidos a toda Administração
Pública, consoante revela deliberação proferida pelo STJ,
nos autos do Resp. 151567/RJ. Informa também, que
“a doutrina tende à tese que admite a extensão dos
efeitos da sanção prevista no inciso III do art. 87 da Lei
8.666/1993”, e transcreve trecho de ensinamentos de
autor renomado, nesse sentido. Ao final, tendo em vista
a referida ausência de entendimento uniforme sobre a
matéria no âmbito desta Corte, conclui: “a preservação
do que foi inicialmente publicado me parece a melhor
solução, ante o princípio da vinculação ao instrumento
convocatório, expresso no caput do art. 41 da Lei
8.666/1993”. O Tribunal, então, ao acolher proposta do
relator, decidiu: a) julgar procedente a Representação; b)
determinar à UFAC que: “adote as medidas necessárias
para anular a decisão que desclassificou a proposta
de preços da empresa RCM Engenharia e Projetos
Ltda., no âmbito das Concorrências 13, 14 e 15/2011,
aproveitando-se os atos até então praticados.
A redação conforme descrita no edital: (1.2 – Não
poderá participar da presente licitação: (...) h – Empresa
que encontre-se em litígio judicial com o Município
de Pinheiros/ES por inexecução de obras contratadas)
nos demanda uma análise pormenorizada acerca
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do procedimento administrativo para aplicação da
suspensão temporária e da declaração de inidoneidade,
para o deslinde da questão.
Para não pairar dúvidas, é importante tecer comentários
sobre o procedimento a ser realizado pela Administração
e pela Administração Pública para aplicar as penalidades.
A título de exemplo, imagine-se que determinada
empresa, contratada por uma autarquia (Administração),
tenha cometido alguma falta grave, provocando
prejuízos. À autarquia (Administração) cabe aplicar ao
contratado as sanções previstas nos incisos I, II e III do
art. 87 da Lei nº 8.666/93, isso é, advertência, multa ou
suspenção temporária. Como se trata de falta grave, a
autarquia (Administração) resolveu não aplicar mera
advertência, mas, sim, a multa prevista no contrato e a
suspensão temporária.
Para tanto, com base no § 2º do art. 87 da Lei nº 8.666/93,
a autoridade competente da autarquia (Administração)
deve instaurar processo administrativo, por meio de
ato administrativo, relatando sumariamente o ocorrido,
e intimar o contratado para que ele, se entender
conveniente, apresente defesa prévia, no prazo de cinco
dias úteis.
Transcorrido o prazo para defesa prévia, tendo o
contratado a apresentado ou não, a autoridade
competente deve decidir sobre a aplicação da penalidade
de suspensão temporária, determinando, se for o caso,
o prazo dela de maneira proporcional à gravidade da
conduta do contratado. Se o contratado for suspenso
temporariamente, ele não poderá participar de licitação
promovida pela autarquia (Administração) nem, muito
menos, ser contratado por ela.

Cumprida essa fase, a autoridade competente da
autarquia (Administração) deve remeter o respectivo
processo para a autoridade competente do Ministério
ou Secretaria Estadual ou Municipal que lhe supervisiona
(Administração Pública), para que ela decida sobre a
aplicação da sanção de declaração de inidoneidade.
Recebido o processo, o apenado, com a suspensão
temporária, deve ser notificado para apresentar defesa
no prazo de dez dias, consoante dispõe o § 3º do art.
76 da Lei nº 8.666/93, produzindo a prova que reputa
necessária. Apresentada a defesa e produzida a prova
pertinente, o Ministro, Secretário Estadual ou Municipal
deve decidir sobre a aplicação da declaração de
inidoneidade.
Se o Ministro, Secretário Estadual ou Municipal
decidir pela inocência do contratado, a sanção da
suspensão temporária também deve ser extinta, já
que ela, como dito, é mera medida acautelatória. Se o
Ministro, Secretário Estadual ou Municipal decidir pela
culpabilidade do contratado, este deve ser declarado
inidôneo e, por corolário, estará impedido de participar
de licitação promovida pela Administração Pública,
bem como ser contratado por ela. A declaração de
inidoneidade também extingue a suspensão temporária,
porque a substitui, em certo sentido, tornando-a
definitiva.
Vários são os fatores que podem levar uma empresa
a discutir judicialmente com a Administração, como
por exemplo, uma discussão acerca da possibilidade
de cobrança, ou não, de um certo tributo. Todavia,
é importante deixar claro que o simples fato de uma
empresa estar em litígio com o Município, não seria
suficiente para, automaticamente, afastar a empresa da
www.tce.es.gov.br

licitação.
Para tanto, o TCU já firmou entendimento no sentido
de que o simples fato de a empresa estar em litígio com
a Administração não a impossibilita de participar de
licitações: “Empresa não pode ser impedida de participar
de licitação por estar em litígio judicial com a instituição
contratante. ”
Todavia, a vedação expressa se torna relevante no
momento em que impede que empresas que deixaram
de executar obras para as quais foram contratadas pelo
município para realizá-las são proibidas de participar
de novos certames, motivo pelo qual entendo que
atuou corretamente o município de Pinheiros ao vetar a
participação, no certame sob análise, de empresas, em
litígio judicial com a municipalidade por inexecução de
obras contratadas, diante do que deixo de acompanhar
o posicionamento técnico, para afastar a irregularidade
apontada.
Por fim, registro que deixo de expedir determinação, pois
o Município juntou Aviso de Adiamento da Concorrência.
Contudo, lançou a Concorrência 03/2013, levando a
equipe técnica à análise do novo certame, citação dos
responsáveis e manutenção das irregularidades que
foram analisadas neste voto, desta forma a determinação
prevista no acórdão guerreado foi cumprida.
Ante todo o exposto, acompanhando parcialmente o
entendimento da Área Técnica e Ministério Público de
Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que
ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Segunda-feira, 3 de junho 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 Plenária, ante as razões
expostas pelo Relator, em:
1.1 Conhecer o presente como Pedido de Reexame,
considerando o princípio da fungibilidade recursal;
1.2 Rejeitar a questão prévia suscitada pelo recorrente,
quanto ao benefício contido no artigo 407 e seu parágrafo
único, do Regimento Interno do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, por se tratar de previsão
específica, admissível tão somente em Processos de
Contas, e, portanto, nos Recursos de Reconsideração, o
que não é o caso;
1.3 Dar provimento parcial ao Recurso interposto pelo
Sr. Florisval Alves Machado – Ex Secretário de Obras, para
reformular o Acórdão TC 767/2015 conforme segue:

Florisval Alves Pinheiro e Vaney Lacerda Fernandes,
em razão de terem sido afastadas as irregularidades
passíveis de multa (item 3 do Acórdão TC 767/2015);
Deixar de expedir DETERMINAÇÃO em razão da mesma
já ter sido cumprida pela Administração (item 4 do
Acórdão TC 767/2015);
Deixar de encaminhar os autos ao Ministério Público de
Contas para acompanhamento da decisão, em virtude
da ausência de aplicação de multa (item 5 do Acórdão
TC 767/2015);
Recomendar ao município de Pinheiros que nas
próximas licitações que envolvam contratação de mão
de obra, insira detalhadamente no edital a carga horária
diária prestada pelos contratados, bem como horário
de entrada e saída do contratado, atentando para que o
controle não tenha natureza pessoal.

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Acórdão 00455/2019-1 – PLENÁRIO

Rejeitar parcialmente as alegações do Sr. Florisval
Alves Pinheiro com relação ao Item 2 – Projeto básico
inadequado – Item 2.1.1 da ITC. Acolher com relação
aos Itens 3 – Restrição ao caráter restritivo da licitação
– Item 2.1.2 da ITC e Item 4 – Exigência de atestados
de capacidade técnico-operacional – Item 2.1.3 da ITC
1719/2015 (item 1 do Acórdão TC 767/2015);

1.4 Dar ciência aos interessados;

Processos:11810/2015-3, 11375/2015-4, 11221/2015-5,
04151/2013-1, 04112/2013-1, 03947/2013-5

1.5 Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.

Classificação: Pedido de Reexame

2. Unânime.

UG: PMP - Prefeitura Municipal de Pinheiros

3. Data da Sessão: 16/04/2019 - 11ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Relator: Domingos Augusto Taufner

Considerar Parcialmente procedente a Denúncia, em
razão da irregularidade abaixo transcrita (item 2 do
Acórdão TC 767/2015):

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

Projeto básico inadequado (Item 2.1.1 da Instrução
Técnica Conclusiva nº 1719/2015). Infringência: Artigo
7º, § 2º, inciso I e II, e artigo 47 da Lei nº 8.666/93 (item
a do Acórdão TC 767/2015);
Deixar de aplicar Multa pecuniária, individual, aos Srs.
Antônio Carlos Machado, Luciana Mendes Santos Zanoni,

4. Especificação do quórum:

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
www.tce.es.gov.br

Interessado: ANTONIO CARLOS MACHADO, FLORISVAL
ALVES PINHEIRO, LUCIANA MENDES SANTOS ZANONI
Recorrente: VANEY LACERDA FERNANDES
Procuradores: KAYO ALVES RIBEIRO (OAB: 11026-ES)
PEDIDO DE REEXAME – ACÓRDÃO 767/2015 –
PREFEITURA DE PINHEIROS – RECOLHIMENTO DA
MULTA – DESISTÊNCIA EXPRESSA - EXTINÇÃO
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
RELATÓRIO
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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Tratam os autos de Pedido de Reexame interposto por
Vaney Lacerda Fernandes – Ex-Presidente da Comissão
Permanente de Licitação do Município de Pinheiros, em
face do Acórdão TC 767/2015 proferido pela Primeira
Câmara desta Corte de Contas, nos autos do Processo
TC 3947/2013 (em apenso), referente à Denúncia
formulada pela empresa Seletiva Serviços Ltda – ME em
face da Concorrência Pública nº 01/2013 da Prefeitura
Municipal de Pinheiros, para a contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de engenharia
compreendendo “Operacionalização da Unidade de
Triagem e Compostagem de Resíduos Sólidos Urbanos e
Domiciliares e a Coleta, o Transporte e a Destinação Final
dos Resíduos Sólidos de Saúde (Classe I)”.
Nos termos do Acórdão TC 767/2015, foram rejeitadas as
razões de justificativas dos Srs. Antônio Carlos Machado,
Luciana Mendes Santos Zanoni, Florisval Alves Pinheiro
e Vaney Lacerda Fernandes, com aplicação de multa
pecuniária individual no valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais), e expedição de determinação ao atual Prefeito
Municipal de Pinheiros para que, no prazo de 30 dias,
anulasse a Concorrência Pública nº 01/2013 e/ou o
contrato dela decorrente, realizando-se, no prazo de seis
meses, novo procedimento licitatório escoimado dos
vícios apontados naqueles autos, se ainda não realizado,
considerando-se procedente a denúncia em razão das
irregularidades apontadas:
Projeto básico inadequado (Item 2.1.1 da Instrução
Técnica Conclusiva nº 1719/2015) – Infringência: Artigo
7º, § 2º, inciso I e II, e artigo 47 da Lei nº 8.666/93;
Restrição ao caráter competitivo da licitação (Item
2.1.2 da Instrução Técnica Conclusiva nº 1719/2015)
– Infringência: Artigo 37, inciso XXI, da Constituição

Federal e Artigo 30 da Lei nº 8.666/93;

redimensionamento da multa infligida.

Exigência de atestados de capacidade técnicooperacional (Item 2.1.3 da Instrução Técnica Conclusiva
nº 1719/2015) – Infringência: Artigo 37, inciso XXI, da
Constituição Federal e artigo 30 da Lei nº 8.666/93;

Importante destacar, por oportuno, a existência de
05 processos apensos a estes autos, quais sejam, os
Processos TC 11375/2015-4 (Pedido de Reexame),
11221/2015-5 (Pedido de Reexame – 06 volumes),
04151/2013-1
(Representação),
04112/2013-1
(Representação) e 03947/2013-5 (Denúncia – 02
volumes).

Por meio do Despacho 17824/2015-1 (fl. 37), o Gabinete
do Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto encaminhou
os autos ao Núcleo de Controle de Documentos – NCD,
para que após a autuação, o processo fosse apensado ao
Processo TC 3947/2013. O Termo de Apensação constou
à fl. 39.
Entendendo possível a aplicação da fungibilidade
recursal, o Conselheiro Relator conheceu do presente
Recurso de Reconsideração como Pedido de Reexame,
determinando a retificação da autuação, nos termos da
Decisão Monocrática 01217/2016-1 (fls. 40/42).
Ato sequente, a Secretaria de Controle Externo de
Recursos – Secex Recursos elaborou a Instrução Técnica
de Recurso – ITR 00079/2016-4 (fls. 44/58), opinando
pelo conhecimento do pedido de reexame e pelo seu
parcial provimento. Ao final, deixou ao critério do
Plenário a possibilidade de redução proporcional da
multa, em razão da exclusão de uma das irregularidades,
sugerindo o não acolhimento da questão prévia suscitada
pelo recorrente, quanto aos benefícios do artigo 407 e
parágrafo único, do Regimento Interno desta Corte de
Contas.
O Ministério Público de Contas manifestou-se mediante
Parecer 05827/2018-4 (fl. 65) da lavra do Procurador de
Contas Dr. Luciano Vieira, pugnando pelo conhecimento
e negativa de provimento do recurso, para manter
incólume o acórdão condenatório, sem prejuízo do
www.tce.es.gov.br

É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando detidamente os autos, observo que
o recorrente suportou os efeitos da condenação.
Ademais, o Recurso de Reconsideração apresentado
pelo recorrente foi recebido neste Tribunal como Pedido
de Reexame, por se tratar de processo de natureza
fiscalizatória. E ainda, o Acórdão recorrido foi publicado
em 13/08/2015, com interposição de recurso em
03/09/2015.
Nessa senda, entendo que o feito se encontra
devidamente instruído, no tocante às condições
de admissibilidade, cabimento e tempestividade,
considerando o atendimento a todos os trâmites legais e
regimentais, havendo, assim, aptidão ao julgamento de
mérito.
Inicialmente, vale salientar que a Primeira Câmara do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo acordou,
à unanimidade de votos, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro em Substituição Marco Antonio da Silva:
Rejeitar as razões de justificativas dos Srs. Antônio
Carlos Machado, Luciana Mendes Santos Zanoni,
Florisval Alves Pinheiro e Vaney Lacerda Fernandes, em
razão das irregularidades contidas nos itens 2.1.1, 2.1.2
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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e 2.1.3 da Instrução Técnica
Conclusiva nº 1719/2015;
Considerar procedente a denúncia, em razão das
irregularidades contidas na Instrução Técnica Conclusiva
nº 1719/2015, quais sejam:
Projeto básico inadequado – Item 2.1.1 da ITC
1719/2015 – Infringência: Art 7º, § 2º, I e II, e art 47 da
Lei 8.666/93;
Restrição ao caráter competitivo da licitação – Item
2.1.2 da ITC 1719/2015 – Infringência: Artigo 37, XXI, da
CF/88 e Art 30 da Lei nº 8.666/93;
Exigência de atestados de capacidade técnicooperacional – Item 2.1.3 da ITC 1719/2015 – Infringência:
Art 37, XXI, da CF/88 e art 30 da Lei nº 8.666/93;
Aplicar multa pecuniária, individual, aos Srs. Antônio
Carlos Machado, Luciana Mendes Santos Zanoni,
Florisval Alves Pinheiro e Vaney Lacerda Fernandes, no
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do artigo
135, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;

à determinação do Acórdão TC 767/2015, para que
o município de Pinheiros promovesse a anulação da
Concorrência Pública nº 01/2013 e/ou o contrato dela
decorrente, realizando-se, no prazo de seis meses,
novo procedimento licitatório escoimado dos vícios
apontados naqueles autos, se ainda não realizado, o
município juntou Aviso de Adiamento da Concorrência,
para correção dos itens irregulares que foram apontados.
De posse desta informação, o Conselheiro em
Substituição Relator Marco Antonio da Silva, encaminhou
os autos para análise técnica, em função da possibilidade
da perda do objeto.
Todavia, o Núcleo de Engenharia e Obras – NEO,
elaborou a ITI 255/2014 opinando no sentido de que,
embora tenha sido revogada a Concorrência Pública
01/2013, o município de Pinheiros lançou no mesmo dia
a Concorrência Pública nº 03/2013, motivo que levou
a equipe técnica à análise do novo certame, citação
dos responsáveis e consequente manutenção das
irregularidades que agora se analisa.

Determinar ao atual Prefeito Municipal de Pinheiros que,
no prazo de 30 (trinta) dias, anule a Concorrência Pública
nº 01/2013 e/ou o contrato dela decorrente, realizandose, no prazo de seis meses, novo procedimento licitatório
escoimado dos vícios apontados nestes autos, se ainda
não realizado;

A recorrente apresentou suas razões recursais nos
termos que passo a analisar a seguir:

Encaminhar os autos ao Ministério Público Especial de
Contas para acompanhamento da presente decisão, em
face da multa aplicada;

Art. 407. Na apreciação do recurso, reconhecida a boafé do responsável ou do interessado e não havendo
irregularidade grave nas contas, o Tribunal dará ciência
ao recorrente para que, no prazo de trinta dias, recolha a
importância devida atualizada monetariamente.

Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Importante informar que, conforme consta às fls. 100
dos autos do Processo TC 3947/2013, em atendimento

1 – Questão prévia – Artigo 407 do Regimento Interno
do Tribunal de Contas – RITCEES
Inicialmente, a recorrente pleiteia a aplicação do artigo
407 do RITCEES, o qual contém a seguinte redação:

Parágrafo único. Efetuado o recolhimento tempestivo do
www.tce.es.gov.br

débito, o Tribunal dará provimento ao recurso e julgará
as contas regulares com ressalva, dando quitação ao
responsável.
De acordo com o artigo 407, caput, do Regimento Interno,
o Tribunal de Contas pode conceder o prazo de 30 dias
para que o recorrente recolha a importância devida
atualizada monetariamente, desde que, na apreciação
do recurso, seja reconhecida a boa-fé do responsável
ou interessado e que não tenha ocorrido irregularidade
grave nas contas. No entanto, é preciso ressalvar que
o referido artigo se encontra inserido no Capítulo II,
do Título VIII, relativo ao Recurso de Reconsideração,
admissível apenas em processos de prestação ou tomada
de contas.
Entendo que até seria cabível a aplicação do artigo 407
do Regimento Interno em favor da recorrente, caso o
processo versasse sobre prestação ou tomada de contas,
uma vez que existe esta previsão nos artigos 164, 165 e
166 da Lei Orgânica desta Corte, tendo em vista que o
recorrente recolheu o valor da multa, o que comprova
sua boa-fé, conforme demonstrativo de pagamento
juntado às fls. 387/389 do Processo TC 3947/2013.
Art. 164. De decisão definitiva ou terminativa em
processo de prestação ou tomada de contas, cabe
recurso de reconsideração, com efeito suspensivo, para
apreciação do Plenário, podendo ser formulado uma
só vez e por escrito, pelo responsável, pelo interessado
ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas,
dentro do prazo de trinta dias, contados na forma
prevista nesta Lei Complementar. (Redação dada pela LC
nº 902/2019 – DOE 9.1.2019)
Parágrafo único. Se o recurso versar sobre item
específico do acórdão, os demais itens não sofrem
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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o efeito suspensivo, caso em que deverá ser dado
prosseguimento a execução das decisões.
Art. 165. O recurso de reconsideração, interposto por
petição dirigida ao Tribunal de Contas, conterá:
I - Os nomes e a qualificação das partes;
II - Os fundamentos de fato e de direito;
III - O pedido de nova decisão.
(...)
Art. 166 (...)
(...)
§ 3º Ao Pedido de Reexame aplicam-se, no que
couber, as disposições dos artigos 164 e 165 desta Lei
Complementar.
Todavia, o caso em tela cuida de processo de natureza
fiscalizatória, ensejando Pedido de Reexame. Há que
se destacar ainda, que não houve condenação em
débito, mas tão somente em multa, motivo pelo qual
acompanho o opinamento técnico, no sentido de não
acolher o benefício requerido.
Entretanto, é de suma importância que se faça um
diagnóstico apurado acerca da possibilidade de
responsabilização da ex presidente da CPL frente às
irregularidades a ela imputadas. Vejamos:
Pois bem. Das 3 irregularidades mantidas no Acórdão
recorrido, restaram conservadas em face da Sra Vaney
Lacerda Fernandes, as seguintes elencadas:
2 – Projeto Básico inadequado – Item 2.1.1 da ITC –
infringência: Arts 7º, parágrafo 2º, I e II e 47, da Lei
8.666/93
A equipe técnica sugeriu a manutenção desta
irregularidade em face da Sr. Vaney Lacerda Fernandes,

em função de que embora o Edital (Concorrência Pública
nº 01/2013) se refira a um termo de referência (Anexo XI
do Edital), nos documentos apresentados (enviados ao
GEO OBRAS pela PMP), foram identificadas apenas uma
planilha de preços e a previsão de pagamento dos itens.
De tal modo, não foram localizadas as informações sobre
carga horária semanal, metodologia de trabalho de cada
um dos profissionais, ou ainda, embasamento técnico
e anotação de responsabilidade técnica da engenheira
responsável.
3 – Restrição ao caráter competitivo da licitação – Item
2.1.2 da ITC nº 1719/2015
De acordo com a equipe técnica, não haveria justificativa
para a exigência de composição de dois profissionais
no quadro técnico da empresa (um engenheiro
sanitarista e um engenheiro ambiental), assim como,
não há embasamento legal para a restrição contida no
item 1.2.h do edital, que trata do veto à participação
de empresas em litígio com a Municipalidade por
inexecução contratual.
Quanto à irregularidade tratada no item 4) Exigência de
atestados de capacidade técnico-operacional – item
2.1.3 da ITC n° 1719/2015:
O edital de Concorrência Pública n° 001/2013 exigiu
licenças ambientais referentes a períodos anteriores
à data de assinatura do contrato, bem como, que os
licitantes demonstrassem a realização de contratos com
terceiros, para que pudessem participar do certame.
A equipe técnica sugere seu afastamento, tendo em
vista que cabe à Administração cercar-se das cautelas
necessárias, objetivando que, não só as contratadas
demonstrem possuir qualificação técnica para atender
www.tce.es.gov.br

ao objeto licitatório, mas também as empresas
subcontratadas, em especial, quando o objeto envolve
questões tão delicadas, com o risco de danos ambientais.
O Ministério Público de Contas, por sua vez, opina
pela manutenção da irregularidade, entendendo que a
exigência de que a empresa licitante já possua aterro
ou locais licenciados para a destinação dos resíduos de
saúde ou apresente contrato com o proprietário de tal
local restringe o caráter competitivo do certame, situação
em que deveria ser exigida tão somente declaração de
disponibilidade ou de que a empresa reúne condições de
apresentá-los no momento oportuno.
Embora acompanhe opinamento técnico e afaste a
irregularidade, por entender que, tratando o objeto
do contrato de questão delicada, que poderia,
porventura, causar danos ao meio ambiente, deve a
Administração exigir das empresas que comprovem
aptidão para o desempenho das atividades contratuais,
em características, prazos e quantidades necessárias ao
atendimento do objeto, deixarei para me manifestar
sobre este item após análise das demais irregularidades.
Antes de mais nada, importante destacar as atribuições
das equipes que compõem a Comissão Permanente de
Licitação – CPL:
Nos termos do que prevê o art. 6º, XVI da lei 8.666/93 a
comissão de licitação é criada pela Administração com a
função de receber, examinar e julgar todos os documentos
e procedimentos relativos ao cadastramento de licitantes
e às licitações nas modalidades Concorrência, Tomada
de Preços e Convite.
Diante destes preceitos, combinado com a descrição
do artigo 51 da referida Lei, é possível perceber que a
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participação da CPL se inicia na fase externa, ao receber,
examinar e julgar a documentação encaminhada pelos
possíveis interessados, não tendo qualquer participação
na fase inicial do procedimento.
Via de regra, irregularidades detectadas em editais
de licitação, não podem ser atribuídas à comissão de
licitação, uma vez que, conforme já esclarecido acima,
a CPL inicia seus trabalhos a partir da publicação do
edital, conduzindo o certame a partir da fase externa da
licitação, recebendo documento, julgando as propostas,
avaliando a habilitação, realizado o julgamento,
procedendo à adjudicação e recebendo eventuais
recursos e impugnações, nos exatos termos do artigo 6º,
XVI, c/c artigo 51 da Lei 8.666/93.
Vejamos o que nos ensina a doutrina acerca das fases
interna e externa da licitação:
O procedimento da licitação inicia-se na repartição
interessada com a abertura de processo em que a
autoridade competente determina sua realização, define
seu objeto e indica os recursos hábeis para a despesa.
Essa é a fase interna da licitação à qual se segue a fase
externa, que se desenvolve através dos seguintes atos,
nesta sequência: audiência pública, edital ou convite
de convocação dos interessados, recebimento da
documentação e propostas, habilitação dos licitantes,
julgamento das propostas, adjudicação e homologação.
(Grifo nosso).
Sob a vigência da Lei nº 8.666, a comissão de licitação
não pratica qualquer ato concreto, além da classificação.
A atividade jurídica da comissão de licitação se
exaure com a classificação (e com a manifestação nos
eventuais recursos interpostos). Não lhe compete emitir
apreciação acerca da conveniência ou inconveniência da

contratação ou sobre a satisfatoriedade das propostas.

acerca das atribuições referentes à CPL. Observe:

A Lei nº 8.666/1993 distingue comissões permanentes
e especiais justamente em função das peculiaridades
que as licitações possam apresentar. Em princípio, as
atribuições das comissões permanentes são genéricas.
Julgam as licitações que versem sobre objetos não
especializados ou que se insiram na atividade normal e
usual do órgão licitante. Surgindo situações especiais,
distinguidas pelas peculiaridades do objeto licitado ou
por outras circunstâncias, a Administração constituirá
comissão especial. As circunstâncias que conduzem à
constituição de uma comissão especial também impõem
que os seus membros apresentem condições para
enfrentar e superar as dificuldades envolvidas no caso.

Vê-se que nenhuma das atribuições cometidas à comissão
de licitação localiza-se na fase interna do procedimento,
na qual se especifica o objeto, estima-se o valor de
mercado, anota-se tal valor para fins e reserva (préempenho) da respectiva verba orçamentária e colhe-se a
autorização da autoridade competente para realizar–se
a licitação ou proceder-se à contratação direta. Deduzse que, nos termos da lei de regência, a comissão de
licitação atua tão só na fase externa do procedimento
licitatório, que tem início com a publicação do edital ou
a expedição da carta-convite.

A comissão de licitação e o pregoeiro são os responsáveis
pela condução da fase externa da licitação pública, a
partir da publicação do edital até a adjudicação do objeto
licitado ao vencedor. As competências da comissão de
licitação e do pregoeiro são equivalentes a diferença é
que comissão de licitação atua nas modalidades de Lei
nº 8.666/93 e o pregoeiro atua na modalidade pregão.
(...)
Destaca-se, por oportuno, que a comissão de licitação
e o pregoeiro não são os responsáveis pela elaboração
do edital. Quem responde pelo edital é a autoridade
competente. A comissão de licitação e o pregoeiro
recebem o edital pronto e têm a função de dar-lhe
cumprimento, realizando o procedimento nele previsto.
(Grifo nosso)
Tão relevante é a presente temática: responsabilização da
equipe que atua na Comissão de Licitação, que a Editora
Fórum publicou uma cartilha virtual na qual explana
www.tce.es.gov.br

São atos próprios da fase externa aqueles por meio dos
quais podem ser: solicitados esclarecimentos sobre as
regras do ato convocatório; apresentadas impugnações
a disposições deste; cadastrados os licitantes; recebidos
os envelopes contendo a documentação de habilitação
e as propostas de preços; credenciados os licitantes que
pretendam participar das sessões; analisada e decidida
a habilitação dos licitantes; aceitas (classificadas0 ou
recusadas (desclassificadas) as propostas, técnicas ou
de preços; processados e julgados, individualmente, os
recursos referentes a cada uma das etapas (habilitação
e proposta); adjudicado o objeto ao licitante vencedor e
homologado o procedimento licitatório.
À comissão de licitação compete conduzir todas essas
etapas e decidir as questões que lhes são pertinentes,
tais como a habilitação/inabilitação de licitantes e
a classificação/desclassificação das propostas dos
licitantes habilitados; reconsiderar, se for o caso, tais
decisões, caso haja interposição de recursos à autoridade
competente para julgá-los; realizar diligências para o
eficaz desenvolvimento da fase externa, podendo valerSegunda-feira, 3 de junho de 2019
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se do auxílio de assessoria jurídica ou de setores técnicos
para a emissão de pareceres; solicitar reforço para
retirar das sessões quem quer que perturbe ou impeça a
fluência dos trabalhos.
Importante também a transcrição do posicionamento
adotado pelo Tribunal de Contas da União – TCU, que
refuta a possiblidade responsabilização da equipe da CPL
por falhas cometidas na fase interna da licitação.
Restrinja à comissão de licitação a atribuição de
apreciação das impugnações de editais de licitação,
por ser dessa a competência legal para realizar o
processamento e julgamento das propostas dos
licitantes, nos termos disposto no art. 51 da Lei 8666/93
(...).
Não cabe aos membros da comissão de licitação
a verificação da similaridade entre as propostas
apresentadas, por ausência de previsão legal específica,
fato que impediu a aplicação de penalidades aos
membros, apesar de reconhecido o conluio entre os
licitantes.
CPL – sobrepreço – planilha de custos – responsabilidades
– o TCU decidiu que não é imputada responsabilidade
aos membros da CPL quando eventuais preços excessivos
devem ser aferidos por unidade administrativa específica,
responsável pela elaboração do orçamento.
Finalmente, quadra ressaltar que este Tribunal de
Contas já se pronunciou em diversas ocasiões, pela
impossibilidade de responsabilizar o presidente da CPL
e sua equipe por falhas identificadas na fase externa da
licitação, as quais não estejam ligadas ao julgamento e
processamento das propostas, conforme Acórdãos TC
1621/2018 – Plenário, 1033/2017 – Plenário, 1743/2016

– 1ª Câmara, 359/2016 – Plenário, 873/2018 – 2ª
Câmara, 5468/2018 – Plenário, 1152/2018 – 2ª Câmara
e 1765/2018 – 2ª Câmara.
Diante de todo o exposto, podemos concluir que ambas
as irregularidades mantidas em face da ex presidente
da CPL, quais sejam: 2 – Projeto Básico inadequado e
3 – Restrição ao caráter competitivo da licitação, são
exigências inerentes à fase interna da licitação, pois
foram inseridas no edital a partir de sua elaboração, não
contando com a participação da CPL no desenvolvimento
desta demanda, cabendo à presidente da CPL e sua
equipe apenas o julgamento das propostas de acordo
com o que prevê o edital, uma vez que estão restritos
ao princípio da vinculação ao edital, não lhes cabendo
realizar um juízo de análise das exigências constantes do
edital, mas tão somente fazer cumprir as reivindicações
nele contidas, motivo pelo qual divirjo do opinamento
técnico e ministerial, para afastar a responsabilização
imputada a Sra Vaney Lacerda Fernandes – Ex Presidente
da Comissão Permanente de Licitação.
Com relação ao item 4) Exigência de atestados de
capacidade técnico-operacional – item 2.1.3 da ITC
n° 1719/2015, embora tenha sido afastada pela
equipe técnica, por entender ser necessária para a
regular prestação do serviço, aqui também afasto a
responsabilização da Sra Vaney Lacerda Fernandes, uma
vez que não estava inserida em suas atribuições.
Por fim, registro que deixo de expedir determinação, pois
o município juntou Aviso de Adiamento da Concorrência.
Contudo, lançou a Concorrência 03/2013, levando a
equipe técnica à análise do novo certame, citação dos
responsáveis e manutenção das irregularidades que
foram analisadas neste voto, desta forma a determinação
www.tce.es.gov.br

prevista no acórdão guerreado foi cumprida.
Ante todo o exposto, divergindo do entendimento da
Área Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO para
que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões
expostas pelo Relator, em:
Conhecer o presente como Pedido de Reexame,
considerando o princípio da fungibilidade recursal;
Rejeitar a questão prévia suscitada pelo recorrente,
quanto ao benefício contido no artigo 407 e seu parágrafo
único, do Regimento Interno do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, por se tratar de previsão
específica, admissível tão somente em Processos de
Contas, e, portanto, nos Recursos de Reconsideração, o
que não é o caso;
Dar provimento parcial ao Recurso interposto pelo Sr.
Vaney Lacerda Fernandes – Ex Presidente da Comissão
Permanente de Licitação, para reformular o Acórdão TC
767/2015 conforme segue:
Acolher as alegações do Sr. Vaney Lacerda Fernandes
– Ex Presidente da Comissão Permanente de Licitação
para afastar sua responsabilização com relação aos
itens: 2 – Projeto Básico inadequado – Item 2.1.1 da ITC,
3 – Restrição ao caráter competitivo da licitação – Item
2.1.2 da ITC 1719/2015 e 4 – Exigência de atestados de
capacidade técnico-operacional – item 2.1.3 da ITC
Considerar Parcialmente procedente a Denúncia, em
razão da irregularidade abaixo transcrita (item 2 do
Acórdão TC 767/2015):
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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Projeto básico inadequado (Item 2.1.1 da Instrução
Técnica Conclusiva nº 1719/2015). Infringência: Artigo
7º, § 2º, inciso I e II, e artigo 47 da Lei nº 8.666/93 (item
a do Acórdão TC 767/2015);
Deixar de aplicar Multa pecuniária, individual, aos Srs.
Antônio Carlos Machado, Luciana Mendes Santos Zanoni,
Florisval Alves Pinheiro e Vaney Lacerda Fernandes,
em razão de terem sido afastadas as irregularidades
passíveis de multa (item 3 do Acórdão TC 767/2015);
Deixar de expedir DETERMINAÇÃO em razão da mesma
já ter sido cumprida pela Administração (item 4 do
Acórdão TC 767/2015);
Deixar de encaminhar os autos ao Ministério Público de
Contas para acompanhamento da decisão, em virtude
da ausência de aplicação de multa (item 5 do Acórdão
TC 767/2015);
Recomendar ao município de Pinheiros que nas
próximas licitações que envolvam contratação de mão
de obra, insira detalhadamente no edital a carga horária
diária prestada pelos contratados, bem como horário
de entrada e saída do contratado, atentando para que o
controle não tenha natureza pessoal.
Dar ciência aos interessados;
Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
VOTO VISTA DO EXMO. SENHOR CONSELHEIRO
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Solicitei vistas deste processo, da Relatoria do
Conselheiro Domingos Taufner, que trata de pedido

de reexame formulado pela Senhora Vaney Lacerda
Fernandes em face do Acórdão 767/2015 da 1ª Câmara
deste Tribunal, prolatado nos autos do processo
3947/2013 – Fiscalização denúncia – que condenou a
recorrente, assim como o ex-Prefeito Municipal, e o
ex-Secretário de Obras ao pagamento de multa de R$
3.000,00, por irregularidades no edital de concorrência
pública 03/2013.
O processo de recurso teve regular tramitação,
apensado ao principal e aos demais recursos, tendo
sido instruído pela Secex Recursos – ITR 79/2016 – em
seguida submetido ao Ministério Público de Contas –
parecer 5827/2018 – e ao final, voto do Relator – voto
893/2019 – no sentido de afastar a responsabilidade da
recorrente e deixar de aplicar multa.
Com pedido de vistas vieram os autos a este Gabinete.
Eis o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
2.1 Desistência do recurso – extinção
Observa-se que a recorrente juntou ao processo original,
TC 3947/2013, comprovante de recolhimento da multa a
que foi condenada, na forma do Acórdão TC 767/2015,
bem como desistiu expressamente do recurso,
requerendo o arquivamento do processo.
Tudo isso consta às fls. 388-389 destes autos.
Destaco também que a Senhora Luciana Mendes Santos
Zanoni, também condenada ao pagamento de multa
no Acórdão 767/2015, adotou o mesmo procedimento
– recolhimento da multa e desistência do recurso –
tendo sido seu recurso, objeto do processo 11376/2015,
julgado extinto sem resolução de mérito e arquivado,
por meio do Acórdão 1227/2016 deste Plenário, de
www.tce.es.gov.br

acordo com o voto do Relator, Conselheiro Domingos
Taufner.
Situação idêntica se verifica neste processo, devendo ser
aplicado o mesmo julgamento.
A desistência do recurso tem previsão expressa no
artigo 400 do Regimento Interno desta Corte de Contas,
consistindo em direito do recorrente, sob a condição de
não se ter iniciado o julgamento.
Art. 400: O recorrente poderá, a qualquer tempo,
desistir do recurso, desde que não tenha sido iniciado o
julgamento.
Nesse sentido, a desistência foi protocolada neste
Tribunal em 15/09/2016 e o recurso ainda não foi
julgado, tendo se iniciado o julgamento em 12/03/2019.
A recorrente apresentou desistência do recurso e
comprovante de recolhimento no valor corrigido de R$
3.330,00 (fls. 388/389), o que afasta o pressuposto do
interesse recursal pela aceitação dos termos do Acórdão
TC 767/2015 – Processo TC 3947/2013.
O art. 330, incisos III e IV do Regimento Interno deste
Tribunal de Contas disciplina a questão:
Art. 330. O processo será arquivado nos seguintes casos:
(...)
III – decisão terminativa por ausência de pressupostos
de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo;
IV – quando tenha o processo exaurido o objetivo para o
qual foi constituído;
2.2 Do aproveitamento em favor da recorrente, do
julgamento a ser proferido nos processos 11221/2015
e 11375/2015
Segunda-feira, 3 de junho de 2019

59

ATOS DO PLENÁRIO

Os dois outros processos apensados a este tratam
de recursos dos demais agentes públicos também
condenados no Acórdão 767/2015, pelas mesmas
irregularidades.
Observe-se, então, que seria incoerente manter duas
agentes públicas, Senhoras Vaney Lacerda Fernandes
e Luciana Mendes Santos Zanoni, condenadas por atos
que vierem a ser julgados regulares no mérito.
Note-se que este processo é administrativo e no âmbito
do Direito Público, não prevalecem princípios próprios
do processo civil, como a verdade formal.
Se assim fosse, a desistência do recurso com o
pagamento da multa implicaria na preclusão lógica da
pretensão recursal, com o reconhecimento e a aceitação
da condenação.
Ocorre, no entanto, que é princípio do processo
administrativo a busca da verdade real e daí, desse
julgamento, não pode resultar discrepância. Não se
julga, neste caso presente, a responsabilidade de cada
um, mas a irregularidade em si.
Se for mantido o Acórdão recorrido, nada se modifica e
a Senhoras Vaney Lacerda Fernandes e Luciana Mendes
Santos Zanoni já terão pago a multa.
Por outro lado, sendo reformado o Acórdão, terá este
Tribunal de Contas decidido que os atos apontados não
são irregulares, do que decorre, como consequência
lógica, que as duas agentes não poderão permanecer
apenadas por eles.
Trata-se de questão de ordem pública que desborda dos
limites da verdade formal dos autos.
Assim, ainda que este recurso não possa ser julgado
dada a desistência expressa manifesta pela recorrente,

bem como o recolhimento da multa, o julgamento dos
demais recursos deverá se projetar sobre a recorrente.
Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites
processuais e legais, tendo em conta a fundamentação
até aqui expendida, divirjo do Conselheiro Relator e das
manifestações da área técnica e do Ministério Público de
Contas e VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de deliberação que submeto à sua
consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, Acórdão os
Senhores 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:
Julgar extinto o presente processo, sem resolução de
mérito e arquivá-lo, nos termos dos artigos 400 e 330, III
e IV do Regimento Interno deste Tribunal.
Estender à recorrente os efeitos do julgamento dos
processos 11221/2015 e 11375/2015, caso este seja pela
regularidade dos atos em discussão.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, Acórdão os
Senhores 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:
1.1 Julgar extinto o presente processo, sem resolução
de mérito e arquivá-lo, nos termos dos artigos 400 e 330,
III e IV do Regimento Interno deste Tribunal.
www.tce.es.gov.br

1.2 Estender à recorrente os efeitos do julgamento dos
processos 11221/2015 e 11375/2015, caso este seja pela
regularidade dos atos em discussão.
2. Unânime, nos termos do voto-vista do Conselheiro
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, encampado pelo
relator Domingos Augusto Taufner.
3. Data da Sessão: 16/04/2019 - 11ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Domingos Augusto Taufner (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges, Rodrigo
Coelho do Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
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Acórdão 00456/2019-1 – PLENÁRIO
Processo: 04211/2018-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: PROGER - Procuradoria Geral do Município de
Cariacica
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: EDINALDO LOUREIRO FERRAZ, EDUARDO
DALLA BERNARDINA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PROCURADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - EXERCÍCIO DE
2017 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual
de Ordenador da Procuradoria Geral do Município de
Cariacica, referente ao exercício financeiro de 2017, sob
a responsabilidade dos Srs. Edinaldo Loureiro Ferraz e
Eduardo Dalla Bernardina.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia – NCE elaborou Relatório Técnico RT 417/20181, apontando os seguintes indicativos de irregularidade:
Tabela
Ato sequente, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial
ITI 676/2018-3, sugerindo a citação dos responsáveis
para apresentar justificativas no prazo legal. Assim,
acompanhando o entendimento, a citação dos
responsáveis foi efetuada, conforme Decisão SEGEX
654/2018-7. Devidamente citados, conforme o Termo

de Citação 1163/2018-4, os responsáveis apresentaram
suas justificativas.
Tendo analisado as possíveis irregularidades e os
esclarecimentos apresentados, o Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia - NCE elaborou
a Instrução Técnica Conclusiva 857/2019-4, concluindo
pelo julgamento regular da presente Prestação de
Contas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas,
em Parecer 1046/2019-6 da lavra do Procurador de
Contas, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, anuiu aos
argumentos fáticos e jurídicos delineados pela Área
Técnica.
É o sucinto relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo –
TCEES tem suas competências previstas nos artigos 31,
§ 1º, 71 a 75, da Constituição Federal; nos artigos 71
a 75 da Constituição Estadual; e na Lei Complementar
nº 621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de forma que,
dentre as competências a ele atribuídas, destacase 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 26 de março de 2018 por meio
do Sistema CidadES, ou seja, tempestivamente, nos
termos do art. 139 da Resolução TCEES nº 261/2013.
www.tce.es.gov.br

Quanto à formalização documental, a presente Prestação
de Contas está composta por todas as demonstrações
contábeis e demais documentos exigidos pela Instrução
Normativa TC 28/2013, Lei Federal nº 9.717/1998, Lei
Federal 8.212/1991 e Lei Federal 8.036/1990.
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.
Isto posto, verifico que o feito se encontra devidamente
instruído, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis
que observados todos os trâmites legais e regimentais,
passo então à análise das irregularidades apontadas.
DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES
Divergências entre os valores de contribuição
previdenciária patronal-RPPS apurada na folha de
pagamento e registros contábeis.
Base Normativa: Art. 85, 87, 102 e 103 da Lei 4.320/64 e
art. 40 da CF de 1988
O Relatório Técnico fez os seguintes apontamentos:
Quanto
ao
Recolhimento
de
Contribuições
Previdenciárias, nas peças que compõem a PCA
confirmam os valores empenhados, liquidados e pagos,
a título de obrigações previdenciárias (contribuição
patronal) devidas pela unidade gestora, igualmente os
valores retidos para fundos previdenciários, como podese observar na tabela a seguir:
Tabela 35)
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Contribuições Previdenciárias – Unidade Gestora Em R$
1,00

portanto, passíveis de justificativas, com a finalidade de
analisar as contas.

Fonte: Processo TC 04211/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017, arquivos: FOLRPP,

Em sede de justificativas, os responsáveis alegaram que
o RGPS do servidor, não observando que a Instrução
Técnica Inicial 676/2019 que mostrava o indício de
irregularidade a respeito da parte patronal do RPPS.
Contudo, em decorrência da divergência se apresentar
em quantia muito próxima do necessário, considerandose que a parte das obrigações patronais relacionadas
a dezembro vencem em janeiro do ano seguinte,
foi efetuada verificação em outros documentos
apresentados na Prestação de Contas Anual para
corroborar se a impropriedade permanece.

FOLRGP E BALEXO.
No que se refere às contribuições previdenciárias do
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) (parte
patronal), pode-se notar nas tabelas acima que os valores
apontados pela unidade gestora, no exercício em estudo,
mostraram 88,98% dos valores devidos, considerados
como sujeitos à justificativas, para fins de exame das
contas. No que diz respeito aos valores recolhidos
pela unidade gestora, no transcurso do exercício ora
analisado, exibiram 100,12%dos valores devidos, para
fins de análise das contas foram considerados aceitáveis.
É possível observar nas tabelas acima nas contribuições
previdenciárias do RPPS (parte do servidor) que os
valores apontados pela unidade gestora, no decorrer
do exercício em análise, representaram 104,93% dos
valores devidos, considerados como aceitáveis para fins
de estudo das contas. Quanto aos valores recolhidos
pela unidade gestora, no desdobramento do exercício
de 2017, representaram 100,12% dos valores devidos,
considerados como aceitáveis para fins de análise das
contas.
Com relação aos apontamentos acima, há divergência
entre os valores de contribuição previdenciária patronal
– RPPS apurada na folha de pagamento e registros
contábeis. As contribuições previdenciárias ao RPPS, com
respaldo na Tabela 15, pode-se observar que os valores
registrados (liquidados) e pagos pela Procuradoria Geral
de Cariacica representaram 88,98% dos valores devidos,

Em observância ao Balancete de Verificação
(BALVER), é possível constatar na conta contábil
“3.1.2.1.2.01.00-CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O
RPPS” que tais valores apropriados representam o
valor de R$ 264.798,22, apontando possíveis falhas de
contabilização no Balancete de Execução Orçamentária
(arquivo BALEXO), utilizado para os cálculos, portanto,
recalculando os valores da Tabela 15, os novos valores
encontrados estão apresentados abaixo:

Portanto, diante do que foi exposto, acompanho o
entendimento técnico e ministerial, e afasto o indicativo
de irregularidade ora analisado.
Divergências entre os valores de contribuição
previdenciária retidas dos servidores - RGPS apurada na
folha de pagamento e registros contábeis. (Item 3.4.2.1
DO RTC)
Base Normativa: Art. 85, 87, 102 e 103 da Lei 4.320/64 e
artigo 15, I c/c 22, I e II da
Lei Federal nº 8212/1991.
No Relatório Técnico foram registrados e recolhidos
valores previdenciários maiores da parte dos servidores,
e divergente do valor apontado na folha de pagamento:
Tabela16: Contribuições Previdenciárias – Servidor Em
R$ 1,00
Fonte: Processo TC 04211/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017, arquivos: FOLRPP, FOLRGP E DEMDFL.

Fonte: Processo TC 04211/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017, arquivos: FOLRPP, FOLRGP E BALVER.

Quanto às contribuições retidas dos servidores e devidas
ao RGPS, com fundamento na Tabela 16, observa-se que
os valores apontados (liquidados) pela Procuradoria
Geral do Município de Cariacica representaram 126,02%
dos valores devidos, já no que se refere aos valores
recolhidos pela unidade gestora mostraram 125,01%
dos valores devidos, ou seja, considerados passíveis de
justificativas, objetivando a análise das contas.

Desta forma, é possível observar que a divergência
dos valores liquidados e pagos com o valor da folha
de pagamento foi de R$6.395,57 mencionados pela
unidade gestora, no transcorrer do exercício de 2017,
singularizaram 97,64% dos valores devidos, considerados
como aceitáveis para fins de análise das contas.

Em sede de defesa, alega o Sr. Eduardo Dalla Bernardina
que a partir da Tabela 16 apresentada pelo relator na
notificação, explicou as diferenças entre os valores
da Folha de Pagamento e do Demonstrativo da Dívida
Flutuante (DEMDFL), isolando em Inscrições e Baixas,
consoante apresentado a seguir:

Tabela 15 recálculo patronal RPPS Contribuições
Previdenciárias – Unidade Gestora Em R$ 1,00
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Segunda-feira, 3 de junho de 2019

62

ATOS DO PLENÁRIO

(FIGURA)

contas e/ou integridade das informações contábeis.

O item 1 da Tabela acima se refere ao pagamento da
guia de INSS relacionado a folha mensal de dezembro
de 2016. O DEMDFL mostra esse valor como saldo inicial
da conta 2.1.8.8.1.01.02, tendo em vista que o referido
valor foi retido no pagamento da folha em dezembro
de 2016. A seguir, DEMDFL com o valor destacado em
círculo vermelho para fins de comprovação:

Finalizando, no item quatro da Tabela 1, que se refere
ao pagamento de INSS sobre o 13º salário, bem como
férias dos Agentes Políticos do Município que foram
suspensos através de notificação do TCEES, entre os
meses de agosto de 2015 e julho de 2017. Após Acórdão
TC – 824/2017, que estabeleceu o pagamento das verbas
que se encontravam suspensas, foi quitado em agosto
de 2017 de maneira retroativa o 13º salário e as férias
relacionadas ao período ora mencionado. De maneira
complementar, foram saldados os encargos dessas
verbas, incluindo o INSS.

(FIGURA)
O item dois se refere ao valor do INSS retido na folha
mensal de dezembro de 2017, que é quitado no mês
posterior a sua retenção, nesse caso em janeiro de
2018. No DEDFL acima, pode-se notar que o saldo final
na conta 2.1.8.8.1.01.02 (circulado de verde) é o valor
da divergência apresentada no item dois, ou seja, R$
4.993,31.
Os pagamentos anulados de INSS, exibidos no item três da
Tabela 1, se referem a dois empenhos: 500047 e 500056,
sendo que o emprenho 500047, no valor de R$5.080,81,
foi saldado, bem como anulado duas vezes na data de
31/05/2017 e logo após pago novamente no mesmo dia,
criando um saldo de anulação igual a R$10.161,62. No
que tange o empenho 500056, na quantia de R$4.424,32,
foi pago e anulado em 30/06/2017, sendo que o
mencionado valor foi aplicado e pago de novo no mesmo
dia, contudo, com a numeração de 500074. Segue em
anexo o Relatório de Movimento de Pagamentos que
comprovam esses pagamentos e anulações, totalizando
a quantia de R$14.585,94 exibidos na Tabela 1. Destaca
que essas anulações se devem, a equívocos que se
sucederam no decorrer da rotina na Gerência de
Contabilidade da Prefeitura de Cariacica, igualmente
entendeu que esses erros não atingiram a prestação de

Em sua justificativa, alega o Sr. Edinaldo Loureiro
Ferraz que a partir da Tabela 16 exposta pelo relator na
notificação, passou a esclarecer as divergências acerca
dos valores da Folha de Pagamento e do Demonstrativo
da Dívida Flutuante (DEMDFL), separando em Inscrições
e Baixas, conforme exibido na tabela a seguir:
(FIGURA)
O primeiro item da tabela acima é referente ao
pagamento da guia de INSS relacionado a folha mensal
do mês de dezembro de 2016. No DEMDFL mostra esse
valor como saldo inicial da conta 2.1.8.8.1.01.02, vez que
o mencionado valor foi retido na remuneração da folha
de dezembro de 2016. A seguir, DEMDFL com o valor
circulado de vermelho para fins de comprovação:
(FIGURA)
Quanto ao segundo item, esse se refere ao valor do INSS
retido na mensal do mês de dezembro de 2017, o qual
é quitado no mês posterior a sua retenção, ou seja, em
janeiro de 2018. No DEMDFL acima pode-se observar
que o saldo final da conta 2.1.8.8.1.01.02 (circulado de
www.tce.es.gov.br

verde) é o valor da divergência apontada no item dois:
R$ 4.993,31.
Os pagamentos de INSS anulados, mostrados no item
três da Tabela1 se referem a dois empenhos: 500047
e 500056. Sendo que o empenho 500047, na quantia
de R$5.080,81, foi pago e anulado duas vezes na data
31/05/2017 e logo em seguida pago novamente no
mesmo dia, criando um saldo de anulação igual a
R$10.161,62. Quanto ao empenho 500056, no montante
de R$4.424,32, foi pago e anulado no dia 30/06/2017,
sendo que o mencionado valor foi empenhado e pago
novamente no mesmo dia, contudo, agora com a
numeração de 500074. Em anexo, segue o Relatório
de Movimento de Pagamentos que evidenciam os
pagamentos e anulações efetuados, os quais somam o
valor de R$14.585,94 apresentados na Tabela 1.
Ainda, ressalta que tais anulações se devem a deslizes
que se deram no decorrer da rotina de Gerência da
Contabilidade da Prefeitura de Cariacica, entendendo
que essas falhas não prejudicaram a PCA e/ou
integridade dos dados contábeis. Finalmente, o item
quatro da Tabela 1 refere-se ao pagamento de INSS
sobre o 13º salário e férias dos servidores públicos do
Município de Cariacica que foram suspensos por meio de
notificação do TCEES, entre os meses de agosto de 2015
e julho de 2017. Após o Acórdão TC – 824/2017, que
resolveu pela quitação das verbas que se encontravam
suspensas, foi liquidado em agosto de 2017, ou seja, de
maneira retroativa o 13º salário e as férias concernentes
ao período anteriormente dito. De forma suplementar,
foram pagos os referidos encargos dessas verbas,
abarcando o INSS.
Consoante Tabela 1, noto que os responsáveis
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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informaram que no valor de R$78.828,27 de inscrições
estão incluídos os valores: R$14.585,94 referente aos
pagamentos de INSS anulados e refeitos para acertos
contábeis; o montante de R$1.692,33 referente ao INSS
s/13º e férias quitados após suspensão judicial. Destarte,
caso esses dois valores sejam excluídos, o produto será
de R$62.550,00 de inscrições. No que se refere ao valor
de baixas de R$78.192,66, descrito na Tabela 1, as
defesas informaram que estão incluídos e excluídos tal
valor:
- R$4.357,70 de pagamento de INSS referente a folha de
dezembro/2016;
- R$(4.993,31) referente folha de dezembro/2017 a ser
pago em 2018;
- R$14.585,94 referente aos pagamentos de INSS
anulados e refeitos para acertos contábeis; e
- R$1.692,33 referente ao INSS s/ 13º e férias pago após
suspensão judicial
Desta forma, sendo recalculada a Tabela 16, com o
resultado gerado após as exclusões e inclusões nos
valores de inscrições e baixas, como pode-se notar a
seguir:
Tabela16 recálculo: Contribuições Previdenciárias –
Servidor Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 04211/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017
Logo, no que se refere as contribuições previdenciárias
do RGPS (parte do servidor), observo que os valores
registrados pela unidade gestora, no transcorrer do
exercício em estudo, mostraram 100,00% dos valores
devidos, portanto, considero como aceitáveis para fins
de análise das contas. Quanto aos valores recolhidos

pela unidade gestora, no decorrer do exercício em
análise, igualmente representaram 100,00% dos valores
devidos, desse modo, considero aceitáveis, para fins de
análise das contas.
Conforme o que foi exposto pelos responsáveis, afasto o
indicativo de irregularidade ora analisada.
Ante todo o exposto, acompanhando o opinamento da
Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO
por que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACÓRDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo Relator, em:
1.1 Julgar REGULARES as contas da Procuradoria
Geral do Município de Cariacica - PROGER, relativas
ao exercício de 2017, sob a responsabilidade dos Srs.
Edinaldo Loureiro Ferraz e Eduardo Dalla Bernardina,
conforme dispõe o art. 84, inciso I, da Lei Complementar
621/2012 c/c art.161, do Regimento Interno do TCEES,
aprovado pela Resolução 261/2013, bem como, dando
quitação ao responsável, nos termos do artigo 85 da Lei
Complementar 621/2012.
DAR CIÊNCIA aos interessados;
1.3 Após os trâmites regimentais, ARQUIVAR os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 16/04/2019 - 11ª Sessão Ordinária do
Plenário.
www.tce.es.gov.br

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Domingos Augusto Taufner (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges, Rodrigo
Coelho do Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Acórdão 00457/2019-1 – PLENÁRIO
Processo: 04214/2018-4
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: SEMSEP - Secretaria Municipal de Defesa Social de
Cariacica
Relator: Domingos Augusto Taufner
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Responsável: JOSE ALEXANDRE FRAGA RIBEIRO

Responsável: José Alexandre Fraga Ribeiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
– SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL DE
CARIACICA – EXERCÍCIO DE 2017 – REGULAR –
QUITAÇÃO – ARQUIVAR

Item 3.4.2.1 Divergências entre valores de contribuição
previdenciária retida do servidor – RGPS, apurada na
folha de pagamento e registros contábeis.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:

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

RELATÓRIO

Responsável: José Alexandre Fraga Ribeiro.

Tratam os presentes autos de Prestação de Contas
Anual da Secretaria Municipal de Defesa Social de
Cariacica, referente ao exercício financeiro de 2017, sob
a responsabilidade do Sr. José Alexandre Fraga Ribeiro,
na função de Ordenador de Despesas.

Ato sequente, o NCE elaborou a Instrução Técnica
Inicial ITI 00729/2018-1 (Doc. 46), sugerindo citação do
responsável para apresentar justificativas no prazo legal.

Em relação à referenciada prestação de contas, o NCE
- Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia elaborou o Relatório Técnico RT nº 489/20185 (Doc. 45), apontando os seguintes indícios de
irregularidades:

Devidamente citado, o responsável Sr. José Alexandre
Fraga
Ribeiro,
apresentou
defesa/justificativa
00173/2019-4. (Doc. 51) em relação à Decisão Segex
693/2018-7 (Doc. 47).

Item 3.4.1.2 Divergência entre os valores de contribuição
previdenciária retida dos servidores – RPPS, apurada na
folha de pagamento e registros contábeis.
Fundamentação legal: artigo 85, 87, 102 e 103 da Lei
4.320/64 e artigo 15, I c/c 22, I e II da Lei Federal nº
8212/1991.
Responsável: José Alexandre Fraga Ribeiro
Item 3.4.1.2 Divergências entre os valores de contribuição
previdenciária retida dos servidores – RPPS, apurada na
folha de pagamento e registros contábeis.
Fundamentação legal: artigo 85, 87, 102 e 103 da Lei
4.320/64 e artigo 15, I c/c 22, I e II da Lei Federal nº
8212/1991.

Em seguida, foi proferida a Decisão SEGEX 00693/20187 (Doc. 47) determinando a citação do responsável.

O NCE – Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia, após análise das justificativas apresentadas,
por meio da ITC 805/2019-7, sugeriu o afastamento das
irregularidades apuradas no Relatório Técnico 489/20185, opinando pelo julgamento regular da prestação de
contas.
Encaminhado os autos ao Ministério Público de Contas,
este manifestou-se por meio de Parecer Ministerial
01108/2019-3 (Doc. 59), de Lavra do Procurador de
Contas Dr. Luciano Vieira, no qual anuiu aos argumentos
fáticos jurídicos, delineados em ITC 0805/2019-7,
tecendo ainda comentários adicionais.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO:
www.tce.es.gov.br

Os presentes autos cuidam de PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL da Secretaria Municipal de Defesa Social de
Cariacica, referente ao exercício de 2017, 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, destacase 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 02/04/2018, ou seja, dentro
do prazo regimental.
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.
Isto posto, verifico que os autos se encontra devidamente
instruído, 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.
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES
Divergências entre os valores de contribuição
previdenciária patronal – RPPS, apurada na folha de
pagamento e registros contábeis. (ITEM 3.4.1.1 DO RTC
489/2018-5).
Base Normativa: Artigo 85,87, 102 e 103 da Lei 4.320/64
e artigo 15, I c/c 22, I e II da Lei Federal n° 8212/1991.
A Equipe Técnica verificou que os valores relativos às
contribuições previdenciárias patronais devidas ao RPPS
registrados, liquidados e pagos pela unidade gestora
equivalem a 86,82% dos valores devidos, evidenciando,
assim, que a Unidade Gestora registrou e pago valores
previdenciários menores que aqueles apurados pela
folha de pagamento.
Devidamente citado para apresentar justificativas, o
Responsável aduziu que o valor correto das contribuições
patronais do IPC, são a soma das verbas 2015 (R$
5.445,31) e 2037 (R$ 59.402,59), perfazendo o total de
R$ 64.847,90, ou seja, uma diferença de R$ 1.454,18
a maior, no valor da folha enviada no arquivo FOLRPP,
tendo em vista que arquivo xml da folha de pagamento
encaminhado apresentava falhas, apresentando assim
novo arquivo demonstrando os valores mencionados.
Permaneceria, assim, a diferença entre o valor pago (R$
57.630,13) e o valor devido (64.847,90) de R$ 7.217,77,
que se refere a folha de dezembro que foi paga em
janeiro de 2018, conforme Nota de Pagamento anexa
(Doc. 52) e referente ao 13° salário de 2017 que de
fato não havia sido recolhido, mas posteriormente foi,
conforme comprovante de pagamento acostado.
O NCE, em Instrução Técnica Conclusiva – ITC 805/20197, acolheu as justificativas apresentadas ao analisar que

a contribuição em questão foi integralmente recolhida
e comprovado por documentos, opinando pelo
afastamento da presente irregularidade.
Assim, integro ao meu voto os argumentos aduzidos pela
área técnica desta Corte de Contas, e entendo por afastar
a irregularidade em análise, vez que os documentos e os
argumentos apresentados pela defesa foram suficientes
para sanear o presente item.
Divergências entre os valores de contribuição
previdenciária retida dos servidores – RPPS, apurada
na folha de pagamento e registros contábeis.
Base Normativa: Artigo 85,87, 102 e 103 da Lei 4.320/64
e artigo 15, I c/c 22, I e II da Lei Federal n° 8212/1991.
Ao analisar a prestação de contas, a área técnica observou
que os valores registrados referentes às contribuições
retidas dos servidores e devidas ao RPPS, equivalem a
113,97% dos valores devidos, e os valores recolhidos
representam 106,77% dos valores devidos, evidenciando
que foi registrado e recolhido valores previdenciários
maiores que aqueles apurados pela folha de pagamento.
Foi apresentado como justificativa quanto aos valores
extraídos do relatório DEMDFL, demonstrando
movimentação
realizada
na
conta
contábil
2.1.8.8.1.01.01, como também comprova o valor
equivalente a R$ 4.732,96 relativo ao pagamento da
folha complementar e 13º de dezembro do ano de 2016,
realizado pagamento no ano de 2017 (DOC 52).
O responsável relatou também que quanto a
movimentação indevida referente as retenções de
servidores cedidos do IPAJM na quantia de R$ 2.773,80 na
conta 2.1.8.8.01.01.004, a conta foi cadastrada no grupo
incorreto, assim apresentou também demonstrativo que
www.tce.es.gov.br

comprova o pagamento das contribuições (Doc. 52).
O NCE, em Instrução Técnica Conclusiva – ITC
00399/2019, acolheu as justificativas apresentadas,
opinando pelo afastamento da presente irregularidade,
vez que as justificativas e documentação enviada, em
especial, ao demonstrativo de receita extra orçamentária
e pagamentos extra orçamentários, possibilitou a
verificação de que os valores registrados representaram
100,00% dos valores devidos; já os valores recolhidos
pela unidade gestora, representaram 92,83% dos
valores devidos, no que tange às contribuições retidas
dos servidores e devidas ao RPPS, sendo considerados
aceitáveis, para fins de análise das contas.
Do compulsar dos autos, constato que a documentação
anexada (doc. 52) comprova os argumentos levantados
pelo responsável, de modo que a irregularidade fora
devidamente justificada.
Assim, integro ao meu voto os argumentos aduzidos
pela área técnica desta Corte de Contas, e entendo por
afastar a irregularidade.
Divergência entre os valores de contribuição
previdenciária retida do servidor – RGPS, apurada na
folha de pagamento e registros contábeis.
Base Normativa: Artigo 85,87, 102 e 103 da Lei 4.320/64
e artigo 15, I c/c 22, I e II da Lei Federal n° 8212/1991.
Em RTC, o Corpo Técnico constatou que relativamente
as contribuições retidas dos servidores e devidas ao
RGPS, observa-se que equivalem a 117,88% dos valores
devidos, e quanto aos valores recolhidos pela unidade
gestora, no decorrer do exercício representam 115,47%
dos valores devidos, indicando que a Unidade Gestora
registrou e recolheu valores previdenciários maiores que
Segunda-feira, 3 de junho de 2019

66

ATOS DO PLENÁRIO

aqueles apurados pela folha de pagamento.

divergência para essa situação.

Citado para apresentar justificativas, o responsável aduziu
que os valores extraídos do relatório DEMDFL, enviado
no balanço, demonstram toda a movimentação contábil,
o que inclui a folha de pagamento complementar e 13º
de dezembro do ano de 2016, que foi pago em janeiro
de 2017 (Doc. 52). Menciona também como justificativa,
a abertura do processo 34166/2016 para pagamento de
R$ 570,88 que se referia ao pagamento de INSS sobre o
13º salário e férias, conforme documentos apresentados
(Doc. 52).

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.

Relata ainda em meio a justificativa às divergências,
que houve cancelamento de 3 pagamentos nos dias
31/05/2017 e 29/05, que foram refeitos no mesmo dia,
nos valores de R$ 7.065,94 e R$570,88 e R$ 7.111,15
(Doc. 52)
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia – NCE, em Instrução Técnica Conclusiva – ITC
00805/2019-7, após análise de todos os documentos
apresentados, verificou que os valores registrados
representaram 100,00% dos valores devidos e os valores
recolhidos pela unidade gestora, representaram 90,33%
dos valores devidos, no que tange às contribuições
retidas dos servidores e devidas ao RGPS, sendo
considerados aceitáveis, para fins de análise das contas,
opinando por afastar a irregularidade.
Em análise aos autos, entendo por acompanhar o
entendimento técnico e afastar a irregularidade em
análise, vez que os documentos e os argumentos
apresentados pela defesa foram suficientes sanar o
presente item, e os valores recolhidos correspondentes
a 90,33% dos valores devidos, sendo uma diferença
inferior a 10%, estando dentro do limite aceitável de

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1 Julgar Regular a Prestação de Contas Anual da
Secretaria Municipal de Defesa Social de Cariacica,
referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade
do Sr. José Alexandre Fraga Ribeiro, na forma do artigo
84, inciso I da Lei Complementar 621/2012, dando
quitação ao responsável, nos termos do art. 85, do
mesmo diploma legal;
Dar ciência aos interessados;
1.3 Após tramites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 16/04/2019 - 11ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Domingos Augusto Taufner (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges, Rodrigo
Coelho do Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
www.tce.es.gov.br

Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Acórdão 00458/2019-1 – PLENÁRIO
Processo: 04218/2018-2
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: SEMEL - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de
Cariacica
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: EDVALDO JOSE ERLACHER
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO –
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE
CARIACICA - EXERCÍCIO DE 2017 – REGULAR – QUITAÇÃO
- ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
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RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual
de Ordenador da Secretaria Municipal de Esportes e
Lazer de Cariacica, referente ao exercício financeiro de
2017, sob a responsabilidade do Sr. Edvaldo Jose Erlacher.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia – NCE elaborou Relatório Técnico RT 463/20181, apontando os seguintes indicativos de irregularidade:
Tabela
Ato sequente, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial
ITI 727/2018-2, sugerindo a citação do responsável
para apresentar justificativas no prazo legal. Assim,
acompanhando o entendimento, a citação do
responsável foi efetuada, conforme Decisão SEGEX
691/2018-8. Devidamente citado, conforme o Termo
de Citação 1269/2018-4, o responsável apresentou suas
justificativas.
Tendo analisado as possíveis irregularidades e os
esclarecimentos apresentados, o Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia - NCE elaborou
a Instrução Técnica Conclusiva 934/2019-6, concluindo
pelo julgamento regular da presente Prestação de
Contas.

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, destacase 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 26 de março de 2018 por meio
do Sistema CidadES, ou seja, intempestivamente, nos
termos do art. 139 da Resolução TCEES nº 261/2013.
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.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas,
em Parecer 1056/2019-1 da lavra do Procurador de
Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, anuiu aos
argumentos fáticos e jurídicos delineados pela Área
Técnica.

Isto posto, verifico que o feito se encontra devidamente
instruído, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis
que observados todos os trâmites legais e regimentais,
passo então à análise das irregularidades apontadas.

É o sucinto relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

Diferença entre saldo de extrato bancário
contabilidade. (ITEM 3.2.1.1 DO RTC 463/2018-1).

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo –

Base legal: Artigos 85 e 89 da Lei 4320/64

DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES

www.tce.es.gov.br

e

Conforme o item 3.2.1.1 do Relatório Técnico Contábil
463/2018-1 os extratos bancários que compõem a
prestação de contas mostram saldos divergentes
apontados na contabilidade para as seguintes contas:
Tabela
Em sede de justificativa apresentada o Responsável alega
que o extrato da conta 600647070-8 – CEF – aplicação,
mostrada na PCA com saldo zerado se refere a conta
corrente, o saldo contábil de R$ 49.047,89 apresentado
se refere a igual conta bancária, contudo, em modalidade
de aplicação. Encaminhou anexo o extrato correto da
conta aplicação, comprovando o saldo contábil de R$
49.047,89, como exibido a seguir:
(FIGURA)
Observo que o Gestor enviou o extrato da conta
600647070-8 – CEF aplicação, com a quantia de
R$ 49.047,89, apresentando consonância entre os
registros constantes dos extratos bancários e contábeis,
na conclusão do exercício de 2017, referentes às
disponibilidades financeiras em conta corrente/
aplicação.
Tendo em vista esses esclarecimentos, acompanho o
entendimento técnico e ministerial, e afasto o indicativo
de irregularidade ora analisado.
Divergências entre os valores de contribuição
previdenciária patronal – RPPS, apurada na folha de
pagamento e registros contábeis. (ITEM 3.4.1.1 DO RTC
463/2018-1).
Base legal: Art. 85, 87, 102 e 103 da Lei 4.320/64 e artigo
15, I c/c 22, I e II da Lei Federal nº 8212/1991.
Com fundamento na Tabela 15, no que se refere às
contribuições previdenciárias patronais devidas ao RPPS,
Segunda-feira, 3 de junho de 2019

68

ATOS DO PLENÁRIO

é possível notar que os valores registrados e pagos pela
unidade gestora representaram 86,82% dos valores
devidos.
Alega o Defendente que no que tange a Tabela 15 do
Relatório Técnico, foram demonstrados os valores
averiguados de contribuição patronal para o IPC.
(FIGURA)
Ainda, aduz que ao analisar os valores, constatou
diferença de R$ 159,06 a menor, no valor da folha
encaminhada no arquivo FOLRPP. Essa divergência
decorre de falhas na geração do arquivo xml da folha de
pagamento, como apresentado no quadro abaixo:
(FIGURA)
O valor exato pode ser confirmado no relatório “Resumo
da Folha de Pagamento” anexo. As contribuições
patronais do IPC, são a soma das verbas 2015 e 2037.
(FIGURA)
Portanto, a tabela 15 com o valor corrigido da falha é
reconhecida de acordo com a tabela abaixo:
(FIGURA)
É possível observar que a diferença entre o valor devido
e o valor quitado é de R$ 1.088,91:
(FIGURA)
O defendente argui que o valor de R$ 1.088,91, não pago
no ano de 2017 é composto pela soma das contribuições
patronais ao IPC, sendo o valor de R$ 464,90 concernente
a folha de pagamento do mês de dezembro, já no que
tange ao 13º salário de 2017 a quantia é de R$ 624,01.
A contribuição da folha de dezembro, foi empenhada
e paga em janeiro de 2018, consoante documentação
anexa (Nota de Pagamento). No tocante ao valor do 13º

salário, R$ 624,01, alega o Responsável que realmente
deixou de ser recolhido, tomando ciência do ocorrido
somente agora, bem como foi feito o recolhimento
do valor para o IPC, de acordo com comprovante de
pagamento anexo.
Observo que a defesa relata que o valor correto das
contribuições patronais do IPC, são a soma das verbas
2015 (R$ 662,28) e 2037 (R$ 6.554,34), finalizando com o
total de R$ 7.216,62, isto é, uma diferença de R$ 159,06
a maior, no valor da folha encaminhada no arquivo
FOLRPP (Doc. 61). Tendo isso em vista, a diferença entre
o valor pago (R$ 6.127,71) e o valor devido (7.216,62) é
de R$ 1.088,91.
No que se refere ao valor de R$ 1.088,91, não quitado no
exercício de 2017, a defesa justificou que o valor de R$
464,90 que se refere a folha de pagamento de dezembro
foi devidamente paga em janeiro de 2018, consoante
Nota de Pagamento encaminhada em anexo (Doc. 53) e
o valor R$ 624,01 referente ao 13° salário de 2017 deixou
de ser recolhido, fato que tomou conhecimento somente
agora. Foi efetuado o recolhimento do valor para o IPC,
de acordo com comprovante de pagamento anexo (Doc.
62).
(FIGURA)
Portanto, considerando que a documentação corrobora
as justificativas do gestor e tendo sido saneada, afasto a
irregularidade ora analisada.
Divergências entre os valores de contribuição
previdenciária retida dos servidores - RPPS, apurada na
folha de pagamento e registros contábeis.
Base legal: Art. 85, 87, 102 e 103 da Lei 4.320/64 e artigo
15, I c/c 22, I e II da Lei Federal nº 8212/1991.
www.tce.es.gov.br

No que se refere às contribuições retidas dos servidores
e devidas ao RPPS, segundo Tabela 16, é possível
observar que os valores registrados refletiram 123,93%
dos valores devidos. Quanto aos valores recolhidos pela
unidade gestora, configuraram 117,02% dos valores
devidos, considerando-se passíveis de justificativas,
assim, possibilitando a análise das contas.
Em sede de defesa, o responsável aduz que os valores
retirados do relatório DEMDFL, encaminhado no
balanço, mostram toda a movimentação ocorrida na
conta contábil 2.1.8.8.1.01.01, registrada as retenções e
pagamentos de contribuições ao RPPS.
Logo, se houver anulação de pagamento, ainda que seja
refeita, sua movimentação somará no relatório DEMDFL
no movimento de inscrições e baixas. Consoante
princípio contábil, a contabilidade aponta todos os
atos e fatos no Patrimônio. Alega que ao analisar a
razão analítica da conta 2.1.8.8.1.01.01, igualmente os
relatórios de pagamentos e receita extra orçamentária
ligados a essa conta contábil, é possível identificar a
composição dos saldos exibidos na Tabela 16 do relatório
técnico 463/2018:
(FIGURA)
Desta maneira, demonstra a composição do saldo
mediante tabela a seguir:
Pode-se observar os pagamentos, que somam a quantia
de R$ 7.126,40, somente o valor de R$ 5.669,10 se trata
de pagamentos de contribuições previdenciárias do
exercício. Quanto a quitação da folha complementar e
o 13º salário de dezembro 2016, somou a quantia de R$
561,23, saldado somente em janeiro de 2017.
Identificou ainda que a movimentação da conta contábil
Segunda-feira, 3 de junho de 2019

69

ATOS DO PLENÁRIO

relacionado as retenções de servidores cedidos do
Instituto de Previdência de Vila Velha, igualmente
totalizaram no demonstrativo da dívida flutuante, como
retenções sobre vencimentos e vantagens do RPPS em
valor total de R$ 896,07, na conta 2.1.8.8.1.01.01.008.
Esse fato ocorreu tendo em vista que a conta contábil
está cadastrada em grupo de contas incorreto.
Consequentemente, do total de contribuições devidas
pelo servidor, exibidos em folha de pagamento no
montante de R$ 6.089,99, foram quitados dentro do
exercício financeiro o total de R$ 5.669,10. No tocante
a contribuição dos servidores ao Regime Próprio de
Previdência é possível observar:
(FIGURA)
O Responsável enviou anexo demonstrativos de receita
extra orçamentária, bem como pagamentos extra
orçamentários para a verificação das informações
trazidas.
Noto que o Responsável menciona que os valores
retirados do relatório DEMDFL, encaminhado no
balanço, exibiram toda a movimentação ocorrida na
conta contábil 2.1.8.8.1.01.01, até mesmo o valor de R$
561,23 alusivo a pagamento da folha complementar e
13º salário de dezembro de 2016, quitado somente em
janeiro de 2017 (Doc.56), como é possível observar a
seguir:
(FIGURA)
Ademais, relata a movimentação indevida da conta
contábil relacionada as retenções de servidores doados
do Instituto de Previdência de Vila Velha na monta de
R$ 896,07, na conta 2.1.8.8.1.01.01.008, em tal caso,
a conta contábil encontra-se cadastrada em grupo de

contas errado.
Frente a este fato, vejo que a defesa informa que o valor
total de contribuições devidas pelo servidor mostrados
na folha de pagamento foi de R$ 6.032,90, bem como
foram quitados dentro do exercício financeiro o montante
de R$ 5. 611,91, consoante demonstrativo de receita
extra orçamentária e pagamentos extra orçamentários
(Doc.57).
(FIGURA)
Com fundamento nas justificativas e documentação
encaminhada ao TCEES, especialmente, ao demonstrativo
de receita extra orçamentária e pagamentos extra
orçamentários, verifico que os valores recolhidos pela
UG, caracterizam 92,14% dos valores devidos, no tocante
as contribuições retidas dos servidores e devidas ao
RPPS, sendo considerados aceitáveis para fins de análise.
Considerando as justificativas e a documentação enviada
pelo gestor, acompanho o entendimento técnico e afasto
o indicativo de irregularidade analisado.
Divergências entre os valores de contribuição
previdenciária retida do servidor - RGPS, apurada na
folha de pagamento e registros contábeis (ITEM 3.4.2.1
DO RTC 463/2018-1).
Base legal: Art. 85, 87, 102 e 103 da Lei 4.320/64 e artigo
15, I c/c 22, I e II da Lei Federal nº 8212/1991.
No que diz respeito às contribuições retidas dos
servidores e devidas ao RGPS, com fundamento na
Tabela 16, é possível verificar que os valores registrados
caracterizam 112,00% dos valores devidos, já os valores
recolhidos pela UG, no correr do exercício em estudo,
refletiram 110,40% dos valores devidos.
Em justificativa, o gestor esclareceu que os valores
www.tce.es.gov.br

auferidos do relatório DEMDFL, encaminhado no
balanço, comprovou toda a movimentação ocorrida na
conta contábil 2.1.8.8.1.01.02, conta esta que registra as
retenções e pagamentos de contribuições ao RGPS.
Consequentemente, se ocorre anulação de pagamento, e
ainda que essa seja refeita, sua movimentação totalizará
no relatório DEMDFL no movimento de inscrições e
baixas. Alega que ao analisar a razão analítica da conta
2.1.8.8.1.01.02 e os relatórios de pagamentos e receita
extra orçamentária ligadas a essa conta contábil, podese identificar a composição dos saldos apresentados na
Tabela 16 do relatório técnico 463/2018:
(FIGURA)
A seguir, demonstra a composição do saldo por meio da
tabela abaixo:
(FIGURA)
É possível observar que os pagamentos, os quais quase
somaram o valor de R$ 32.664,68, somente o valor de
R$ 27.003,01 se referem a pagamentos de contribuições
previdenciárias do exercício. Sendo R$ 2.110,18 referente
a pagamento do saldo, da folha de dezembro 2016.
Ademais, foi aberto processo 34166/2016 para quitação
de R$ 13.378,82 pertinentes ao pagamento de INSS
sobre o 13º salário e férias dos Agentes Políticos do
Município que foram suspensos através de notificação
do TCEES, durante os meses de agosto de 2015 e julho
de 2017. Após Acórdão TC 824/2017, o qual deliberou
pelo pagamento das verbas que estavam suspensas,
foi quitado em agosto de 2017 retroativamente o 13º
salário e as férias referentes ao mencionado período.
De forma adicional, foram pagos os referidos encargos
dessas verbas, incluindo o INSS.
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Ainda, teve cancelamento de um pagamento em
30/05/2017, que foi refeito no mesmo dia, no total de
R$ 2.172,67. Desta feita, do montante de contribuições
devidas pelo servidor, exibidos na folha de pagamento
na quantia de R$ 29.586,88, foram saldados ainda
no exercício financeiro, o total de R$ 27.003,01. As
reduções da folha mensal de dezembro de 2017, no
total de R$ 2.583,87, consoante declarado no saldo
contábil do DEMDFL, foram pagas apenas em janeiro
de 2018. Considerando a Tabela 16, no que se trata
das contribuições do servidor ao Regime Geral de
Previdência, seria exibido da seguinte maneira:
(FIGURA)
O defendente enviou anexo os demonstrativos de receita
extra orçamentária e pagamentos extra orçamentário
para apuração dos dados apresentados.
Observo que no item anterior a defesa menciona que
os valores retirados do relatório DEMDFL, encaminhado
no balanço, mostraram todo o fluxo ocorrido na conta
contábil 2.1.8.8.1.01.02, e também o valor de R$
2.110,18 referente a pagamento da folha complementar
e 13º de dezembro de 2016, bem como o valor total de
contribuições devidas pelo servidor exibidos na folha de
pagamento foi de R$ 29.586,88, igualmente foram pagos
dentro do exercício financeiro o total de R$ 29.047,76,
de acordo com o demonstrativo de receita extra
orçamentária e pagamentos extra orçamentários (Doc.
55), como mostrado abaixo:
(FIGURA)
Frente ao que foi dito pelo defendente, bem como com
base nas justificativas e documentações encaminhada,
no que concerne ao demonstrativo e receita extra

orçamentária e pagamentos extra orçamentários é
possível observar que os valores registrados refletiram
100% dos valores devidos e os valores recolhidos pela
UG, corresponderam 98,17% dos valores devidos, no
que se refere às contribuições retidas dos servidores e
devidas ao RGPS, portanto, sendo aceitáveis para fins de
análise das contas.
Considerando as justificativas e documentações trazidas
pelo Responsável, acompanho o entendimento técnico e
afasto o indicativo a irregularidade.
Ante todo o exposto, acompanhando o opinamento da
Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO
por que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACÓRDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo Relator, em:
1.1 Julgar REGULARES as contas da Secretaria Municipal
de Esporte e Lazer de Cariacica, relativas ao exercício de
2017, sob a responsabilidade do Sr. Edvaldo José Erlacher,
conforme dispõe o art. 84, inciso I, da Lei Complementar
621/2012 c/c, dando quitação ao responsável, nos
termos do artigo 85 do referido diploma legal;
DAR CIÊNCIA aos interessados;
1.3 Após os trâmites regimentais, ARQUIVAR os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 16/04/2019 - 11ª Sessão Ordinária do
www.tce.es.gov.br

Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Domingos Augusto Taufner (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges, Rodrigo
Coelho do Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
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Interessado: DIANA MARGARA RAIDAN CHACARA,
EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES, SONIA MERIGUETE,
TEREZA MARIA CHAMOUN MERIZIO, TACIANA PASOLINI
MAGALHAES, SANDRA MAURA ROVETTA NOGUEIRA,
ADRIANA TRINDADE FERREIRA, ADRIANI SBARDELOTTI
SERPA, IVETE DA SILVA ALMEIDA LOSS, JACINTA
MERIGUETE COSTA, OTILIA MARIA ESTEVAM MOCELIN,
ROBERTO SIMOES, SILVANO DA SILVA, TOLUNIO
FERNANDO ROMANELLI, ANDREA MORAIS MARTINS,
ARIANE DE SOUZA DE FREITAS, EMMANUELLE VIEIRA
SILVA, CEZAR CASTRO MARTINS, RITA DE CASSIA NOSSA
DE ALMEIDA, SONIA REGINA ROSA SIMOES, A. D.PEREIRA
FILHO, A.F.R. EVENTOS LTDA, ORDEM DOS ADVOGADOS
DO BRASIL SECAO DO ESPIRITO SANTO, RAMALHETE
CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA, SSOCIACAO DAS
ESCOLAS DE SAMBA E BLOCOS CARNAVALESCOS DE
GUARAPARI, JOAO CEZARE MAGNAGO, MARCELO DE
ANDRADE PASSOS, MARIA APARECIDA DA SILVA RAMOS,
PATRICIA SILVA BRAZIL, RENATA RETORE MORENO
RAMOS, RUTH ALVES PEREIRA, SANDRA CRISTINA DOS
SANTOS FURTADO, UNIVERSOM - EVENTOS, LOCACAO,
COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, NORMA GALDINA
DA SILVA, ANA PAULA COSTA DA SILVA, ANA CAROLINA
COSTA DA SILVA
Procuradores: ALOIZIO FARIA DE SOUZA FILHO (OAB:
10041-ES), BRUNO RICHA MENEGATTI (OAB: 19794-ES),
DIOGO PAIVA FARIA (OAB: 12151-ES), FTSC - FARIA, TRISTAO
& SUEIRO DE CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS
(CNPJ: 04.896.091/0001-46), LUCAS CAMPOS DE SOUZA
(OAB: 14235-ES), MARIANA GUIMARAES FONSECA
GIANORDOLI (OAB: 12515-ES), MARLILSON MACHADO
SUEIRO DE CARVALHO (OAB:9931-ES), RODRIGO
CAMPANA TRISTAO (OAB: 9445-ES), RUBENS CAMPANA

TRISTAO (OAB: 13071-ES), WILER COELHO DIAS (OAB:
11011-ES), FAUSTO ANTONIO POSSATO ALMEIDA
(OAB: 6721-ES), OTILIA MARIA ESTEVAM MOCELIN
(CPF: 714.088.517-68), ADRIANI SBARDELOTTI SERPA
(CPF: 818.121.327-00), TEREZA MARIA CHAMOUN
MERIZIO (OAB: 6560-ES), JACINTA MERIGUETE COSTA
(CPF: 007.808.727-97), SILVANO DA SILVA (OAB: 8327ES), ADRIANA TRINDADE FERREIRA (CPF: 017.202.70716), CEZAR CASTRO MARTINS, EMANNUELLE VIEIRA
SILVA, JOAO CEZARE MAGNAGO (OAB: 10775-ES),
MARCELO DE ANDRADE PASSOS, PATRICIA SILVA BRAZIL
(CPF: 015.211.567-60), MALHETE CONTABILIDADE
E CONSULTORIA LTDA (CNPJ: 02.540.270/0001-10),
RENATA RETORE MORENO RAMOS (CPF: 910.289.30704), SONIA MERIGUETE (CPF:002.312.837-25), GABRIEL
SANTOS DE ALMEIDA (OAB: 15850-ES), JOAO ANGELO
BELISARIO (OAB: 5644-ES), MUNIR ABUD DE OLIVEIRA
(OAB: 16634-ES), EDUARDO SANTOS SARLO (OAB:
11096-ES), FRANCISCO CARLOS PIO DE OLIVEIRA (OAB:
5285-ES), GLAUCO BARBOSA DOS REIS (OAB: 13058ES), LUDGERO FERREIRA LIBERATO DOS SANTOS (OAB:
21748-ES), MICHEL ANGELO DE JESUS GOMES (OAB:
13791-ES), RAPHAELA MIGUEL ERNANDES (OAB: 14224ES), RICARDO CLAUDINO PESSANHA (OAB: 10406-ES,
OAB: 181289-RJ)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSAO E
CONTRADIÇÃO – CONHECER – DAR PROVIMENTO –
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração movido pelo
Ministério Público de Contas, em face do Acórdão
www.tce.es.gov.br

TC 934/2018-8, exarado nos autos do Processo TC
2681/2012, no qual restou consignado:
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões
expostas pelo Relator por:
1.1. Rejeitar as preliminares de mérito suscitadas pelos
responsáveis Edson Figueiredo Magalhães, Marcelo de
Andrade Passos, Sonia Regina Rosa Simões, Emmanuelle
Vieira Silva e Tereza Maria Chamoun Merízio, conforme
fundamentação constantes nos itens 2.1 a 2.5 da ITC
4000/2017;
1.2. Converter os autos em Tomada de Contas Especial,
nos termos do inciso IV do art. 57 da LC nº 621/2012;
1.3. Rejeitar parcialmente as razões de justificativas do
Sr. Edson Figueiredo Magalhães – Prefeito Municipal,
para afastar as irregularidades constante dos itens 3.4,
3.8 e 3.11 da ITC, e julgar IRREGULARES suas contas,
tendo em vista a prática de atos ilegais dispostos nos
itens 3.1, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, 3.10 (Proc. 22.235/2011), 3.12,
3.13 e 3.14 da ITC, condenando-lhe ao pagamento de
multa na quantia equivalente a 5.000 VRTE, nos termos
do artigo 96, incisos II e III da LC nº32/93, bem como
pelo cometimento de infração que causou injustificável
dano ao erário presentificada no item 3.10 (Processos
14.480/2011, 22.236/2011 e 18.856/2011) da ITC,
com fulcro no art. 84, III, “c”, “d” e “e” da LC 621/2012,
condeno-lhe ao ressarcimento do erário municipal no
valor de R$ 481.100,00 equivalentes a 227.825,92 VRTE,
solidariamente com:
Tabela
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1.4. Rejeitar parcialmente as razões de justificativas
do Sr. Adriani Sbardelotti Serpa – Secretário da Sectur,
afastando as irregularidades constante dos itens 3.8 e
3.11 da ITC e julgar IRREGULARES suas contas, tendo
em vista, a prática de atos ilegais dispostos nos itens 3.4,
3.6, 3.7 e 3.10 da ITC, condenando-lhe ao pagamento de
multa na quantia equivalente a 1.500 VRTE, nos termos
do artigo 96, incisos II e III da LC nº32/93, bem como
pelo cometimento de infração que causou injustificável
dano ao erário presentificada no item 3.10 (Processos
14.480/2011, 22.236/2011 e 18.856/2011) da ITC,
com fulcro no art. 84, III, “c”, “d” e “e” da LC 621/2012,
condeno-lhe ao ressarcimento do erário municipal no
valor de R$ 481.100,00 equivalente a 227.825,92 VRTE,
solidariamente com:
Tabela
1.5. Extinguir a punibilidade do Senhor Silvano da
Silva – Procurador Geral, em relação as irregularidades
constantes dos itens 3.10 e 3.11 da ITC mantida em
razão do Processo 22.235/2011, deixando de aplicarlhe multa em virtude de seu falecimento em face do
princípio geral da individualização da pena (art. 5º, XLV
da CF), nos termos do artigo 383 c/c o §8º do artigo 329
do RITCEES;
1.6. Rejeitar parcialmente as razões de justificativas
do Sr. Cézar Castro Martins – Procurador Adjunto,
afastando as irregularidades imputadas nos itens 3.9 e
3.11 da ITC, e julgar IRREGULARES suas contas, tendo
em vista, a prática de atos ilegais dispostos nos itens 3.4,
3.6, 3.7 e 3.10 da ITC, condenando-lhe ao pagamento de
multa na quantia equivalente a 1.500 VRTE, nos termos
do artigo 96, incisos II e III da LC nº32/93, bem como
pelo cometimento de infração que causou injustificável

dano ao erário presentificada no item 3.10 (Processo
22.236/2011) da ITC, com fulcro no art. 84, III, “c”, “d” e
“e” da LC 621/2012, condeno-lhe ao ressarcimento do
erário municipal no valor de R$ 257.200,00 equivalente
a 121.797,60 VRTE, solidariamente com:
Tabela
1.7. Rejeitar as razões de justificativas e manter as
irregularidades imputadas a Sra. Diana Márgara Raidan
– Secretária de Saúde, constante dos itens 3.12, 3.13
e 3.14 da ITC, com a respectiva aplicação de multa na
quantia equivalente a 1.500 VRTE, na forma do art. 96,
II, da LC 32/93, por ser essa a legislação aplicável à época
dos fatos;
1.8. Rejeitar as razões de justificativas e manter a
irregularidade imputada a Sra. Jacinta Meriguete Costa
– Secretária de Educação, constante do item 3.12 deste
voto, com a respectiva aplicação de multa na quantia
equivalente a 500 VRTE, na forma do art. 96, II, da LC
32/93, por ser essa a legislação aplicável à época dos
fatos;
1.9. Rejeitar as razões de justificativas e manter a
irregularidade imputada ao Sr. João Cézare Magnago
– Secretário de Fazenda constante dos itens 3.12, 3.13
e 3.14 da ITC, com a respectiva aplicação de multa na
quantia equivalente a 1.500 VRTE, na forma do art. 96,
II, da LC 32/93, por ser essa a legislação aplicável à época
dos fatos;
1.10. Acolher as razões de justificativas e afastar as
irregularidades imputadas a Sra. Sonia Meriguete
– Secretária de Administração e Gestão de Recursos
Humanos e Secretária de Educação constante dos itens
3.8, 3.11 e 3.13 da ITC;
www.tce.es.gov.br

1.11. Rejeitar parcialmente as razões de justificativas do
Sr. Tolúnio Fernando Romanelli, afastando a imputação
de responsabilidade da irregularidade tratada no tópico
4 deste voto (constante do item 3.4 da ITC) e mantendo a
constante do item 3.13 da ITC, com a respectiva aplicação
de multa na quantia equivalente a 500 VRTE, na forma
do art. 96, II, da LC 32/93, por ser essa a legislação
aplicável à época dos fatos;
1.12. Rejeitar as razões de justificativas e manter a
irregularidade imputada a Sra. Adriana Trindade Ferreira
– Gerente de Orçamento e Finanças da Secretaria
de Educação constante do item 3.13 da ITC, com a
respectiva aplicação de multa na quantia equivalente a
500 VRTE, na forma do art. 96, II, da LC 32/93, por ser
essa a legislação aplicável à época dos fatos;
1.13. Rejeitar parcialmente as razões de justificativas
apresentadas pela Sra. Andrea Morais Martins –
Subgerente de Compras e Cadastro de Fornecedores e
Membro da CPL, afastando as irregularidades tratadas
nos itens 3.8 e 3.11 da ITC e mantendo a constante do
item 3.6 da ITC, com a respectiva aplicação de multa na
quantia equivalente a 500 VRTE, na forma do art. 96, II,
da LC 32/93, por ser essa a legislação aplicável à época
dos fatos;
1.14. Rejeitar as razões de justificativas e manter a
irregularidade imputada a Sra. Ariane de Souza Freitas
– Presidente Interina da CPL, constante do item 3.9 da
ITC, com a respectiva aplicação de multa na quantia
equivalente a 500 VRTE, na forma do art. 96, II, da LC
32/93, por ser essa a legislação aplicável à época dos
fatos;
1.15. Rejeitar as razões de justificativas e manter as
irregularidades imputadas a Sra. Emmanuelle Vieira
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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Silva – Assessora Jurídica, constante dos itens 3.9, 3.12
e 3.14 da ITC, com a respectiva aplicação de multa na
quantia equivalente a 1.000 VRTE, na forma do art. 96,
II, da LC 32/93, por ser essa a legislação aplicável à época
dos fatos;
1.16. Rejeitar parcialmente as razões de justificativas
da Sra. Ivete da Silva Almeida Loss – Presidente da CPL,
para afastar a irregularidade constante do item 3.11 da
ITC e manter as constantes dos itens 3.6 e 3.9 da ITC, com
a respectiva aplicação de multa na quantia equivalente
a 500 VRTE, na forma do art. 96, II, da LC 32/93, por ser
essa a legislação aplicável à época dos fatos;
1.17. Rejeitar parcialmente as razões de justificativas do
Sr. Marcelo Andrade Passos – Assessor da Procuradoria,
para afastar a irregularidade constante do item 3.14 da
ITC e manter as constantes dos itens 3.6 e 3.9 da ITC, com
a respectiva aplicação de multa na quantia equivalente
a 500 VRTE, na forma do art.96, II, da LC 32/93, por ser
essa a legislação aplicável à época dos fatos;
1.18. Acolher as razões de justificativas e afastar a
irregularidade imputada a Sra. Otília Maria Estevan
Mocelin – Gerente de Administração Financeira e
Contabilidade, constante do item 3.13 da ITC;
1.19. Acolher as razões de justificativas e afastar a
irregularidade imputada a Sra. Patrícia Silva Brasil –
Gerente de Ações e Saúde, constante do item 3.8 da ITC;
1.20. Rejeitar as razões de justificativas e manter a
irregularidade imputada a Sra. Maria Aparecida da
Silva – Membro de CPL, constante dos itens 3.6 e 3.9
da ITC, com a respectiva aplicação de multa na quantia
equivalente a 500 VRTE na forma do art. 96, II, da LC
32/93 por ser essa a legislação aplicável à época dos

fatos;
1.21. Rejeitar as razões de justificativas e manter a
irregularidade imputada a Sra. Renata Retore Moreno
– Presidente de CPL, constante do item 3.6 da ITC, com a
respectiva aplicação de multa na quantia equivalente a
500 VRTE na forma do art. 96, II, da LC 32/93 por ser essa
a legislação aplicável à época dos fatos;
1.22. Rejeitar as razões de justificativas e manter a
irregularidade imputada a Sra. Ruth Alves Pereira –
Membro Efetivo de CPL, constante do item 3.6 e 3.9
da ITC, com a respectiva aplicação de multa na quantia
equivalente a 500 VRTE na forma do art. 96, II, da LC
32/93 por ser essa a legislação aplicável à época dos
fatos;
1.23. Rejeitar as razões de justificativas e manter a
irregularidade imputada a Sra. Rita de Cássia Nossa
de Almeida – Secretária de CPL, constante do item 3.9
da ITC, com a respectiva aplicação de multa na quantia
equivalente a 500 VRTE, na forma do art. 96, II, da LC
32/93 por ser essa a legislação aplicável à época dos
fatos;
1.24. Rejeitar as razões de justificativas e manter a
irregularidade imputada a Sra. Sandra Cristina dos
Santos Furtado – Membro efetivo de CPL, constante do
item 3.9, com a respectiva aplicação de multa na quantia
equivalente a 500 VRTE na forma do art. 96, II, da LC
32/91 por ser essa a legislação aplicável à época dos
fatos;
1.25. Acolher as razões de justificativas e afastar a
irregularidade imputada a Sra. Sandra Maura Rovetta
– Consultora Técnica da SEMSA, constante do item 3.13
da ITC;
www.tce.es.gov.br

1.26. Rejeitar as razões de justificativas da Sra. Sônia
Regina Rosa Simões – Assessora da Procuradoria, para
julgar IRREGULARES suas contas, tendo em vista, a
manutenção das irregularidades constantes dos itens
3.9, 3.10 e 3.11 da ITC, com a respectiva aplicação de
multa na quantia equivalente a 1.000 VRTE, na forma do
art. 96, II, da LC 32/93, por ser essa a legislação aplicável
à época dos fatos, bem como pelo cometimento de
infração que causou injustificável dano ao erário
presentificada no item 3.10 (Processos 14.480/2011 e
18.856/2011) da ITC, com fulcro no art. 84, III, “c”, “d” e
“e” da LC 621/2012, condeno-lhe ao ressarcimento do
erário municipal no valor de R$ 223.900,00 equivalente
a 106.028,31 VRTE, solidariamente com:
Responsável
Valor R$
Edson Figueiredo 481.100,00
M a g a l h ã e s
( P ro c e s s o s
14.480/2011,
2.236/2011
e
18.856/2011)
Adriani Sbardelotti 481.100,00
Serpa (Processos
14.480/2011,
2.236/2011
e
18.856/2011)

VRTE
227.825,92

227.825,92

1.27. Rejeitar as razões de justificativas e manter
a irregularidade imputada a Sra. Taciana Pasolini
Magalhães – Presidente de CPL, constante do item 3.9
da ITC, com a respectiva aplicação de multa na quantia
equivalente a 500 VRTE, na forma do art. 96, II, da LC
32/93, por ser essa a legislação aplicável à época dos
fatos;
1.28. Rejeitar as razões de justificativas da Sra. Tereza
Maria Chamoun Merízio – Assessora da Procuradoria,
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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para manter as irregularidades constantes dos itens 3.9
e 3.12 da ITC, com a respectiva aplicação de multa na
quantia equivalente a 500 VRTE, na forma do art. 96, II,
da LC 32/93, por ser essa a legislação aplicável à época
dos fatos;
1.29. Extinguir o processo sem resolução de mérito em
face da empresa AFR Eventos Ltda., por ilegitimidade
passiva ad causam, na forma do art. 485, VI, CPC/15, c/c
art. 70, LC 621/2012, conforme disposto no item 3.8 da
ITC;
1.30. Extinguir o processo sem resolução de mérito
em face da empresa Alucinante Produções Ltda., por
ilegitimidade passiva ad causam, na forma do art. 485,
VI, CPC/15, c/c art. 70, LC 621/2012, conforme disposto
no item 3.8 da ITC;
1.31. Extinguir o processo sem resolução de mérito em
face da empresa A.D. Pereira, por ilegitimidade passiva
ad causam, na forma do art. 485, VI, CPC/15, c/c art. 70,
LC 621/2012 (em relação aos Processos 14.480/2011,
18.856/2011) conforme disposto no item 3.11 da ITC;
1.32. Extinguir o processo sem resolução de mérito em
face da empresa Universon Eventos, Locação e Serviços
Ltda., por ilegitimidade passiva ad causam, na forma do
art. 485, VI, CPC/15, c/c art. 70, LC 621/2012, conforme
disposto no item 3.11 da ITC;
1.33. Considerando a prática reiterada da irregularidade
constante do item 12 deste voto, cuja contratação é
celebrada há mais de 10 anos no Município, sendo
objeto de questionamento por essa Corte de Contas,
DETERMINAR ao gestor se abster em contratar
assessoria/consultoria voltada na área de Contabilidade,
nos mesmos moldes do objeto do contrato celebrado

com a empresa RAMALHETE Contabilidade e Consultoria
no exercício de 2011, devendo ainda reestruturar
adequadamente seu quadro de pessoal conferindo
aos cargos atribuições que possam ser desempenhadas
em substituição ao objeto do contrato, promovendo
treinamento dos seus servidores para o desempenho
dessas atividades, evitando com isso o gasto com a
contratação de assessorias;
1.34. Encaminhar ao atual gestor, RECOMENDAÇÃO no
sentido de promover a realização de concurso público para
admissão de pessoal, mas sempre cumprindo os limites
da LRF e CF, adequando sua estrutura organizacional com
a criação e provimento de cargos efetivos, em especial
na área Contábil, com a devida correção do excesso de
cargos comissionados e, ainda, evitando contratações
irregulares, como as habitualmente praticadas sob a
denominação de Consultoria e Assessoria na área de
Contabilidade, observadas nos processos administrativos
n.º 23.872/2010, 23.405/2011 e 23.570/2011, constante
das irregularidades abordadas nos itens 12,13 e 14 deste
voto;

irregularidades constantes dos itens 3.2 e 3.3 da ITC,
ambas com imputação de ressarcimento ao erário,
para que seja promovida a citação do gestor Sr. Edson
Figueiredo Magalhães em solidariedade as entidades
beneficiadas pelo débito imputado para apresentarem
justificativas:
1.36.1) – Irregularidade do item “3.2 da ITC - ausência
de prestação de contas (R$ 37.000,00 ou 17.521,43
VRTE):
Associação Escolinha Rural de Futebol de Guarapari.
Convênio 15/2011 - R$2.000,00 (947,10 VRTE);
Clube Atlético Central. Convênio 26/2011 - R$15.000,00
(7.103,28 VRTE);
Liga de Futebol da Área Rural de Guarapari. Convênio
31/2011 - R$20.000,00 (9.471,04 VRTE).
1.36.2) - Irregularidade do item “3.3 da ITC - ausência
de interesse público (R$27.669,35 ou 13.102,88 VRTE):
Liga Amadora de Futebol do Bairro Adalberto Simão
Nader. Convênios 08/2011 (R$4.322,35 ou 2.043,85
VRTE) e 14/2011 (R$1.077,00 ou 510,01 VRTE);

1.35. Voto, ainda, em razão da irregularidade tratada
no item 5 deste voto (constante do item 3.5 da ITC), por
expedir RECOMENDAÇÃO ao atual Prefeito Municipal
de Guarapari, na forma do art. 329, §7º do RITCEES, no
sentido de que o controle interno do ente promova junto
à Administração fluxograma administrativo e financeiro
visando disciplinar e/ou normatizar critérios de controle
e fiscalização nos processos de pagamentos relativos
aos convênios firmados pelo município, em especial
aos relativos a eventos carnavalescos, sem prejuízo da
normatização que abarquem os demais;

Associação Casimiro de Atletismo Amador. Convênio
33/2011 - R$2.270,00 (1.074,96 VRTE);

1.36. Formar autos apartados para análise das

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto

www.tce.es.gov.br

Una Futebol Club. Convênio 39/2011 - R$20.000,00
(9.471,04 VRTE).
2. Unânime. Sem divergência, absteve-se de votar, por
suspeição, o conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun.
3. Data da Sessão: 17/07/2018 - 23ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
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(presidente), Domingos Augusto Taufner (relator) e
Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: Márcia Jaccoud
Freitas e João Luiz Cotta Lovatti.
5. Ficam os responsáveis obrigados a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa
aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454,
inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando
cabível recurso, os prazos para interposição encontramse previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.

procedido da Decisão Monocrática 01420/2018-4, que
CONHECEU dos Embargos de Declaração e determinou
a notificação dos embargados para apresentação de
contrarrazões.
Conquanto a notificação tenha sido publicada, conforme
se verifica da Certidão 04265/2018-1, o prazo transcorreu
in albis sem qualquer manifestação dos embargados.

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

Em seguida, os autos foram para Núcleo de Controle
Externo de Recursos e Consultas que elaborou ITR –
Instrução Técnica de Recurso (evento 09), opinando pelo
provimento do Embargos, o que fora acompanhado pelo
Ministério Público de Contas (evento 13), em Parecer da
lavra do Exmo. Procurador Luís Henrique Anastácio da
Silva.

Relator

É o relatório.

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE CHAMOUN

FUNDAMENTAÇÃO

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

Precipuamente, quanto ao cabimento dos embargos de
declaração, verifico que o recurso apresentado encontra
respaldo no art. 167, caput, da Lei Orgânica deste
Tribunal - Lei Complementar Estadual 621/2012 -.

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de
Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
Com a interposição do recurso os autos foram remetidos
à Secretaria Geral da Sessões - SGS, que se manifestou
pela tempestividade conforme Despacho 43120/2018-3,

Ademais, verifico que os Embargos apresentados são
tempestivos e a parte interessada possui legitimidade,
estando, portanto, atendidos os pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual, ratifico que os embargos
devam ser conhecidos.
No tocante ao mérito, o embargante, em síntese,
respectivamente, aponta como ponto contraditório
e omisso na decisão objurgada, requerendo
pronunciamento expresso quanto aos seguintes pontos:
DA CONTRADIÇÃO
No item 1.6 do dispositivo do v. Acórdão, esse Sodalício
www.tce.es.gov.br

decidiu por:
1.6. Rejeitar parcialmente as razões de justificativas
do Sr. Cézar Castro Martins – Procurador Adjunto,
afastando as irregularidades imputadas nos itens 3.9 e
3.11 da ITC, e julgar IRREGULARES suas contas, tendo
em vista, a prática de atos ilegais dispostos nos itens 3.4,
3.6, 3.7 e 3.10 da ITC, condenando-lhe ao pagamento de
multa na quantia equivalente a 1.500 VRTE, nos termos
do artigo 96, incisos II e III da LC nº32/93, bem como
pelo cometimento de infração que causou injustificável
dano ao erário presentificada no item 3.10 (Processo
22.236/2011) da ITC, com fulcro no art. 84, III, “c”, “d”
e “e” da LC 621/2012, condeno-lhe ao ressarcimento do
erário municipal no valor de R$ 257.200,00 equivalente
a 121.797,60 VRTE, solidariamente com:
Tabela
Embora tal trecho do dispositivo afirme que o Sr. Cézar
Castro Martins praticou os atos ilegais dispostos nos
itens 3.4, 3.6, 3.7 e 3.10, ele, conforme fundamentos do
v. Acordão, apenas praticou os atos ilegais dispostos no
item 3.10, o que revela contradição entre o dispositivo e
a fundamentação da decisão.
DA OMISSÃO
(...) no item 4 da Análise de Mérito, conquanto
tenha sido afastada a responsabilidade do Prefeito
e do Secretário da Fazenda (Sr. Tolúnio Fernando
Romanelli), essa Corte corroborou “ao posicionamento
do corpo técnico mantendo a irregularidade, com o
respectivo ressarcimento aos cofres públicos no valor
correspondente às despesas realizadas em desatenção
ao objeto do convênio que totalizam a quantia de R$
6.853,53 (seis mil, oitocentos e cinquenta e três reais
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e cinquenta e três centavos) equivalentes a 3.245,50
VRTE”.
Assim, os outros indicados por essa irregularidade – quais
sejam: Adriani Sbardelotti Serpa (Secretário Municipal
da Sectur) e Associação das Escolas de Samba e Blocos
Carnavalescos - AESBC - Guarassamba (Convenente) –
deveriam ter sido responsabilizados no dispositivo do
Acórdão, o que, contudo, não ocorreu, gerando omissão.
Quanto aos pontos suscitados, verifico que quanto à
contradição ventilada, de fato, por equívoco na parte
dispositiva, constou quanto ao responsável Sr. Cézar
Castro Martins a manutenção das irregularidades
constantes dos itens 3.4, 3.6, 3.7 e 3.10, quando,
conforme a fundamentação constante do voto,
deveria constar apenas a manutenção tratada no
item 3.10 da ITC. Por desdobramento lógico, visando
promover também correção quanto a fixação de sanção
pecuniária anteriormente imputada com bases nessas
irregularidades, redimensiono o valor de multa aplicada
de 1.500 VRTE fixando-a no valor equivalente a 500 VRTE,
com base apenas na manutenção da irregularidade
constante do item 3.10 da ITC.
No tocante ao ponto omisso levantado, razão assiste
ao Parquet quanto a necessidade de adequação
da parte dispositiva para sanar à omissão quanto a
responsabilização do Sr. Adriani Sbardelotti Serpa
(Secretário Municipal da Sectur) e Associação das
Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos - AESBC Guarassamba (Convenente) no dispositivo do Acórdão,
em consonância a fundamentação exarada no voto item 4, com a devida imputação de ressarcimento face
às despesas realizadas em desatenção ao objeto do
convênio que totalizam solidariamente a quantia de R$

6.853,53 (seis mil, oitocentos e cinquenta e três reais
e cinquenta e três centavos), equivalentes a 3.245,50
VRTE”.
Ante todo o exposto, acompanhando o posicionamento
da área técnica e do Ministério Público Especial de
Contas VOTO por que seja adotada a deliberação que ora
submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
6427/2018, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em
Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator,
em:
1.1 CONHECER os presentes Embargos de Declaração
e ante a presença de contradição e omissão DAR
PROVIMENTO ao recurso
1.1.1 para retificar o teor do Acórdão TC 934/20188 proferido pelo Plenário deste Tribunal, passando
a constar os seguintes termos na parte dispositiva
constantes dos itens:
1.4 Rejeitar parcialmente as razões de justificativas do
Sr. Adriani Sbardelotti Serpa – Secretário da Sectur,
afastando as irregularidades constante dos itens 3.8 e
3.11 da ITC e julgando IRREGULARES suas contas, tendo
em vista, a prática de atos ilegais dispostos nos itens 3.4,
3.6, 3.7 e 3.10 da ITC, condenando-lhe ao pagamento de
multa na quantia equivalente a 1.500 VRTE, nos termos
do artigo 96, incisos II e III da LC nº32/93, bem como
pelo cometimento de infração que causou injustificável
dano ao erário presentificada, respectivamente, nos
www.tce.es.gov.br

itens 3.4 e 3.10 (Processos 14.480/2011, 22.236/2011
e 18.856/2011) da ITC, com fulcro no art. 84, III, “c”,
“d” e “e” da LC 621/2012, condenando-lhe ainda,
respectivamente, ao ressarcimento do erário municipal
no valor de R$ 6.853,53 (seis mil, oitocentos e cinquenta
e três reais e cinquenta e três centavos) equivalentes a
3.245,50 VRTE em solidariedade com Associação das
Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos – AESBC –
Guarassamba (pelo item 3.4 da ITC) e R$481.100,00
equivalente a 227.825,92 VRTE (pelo item 3.10 da ITC),
solidariamente com:
Tabela
1.6 Rejeitar parcialmente as razões de justificativas
do Sr. Cézar Castro Martins – Procurador Adjunto,
afastando as irregularidades imputadas nos itens 3.9 e
3.11 da ITC, e julgar IRREGULARES suas contas, tendo
em vista, a prática de ato ilegal disposto no item 3.10 da
ITC, condenando-lhe ao pagamento de multa na quantia
equivalente a 500 VRTE, nos termos do artigo 96, incisos
II e III da LC nº32/93, por ser essa a legislação aplicável
à época dos fatos, bem como pelo cometimento de
infração que causou injustificável dano ao erário
presentificada no item 3.10 (Processo 22.236/2011)
da ITC, com fulcro no art. 84, III, “c”, “d” e “e” da LC
621/2012, condenando-lhe ao ressarcimento do erário
municipal no valor de R$ 257.200,00 equivalente a
121.797,60 VRTE, solidariamente com:
Tabela
1.1.2 – e acrescer o item 1.37 com a seguinte redação:
1.37 - Rejeitar as razões de justificativas da convenente
Associação das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos
- AESBC/Guarassamba, para manter a irregularidade
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constante do item 3.4 da ITC (item 4 do voto), com a
respectiva aplicação de multa na quantia equivalente
a 500 VRTE, na forma do art. 96, II e III, da LC 32/93,
por ser essa a legislação aplicável à época dos fatos, e
julgar IRREGULARES suas contas pelo cometimento
dessa infração que causou injustificável dano ao erário,
com fulcro no art. 84, III, “c”, “d” e “e” da LC 621/2012,
condenando-lhe ao ressarcimento do erário municipal
no valor de R$ R$ 6.853,53 (seis mil, oitocentos e
cinquenta e três reais e cinquenta e três centavos)
equivalentes a 3.245,50 VRTE em solidariedade com Sr.
Adriani Sbardelotti Serpa – Secretário da Sectur;
Dar ciência aos interessados
1.3 Após os tramites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime. Sem divergências, abstiveram-se de votar,
por suspeição, os conselheiros Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
3. Data da Sessão: 16/04/2019 - 11ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Domingos Augusto Taufner (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges, Rodrigo
Coelho do Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO

FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-geral das sessões em substituição

Acórdão 00460/2019-1 – PLENÁRIO
Processos: 02289/2019-7, 07743/2018-1, 07611/20179, 02464/2017-6, 02463/2017-1, 13304/2015-8
Classificação: Embargos de Declaração
UG: PMAC - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Relator: Domingos Augusto Taufner
Interessado: FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE
Recorrente: ROBERTO FORTUNATO FIORIN
Procuradores: NELSON AUGUSTO MELLO GUIMARAES
(OAB: 9106-ES), SANDRO LOUREIRO COSTA (OAB: 6896ES), TIAGO EVALD CARDOSO (OAB: 8753-ES)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO Nº
1628/2018-6- PLENÁRIO – PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALFREDO CHAVES – CONHECER – NEGAR PROVIMENTO
- ARQUIVAR
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Roberto Fortunato Fiorin em face do Acórdão nº TC
1628/2018-6, que conheceu e negou provimento aos
Embargos de Declaração TC 7743/2018.
www.tce.es.gov.br

O embargante aduz que no julgamento do processo
guerreado (Embargos de Declaração TC 7743/2018)
não houve enfrentamento dos pontos abordados pelo
recorrente.
É o relatório, passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Precipuamente, quanto ao cabimento dos embargos de
declaração, verifico que encontram respaldo no art. 167,
caput, da Lei Orgânica deste Tribunal (Lei Complementar
Estadual 621/2012).
Além disso, constato que o expediente se apresenta
tempestivo, conforme Despacho 11356/2019-9 da
Secretaria Geral das Sessões e que o embargante
possui legitimidade, estando, portanto, atendidos
os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
entendo que os embargos devem ser conhecidos.
No tocante ao mérito, após análise dos autos, verifico
que a oposição dos presentes Embargos não encontra
respaldo no ordenamento jurídico, o que obsta o seu
provimento.
Ressalto que inexiste contradição ou omissão ou
obscuridade no Acórdão TC 1628/2018-6 deste Plenário,
eis que o Acórdão guerreado é claro negar provimento
aos Embargos Declaratórios em razão da inexistência de
omissão contradição ou obscuridade.
Outrossim, importante destacar que naqueles autos
o embargante demonstra claramente sua intenção de
rediscutir o mérito, não trazendo em nenhum momento
onde ocorreu o ponto que merecia ser aclarado ou
revisto, limitando-se tão somente a trazer novamente
as razões de mérito já discutidas em sede de Pedido de
Reexame (recurso cabível para enfretamento de mérito).
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Registra-se que na fundamentação de um voto deve
constar as razões de fato e de direito que motivaram o
julgador a tomar determinada decisão e verifico que no
Acórdão guerreado consta de forma clara os fundamentos
da decisão.
Ademais, é cediço que no âmbito dos tribunais de
contas, diferente do judiciário, o julgador não está
exclusivamente vinculado ao pedido, podendo utilizar-se
da verdade real e assim fundamentar sua decisão, razão
pela qual entendo que deve ser negado o provimento
dos embargos de declaração, uma vez que o julgado
combatido não possui nenhum dos vícios previstos no
artigo 167 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo.
Por fim, cumpre ressaltar que conforme preconiza o
artigo 155, caput, da Lei Orgânica desta Corte, não é
obrigatória a audiência do Ministério Público de Contas
nos Embargos de Declaração.
Outrossim, importante advertir ao embargante que por
força do 389, XII do Regimento Interno deste Tribunal
aos embargos meramente protelatórios caberá multa de
2.000 a 10.000 VRTE.
Ante todo o exposto, VOTO por que seja adotada
a deliberação que ora submeto à apreciação deste
Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Plenário, ante as razões
expostas pelo Relator, em:

CONHECER os presentes Embargos de Declaração
1.2 E, quanto ao mérito, NEGAR PROVIMENTO,
mantendo-se incólume o teor do Acórdão TC 1628/20186 proferido pelo Plenário deste Tribunal.
1.3 Dê-se ciência aos interessados.
1.4 Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 16/04/2019 - 11ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Domingos Augusto Taufner (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges, Rodrigo
Coelho do Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-geral das sessões em substituição
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Acórdão 00461/2019-1 – PLENÁRIO
Processo: 02311/2019-8
Classificação: Controle
Levantamento

Externo

-

Fiscalização

-

UGs: CMA - Câmara Municipal de Alegre, CMA - Câmara
Municipal de Anchieta, CMA – Câmara Municipal de
Apiacá, CMA - Câmara Municipal de Aracruz, CMAB Câmara Municipal de Águia Branca, CMAC - Câmara
Municipal de Afonso Cláudio, CMAC - Câmara Municipal
de Alfredo Chaves, CMADN - Câmara Municipal de Água
Doce do Norte, CMARN - Câmara Municipal de Alto Rio
Novo, CMAV - Câmara Municipal de Atílio Vivácqua,
CMB - Câmara Municipal de Brejetuba, CMBE - Câmara
Municipal de Boa Esperança, CMBG - Câmara Municipal
de Baixo Guandu, CMBJN - Câmara Municipal de Bom
Jesus do Norte, CMBSF - Câmara Municipal de Barra de
São Francisco, CMC - Câmara Municipal de Cariacica,
CMC - Câmara Municipal de Castelo, CMC - Câmara
Municipal de Colatina, CMCB - Câmara Municipal de
Conceição da Barra, CMCC - Câmara Municipal de
Conceição do Castelo, CMCI - Câmara Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim, CMDM - Câmara Municipal de
Domingos Martins, CMDRP - Câmara Municipal de Dores
do Rio Preto, CMDSL - Câmara Municipal de Divino de São
Lourenço, CME - Câmara Municipal de Ecoporanga, CMF
- Câmara Municipal de Fundão, CMG - Câmara Municipal
de Guaçuí, CMG - Câmara Municipal de Guarapari, CMGL
- Câmara Municipal de Governador Lindenberg, CMI Câmara Municipal de Ibatiba, CMI - Câmara Municipal
de Ibiraçu, CMI - Câmara Municipal de Ibitirama, CMI Câmara Municipal de Iconha, CMI - Câmara Municipal de
Irupi, CMI - Câmara Municipal de Itaguaçu, CMI - Câmara
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Municipal de Itapemirim, CMI - Câmara Municipal de
Itarana, CMI - Câmara Municipal de Iúna, CMJ - Câmara
Municipal de Jaguaré, CMJM - Câmara Municipal de
Jerônimo Monteiro, CMJN - Câmara Municipal de João
Neiva, CML - Câmara Municipal de Linhares, CMLT Câmara Municipal de Laranja da Terra, CMM - Câmara
Municipal de Mantenópolis, CMM - Câmara Municipal
de Marataízes,CMM - Câmara Municipal de Marilândia,
CMM - Câmara Municipal de Montanha, CMM - Câmara
Municipal de Mucurici, CMM - Câmara Municipal de
Muqui, CMMF - Câmara Municipal de Marechal Floriano,
CMMF - Câmara Municipal de Muniz Freire, CMMS Câmara Municipal de Mimoso do Sul, CMNV - Câmara
Municipal de Nova Venécia, CMP - Câmara Municipal
de Pancas, CMP - Câmara Municipal de Pinheiros, CMP Câmara Municipal de Piúma, CMPB - Câmara Municipal de
Ponto Belo, CMPC - Câmara Municipal de Pedro Canário,
CMPK – Câmara Municipal de Presidente Kennedy, CMRB
- Câmara Municipal de Rio Bananal, CMRNS – Câmara
Municipal de Rio Novo do Sul, CMS - Câmara Municipal
de Serra, CMS - Câmara Municipal de Sooretama, CMSDN
- Câmara Municipal de São Domingos do Norte, CMSJC
– Câmara Municipal de São José do Calçado, CMSL Câmara Municipal de Santa Leopoldina, CMSM - Câmara
Municipal de São Mateus, CMSMJ - Câmara Municipal
de Santa Maria de Jetibá, CMSRC - Câmara Municipal
de São Roque do Canaã, CMST - Câmara Municipal
de Santa Teresa, CMV - Câmara Municipal de Viana,
CMV - Câmara Municipal de Vitória, CMVA – Câmara
Municipal de Vargem Alta, CMVNI - Câmara Municipal
de Venda Nova do Imigrante, CMVP - Câmara Municipal
de Vila Pavão, CMVV - Câmara Municipal de Vila Valério,
CMVV – Câmara Municipal de Vila Velha, CSGP - Câmara

Municipal de São Gabriel da Palha, PM – Prefeitura
Municipal de Vila Valério, PMA - Prefeitura Municipal
de Alegre, PMA - Prefeitura Municipal de Anchieta,
PMA - Prefeitura Municipal de Apiacá, PMA - Prefeitura
Municipal de Aracruz, PMAB - Prefeitura Municipal de
Águia Branca, PMAC - Prefeitura Municipal de Afonso
Cláudio, PMAC - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves,
PMADN - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte,
PMARN - Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo, PMAV Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua, PMB - Prefeitura
Municipal de Brejetuba, PMBE - Prefeitura Municipal de
Boa Esperança, PMBG - Prefeitura Municipal de Baixo
Guandu, PMBJN - Prefeitura Municipal de Bom Jesus
do Norte, PMBSF - Prefeitura Municipal de Barra de
São Francisco, PMC - Prefeitura Municipal de Cariacica,
PMC - Prefeitura Municipal de Castelo, PMC - Prefeitura
Municipal de Colatina, PMCB - Prefeitura Municipal de
Conceição da Barra, PMCC - Prefeitura Municipal de
Conceição do Castelo, PMCI - Prefeitura Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim, PMDM - Prefeitura Municipalde
Domingos Martins, PMDRP - Prefeitura Municipal de
Dores do Rio Preto, PMDSL – Prefeitura Municipal de
Divino de São Lourenço, PME - Prefeitura Municipal
de Ecoporanga, PMF - Prefeitura Municipal de Fundão,
PMG - Prefeitura Municipal de Guaçuí, PMG – Prefeitura
Municipal de Guarapari, PMGL - Prefeitura Municipal
de Governador Lindenberg, PMI - Prefeitura Municipal
de Ibatiba, PMI - Prefeitura Municipal de Ibiraçu, PMI
- Prefeitura Municipal de Ibitirama, PMI - Prefeitura
Municipal de Iconha, PMI - Prefeitura Municipal de Irupi,
PMI - Prefeitura Municipal de Itaguaçu, PMI - Prefeitura
Municipal de Itapemirim, PMI – Prefeitura Municipal
de Itarana, PMI - Prefeitura Municipal de Iúna, PMJ
www.tce.es.gov.br

- Prefeitura Municipal de Jaguaré, PMJM - Prefeitura
Municipal de Jerônimo Monteiro, PMJN - Prefeitura
Municipal de João Neiva, PML - Prefeitura Municipal de
Linhares, PMLT - Prefeitura Municipal de Laranja da Terra,
PMM - Prefeitura Municipal de Mantenópolis, PMM Prefeitura Municipal de Marataízes, PMM - Prefeitura
Municipal de Marilândia, PMM - Prefeitura Municipal
de Montanha, PMM – Prefeitura Municipal de Mucurici,
PMM - Prefeitura Municipal de Muqui, PMMF - Prefeitura
Municipal de Marechal Floriano, PMMF - Prefeitura
Municipal de Muniz Freire, PMMS - Prefeitura Municipal
de Mimoso do Sul, PMNV - Prefeitura Municipal de Nova
Venécia, PMP - Prefeitura Municipal de Pinheiros, PMP Prefeitura Municipal de Piúma, PMPANCAS - Prefeitura
Municipal de Pancas, PMPB - Prefeitura Municipal
de Ponto Belo, PMPC - Prefeitura Municipal de Pedro
Canário, PMPK - Prefeitura Municipal de Presidente
Kennedy, PMRB - Prefeitura Municipal de Rio Bananal,
PMRNS - Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, PMS Prefeitura Municipal de Serra, PMS - Prefeitura Municipal
de Sooretama, PMSDN - Prefeitura Municipal de São
Domingos do Norte, PMSGP - Prefeitura Municipal de
São Gabriel da Palha, PMSJC – Prefeitura Municipal de
São José do Calçado, PMSL - Prefeitura Municipal de
Santa Leopoldina, PMSM - Prefeitura Municipal de São
Mateus, PMSMJ - Prefeitura Municipal de Santa Maria
de Jetibá, PMSRC - Prefeitura Municipal de São Roque
do Canaã, PMST - Prefeitura Municipal de Santa Teresa,
PMV - Prefeitura Municipal de Viana, PMV - Prefeitura
Municipal de Vitória, PMVA - Prefeitura Municipal de
Vargem Alta, PMVNI - Prefeitura Municipal de Venda
Nova do Imigrante, PMVP - Prefeitura Municipal de Vila
Pavão, PMVV - Prefeitura Municipal de Vila Velha
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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Relator: Domingos Augusto Taufner

corroborando os termos da ITC 802/2019-3.

LEVANTAMENTO – PREFEITURAS MUNICIPAIS –
EXERCÍCIO DE 2016 - ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA
GESTÃO MUNICIPAL – IEGM – AUTORIZAR UTILIZAÇAO
DOS RESULTADOS NA MATRIZ DE RISCO DO MANUAL
DE AUDITORIA E CONFORMIDADE - DISPONIBILIZAR
RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO NO PORTAL DO TCEES
- ARQUIVAR.

É o relatório, passo a fundamentar.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Fiscalização, Levantamento, realizado
por esta Corte de Contas nos 78 Municípios do Estado do
Espírito Santo, com o propósito de aferir a implantação
e a efetividade dos Sistemas de Controle Interno nos
referidos órgãos.
Após a realização da fiscalização os auditores designados
elaboraram o Relatório de Levantamento – RLE
005/2019-5, por meio do qual, propuseram, dentre
outras coisas, que esta Corte de Contas autorize a
utilização dos resultados na composição da matriz
de risco e disponibilize relatório de levantamento nº
005/2019, contendo todos seus apêndices, no Portal
deste Tribunal.
Seguindo os trâmites regimentais, os autos seguiram
para SecexMeios, o qual através da Instrução Técnica
Conclusiva – ITC 802/2019-3, ratificou manifestação
exarada no Relatório de Levantamento – RLE
00005/2019-5.
Assim, os autos foram remetidos ao Ministério Público
de Contas, o qual por meio do Parecer 1128/2019-1,
de lavra do Procurador Luciano Vieira, manifestou-se

FUNDAMENTAÇÃO
O Levantamento é um instrumento de fiscalização
previsto no art. 51, III da Lei Complementar nº.
621/2012 (Lei Orgânica deste Tribunal) e disciplinado
pela Resolução TC 279/2014, utilizado para conhecer
a organização e o funcionamento dos jurisdicionados
desta Corte de Contas, dos sistemas, programas,
projetos e atividades governamentais, no que se refere
aos aspectos contábeis, financeiros, orçamentários,
operacionais e patrimoniais; bem como identificar ações,
fatos ou atos a serem fiscalizados; avaliar a viabilidade da
realização de fiscalizações e subsidiar o planejamento de
fiscalização a ser realizada pelas unidades técnicas, bem
como a formação de cadastro dos órgãos e entidades
jurisdicionados.

escolha de órgão para visita e validação dos dados, não
executada no atual processo. Esse fato se deu em virtude
da Diretriz II, do item 4.4, do Plano Anual de Fiscalização
do ano de 2018, o qual previa:
Diretriz II: Avaliar se as rotinas previstas nas normas
instituídas pelos Jurisdicionados, em cumprimento
à Resolução TC 227/2011, estão sendo efetivamente
executadas pela Administração Pública.
Em obediência ao que prevê o PAF 2018, a Secex Meios
efetuou fiscalização de acordo com os processos de nºs
7475/2018, 7473/2018, 6203/2018 e 6204/2018, tendo
se manifestado conclusivamente no seguinte sentido:
“Este levantamento buscou avaliar os Sistemas de
Controle Interno dos Municípios do Espírito Santo,
atendendo ao Planejamento Estratégico 2016-2020 do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, bem
como ao Plano Anual de Fiscalização de 2018.

A metodologia usada no presente levantamento de
nº 005/2019 assemelhou-se à adotada no processo
03367/2016-1, objetivando a comparação dos
resultados.

A metodologia deste levantamento replicada do
Relatório de Levantamento 00006/2016-5, Processo
03367/2016-1, com exceção da fase de validação dos
dados após seleção amostral.

A elaboração de check-list dos normativos recebidos,
na primeira fase do Relatório de Levantamento
00006/2016-5 (item 1.3.1), foi descontinuada no
referido procedimento. Destarte, considerando como
uma limitação e risco para a qualidade deste diagnóstico,
deixou-se de executá-la.

As análises foram elaboradas sobre as médias dos totais
de quatro grupos de controle, num total de 28 (vinte e
oito) questões, a saber: Ambiente de Controle Interno,
Unidade de Controle Interno, Avaliação de Riscos e
Procedimentos de Controle, e, também, sobre as médias
das Notas Totais, conforme estabelecido na estrutura
do questionário, com base em 111 (cento e onze)
questionários recebidos.

Na segunda fase (item 1.3.2), que envolvia a produção
de questionário, em virtude da comparabilidade dos
resultados, optou-se por reproduzir integralmente o
relatório anterior.
A terceira fase (item 1.3.3), por sua vez, implicava a
www.tce.es.gov.br

Ficou constatado a existência de uma relação direta
entre as notas médias e a receita do ente público, tanto
para as Prefeituras quanto para as Câmaras.
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Posteriormente foi realizada a comparação dos
resultados de 2016 com as informações recebidas em
2018, ficando demonstrado que nesse biênio, houve um
aumento médio de 18% das notas.
Mesmo assim, entendeu-se que a implantação e
fortalecimento do controle interno nos Municípios
do Estado do Espírito Santo, demandará uma atuação
coordenada desta Corte em conjunto às unidades, de
modo a se obter uma atuação mais contextualizada e
individualizada.”
Tendo apresentado as mencionadas conclusões, foram
trazidas pela equipe técnica as seguintes proposições
futuras:
“A título de complementação do trabalho, alguns pontos
de melhoria futura devem ser ressaltados. Caso o
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo almeje a
promoção do controle interno nos seus jurisdicionados,
uma abordagem diferente poderia representar a melhor
alternativa.
Diz-se isso considerando que, na sua função de órgão de
controle externo estadual, esta Corte de Contas elaborou
a Resolução TC n° 227/2011 que traz em seus normativos
um “Guia de orientação para implantação do Sistema de
Controle Interno na Administração Pública”, inclusive,
estabelecendo prazos para adoção de medidas.
Caso se entenda que a atuação do Tribunal é uma ação
pública, voltada para promoção de uma política pública
de implantação e aprimoramento dos controles internos
do estado do Espírito Santo, faz-se necessário melhor
selecionar os instrumentos disponíveis.
Diz-se isso com base nos ensinamentos de LASCOUMES
e LE GALÈS (2012) que rechaçam os instrumentos

como resultados exclusivos de racionalidade técnicoburocrática e afirmam que há uma dimensão
interpretativa dos destinatários das políticas públicas.
Por isso, os autores discutem uma possível reanálise,
ou desconstrução, da metodologia tradicional dos
instrumentos de ação pública. Na visão dos autores:

de informações e diagnóstico sobre o controle interno
dos jurisdicionados da Corte, é o primeiro passo de
ação, sendo exigido o segundo passo, que perpassar a
neutralidade técnico-normativa da Resolução e adentrar
no contexto de cada unidade, promovendo melhorias
situacionais.

Um instrumento de ação pública constitui um dispositivo
ao mesmo tempo técnico e social que organiza
relações sociais específicas entre o poder público e
seus destinatários em função das representações e das
significações das quais é portador.

Já foi realizado estudo em que se apontou a atuação
neutra e racional-burocrática da Administração Pública
como um fato impeditivo para a evolução da política
social de educação no campo, no Estado de Rondônia. A
conclusão dos autores foi a de:

Em síntese, a premissa que se pretende cunhar é que a
mera elaboração de critérios comuns a todas unidades
de controle interno, por meio de um instrumento de
normatização/regulação (Resolução TC nº 227/2011),
pode ser a medida tradicional de um paradigma
burocrático, mas é incompleta por desconsiderar a
dimensão social de cada unidade.
A atuação neutra do Tribunal em meramente estabelecer
uma normatização, por si só, não irá obter os resultados
almejados, considerando que existe uma multiplicidade
de contextos nos órgãos de controle interno. Para fins
de exemplificação, entende-se como instrumento
insuficiente, a exigência idêntica de padrões de
controle interno à Prefeitura de Cariacica (posição 1 no
levantamento 2018) e à Câmara de Ponto Belo (posição
109 no levantamento 2018).
Sendo realidades tão díspares, o Tribunal de Contas do
Estado do Espirito Santo deveria escolher instrumentos
diferentes para a promoção do controle interno dos
exemplos apresentados anteriormente.
O levantamento realizado, sendo uma fonte importante
www.tce.es.gov.br

Isso implica dizer que, por meio do processo de
instrumentação da ação pública, o estado necessita
reinterpretar as suas bases de ação para além de uma
instrumentalização técnica direcionada ao desempenho
e ao ganho político de modo a incorporar efetivamente
a participação de todos os envolvidos. Além disso, devese levar em conta que os instrumentos não podem ser
adotados como caixas-pretas fechadas para serem
simplesmente replicados. (ANDRADE; VALADÃO, 2017.
p. 426-427)
Corroborando o já explicitado, a mera exigência de
critérios-padrão de controle interno, por meio de uma
Resolução, para os diferentes contextos encontrados
nos Municípios do Estado do Espírito Santo tende a
apresentar situações desconectadas com a realidade
de cada ente, não servindo como um instrumento de
fortalecimento e promoção do controle interno.
Dessa forma, para procedimentos de atuação futura
desta Corte de Contas, sugere-se a adoção de
instrumentos/ações específicas para cada unidade de
controle interno, compartilhando as boas práticas e
promovendo governança no ente.”
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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Em análise do relatório de levantamento nº 00005/20195, verifico que as conclusões e propostas apresentadas
pela equipe técnica ante as informações levantadas
neste instrumento de fiscalização, no sentido de adotar
instrumentos/ações específicas para cada unidade de
controle interno ao invés de procedimentos padrões para
os diferentes contextos dos municípios são pertinentes e
objetivam a promoção das boas práticas e governança
pública.
Ante todo o exposto, acompanhando a Área Técnica
e Ministério Público de Contas, VOTO por que seja
adotada a deliberação que ora submeto à apreciação
deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo Relator, em:
1.1 AUTORIZAR a utilização dos resultados do relatório de
levantamento nº 005/2019 na composição da matriz de
risco prevista no Manual De Auditoria de Conformidade,
aprovado por meio da Res. TC 287/2015;
1.2 DISPONIBILIZAR o relatório de levantamento nº
005/2019, contendo todos seus apêndices, no Portal
deste Tribunal, conforme previsão do artigo7º, VII, b da
Lei 12.527/2011;
1.3 Após os trâmites regimentais, ARQUIVAR os
presentes autos
2. Unânime.

3. Data da Sessão: 16/04/2019 - 11ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Domingos Augusto Taufner (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges, Rodrigo
Coelho do Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-geral das sessões em substituição

Acórdão 00462/2019-1 – PLENÁRIO
Processo: 06924/2017-2
Classificação: Tomada de Contas Especial Instaurada
UG: SEAG - Secretaria de Estado da Agricultura,
Abastecimento, Aquicultura e Pesca
www.tce.es.gov.br

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Interessado: Gestor da UG (Secretaria de Estado da
Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca,
HORACIO AUGUSTO MENDES DE SOUSA)
Responsável: PAULO ROBERTO FERREIRA, OCTACIANO
GOMES DE SOUZA NETO, MARCOS PAULO PUGNAL DA
SILVA, IDERALDO LUIZ LIMA
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – TOMADA DE
CONTAS ESPECIAL – EXERCÍCIO DE 2008 – SECRETARIA
DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO,
AQUICULTURA E PESCA (SEAG) – PRESTAÇÃO DE
CONTAS CONVÊNIO 48/2008 – ASSOCIAÇÃO DE
CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ORGÂNICOS DO ESPÍRITO
SANTO CHÃO VIVO – ATESTE FORMAL QUANTO AO
CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS DO CONVÊNIO –
AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO –
INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO
E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO
PROCESSO – RECOMENDAÇÃO AOS ADMINISTRADORES
- ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Versam os autos de Tomada de Contas Especial - TCE,
instaurada pela Secretaria de Estado da Agricultura,
Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), em face do
Convênio SEAG nº 48/2008 - Processo n° 40630390 com
a Associação de Certificação de Produtos Orgânicos do
Espírito Santo – Chão Vivo.
Em 06/09/17, por meio do ofício OF/SEAG/GSUBADM/
N° 918/2017 (evento eletrônico n. 02), a Seag comunicou
a esta Corte de Contas sobre a instauração de Tomada
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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de Contas Especial (Portaria nº 56-S, de 04/09/17),
nos moldes do artigo 5°, da Instrução Normativa TC n°
32/2014.

Oportunizado a defesa, os secretários encaminharam
suas respectivas alegações, dispostas nos eventos
eletrônicos 57 e 61.

Diante dos fatos, este gabinete, por meio da Decisão
Monocrática 01450/2017-7, decidiu pela notificação do
secretário estadual, senhor Octaciano Gomes de Souza
Neto, para encaminhar o processo de TCE a este Tribunal
em até 90 dias, conforme disposto no artigo 14, da
Instrução Normativa TC Nº 32/2014, a contar do ato de
sua instauração

Encaminhados a área técnica, a SecexMeios - Secretaria
de Controle Externo de Fiscalizações Não Especializada
promoveu a análise dos autos, nos termos da Instrução
Técnica Conclusiva 494/2019 (evento 66), opinando pelo
arquivamento dos autos, pela falta de pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo.

Procedida a notificação, o administrador solicitou
a prorrogação de prazo por mais 90 dias para o
encaminhamento dos documentos, tendo em vista a
necessidade de cumprimento de algumas diligências
apontadas pela SECONT - Secretaria de Estado de
Controle e Transparência, em sua Manifestação CCON
n° 153/2017, tendo sido deferido o pedido, nos termos
da Decisão Monocrática nº 01970/2017-8 (evento
eletrônico n. 19).

Em seguida, foram os autos encaminhados ao Ministério
Público de Contas que exarou o Parecer 1013/2019
divergindo do entendimento exarado na ITC 494/2019,
sugere a reiteração da notificação aos responsáveis, nos
termos da Manifestação Técnica 00531/2018.

Transcorrido o prazo para a apresentação, a Seag
encaminhou a Tomada de Contas Especial (processo
n° 79424481/2017) referente ao Convênio SEAG n°
0048/2008 (Evento eletrônico 24) para análise deste
Tribunal de Contas.
Ato contínuo, foram os autos encaminhados para a
análise técnica que nos termos da MT 531/2018 entendeu
pela necessidade de notificação do secretário estadual
de agricultura, bem como o secretário de estado de
controle e transparência para que fosse providenciado
documentações e informações necessárias para a análise
dos autos, sugestões que foram devidamente acatadas
por este gabinete, conforme Decisão Monocrática
1028/2018.

de Tomada de Contas Especial têm por objetivo a
quantificação do dano e a identificação dos responsáveis,
nos termos dispostos no artigo 1º e incisos dispostos na
Instrução Normativa 32/2014, abaixo disposto:
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:

II FUNDAMENTOS

Assim sendo, a área técnica solicitou aos administradores
o envio de documentos e informações necessárias
para a exata compreensão dos fatos, nos termos da
Manifestação Técnica 531/2018 (evento 28), não tendo
sido apresentada documentação pelo Secretário de
Agricultura.

Versam os autos sobre Tomada de Contas Especial em
face da análise da prestação de contas do convênio
48/2008 celebrado entre a Secretaria Estadual de
Agricultura Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) e
a Associação de Certificação de Produtos Orgânicos do
Espírito Santo – Chão Vivo.

De posse dos documentos encartados aos autos em
especial da MT 531/2018 e da resposta encaminhada
pelo Secretário de Estado de Controle e Transparência,
verifico a existência de certa divergência entre o
conteúdo do processo original de execução do convênio
e o relatório conclusivo do técnico responsável pela TCE.

O objetivo do convênio, nos termos de sua cláusula
1ª, era consolidar e ampliar o uso de sistemas
agroecológicos de produção e manejo nas propriedades,
viabilizar a certificação e a comercialização dos produtos,
promovendo e criando as condições de desenvolvimento
ambiental, social e econômico para as comunidades
envolvidas.

A título de esclarecimento, faço registrar as alegações
constantes no despacho realizado as fls.131 e 132
do processo administrativo 40630390 que o técnico
operacional da secretaria de agricultura atesta o
cumprimento do objeto do contrato, em que pese a
pendência de documentações na prestação de contas:

Feitas essas considerações, vêm os autos para a análise
deste gabinete.

Conforme descrito na ITC 494/2019, os processos
www.tce.es.gov.br

Em atendimento ao despacho da folhas [...]
encaminhamos análise e manifestação técnica
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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realizada no dia 01/02/2017 pelo engenheiro da GIOR
acompanhado do Sr.Josian Castro Vieira – Eng. Agrônomo
Contratado pelo Instituto Chão Vivo e Sr. Senildo dos
Santos Silva -Gerente de Certificação do Instituto Chão
Vivo.
[...] foi realizada a vistoria nesta data do presente mês,
e verificou-se “In Loco”, conforme convênio n°048/2008
[...] pelo qual concluir através do laudo fotográfico
que a implantação do objeto em convênio perante
processo n° 40630390 entre a SEAG e Associação Chão
Vivo de Santa Maria de Jetibá, hoje Instituto Chão Vivo,
localizado no município de Santa Teresa folhas 1907 a
1910, que a parte técnica analisada se torna satisfatória
junto a este convênio, através dos certificados emitidos
para os agricultores, relatório fotográfico através dos
treinamentos e cursos juntos aos agricultores, visita
técnicas, feiras, conforme laudo fotográfico folhas 1911
a 1929.
[...]
Portanto, concluímos que a parte técnica deste convênio
foi concluída através da análise dos certificados,
relatório fotográficos de treinamentos de agricultores,
mas o convênio ainda se encontra pendente e
insatisfatório, por falta da entrega das documentações
que comprovam os gastos por parte do Instituto Chão
Vivo, utilizando dos recursos deste convênio de n°
048/2005. (g.n.)
Tais assertivas – execução do objeto e existência de
pendências documentais, também foram registradas no
relatório da TCE as fls. 169 do processo administrativo
encartado aos autos:
[...] Em diversos ofícios e mensagens eletrônicas a

Associação solicita prazos para o atendimento das
pendencias (fls. 80-83), prazos esses concedidos porem
nunca cumpridos.

contas das sete parcelas do convênio, encaminhados
pela Associação Chão Vivo. Adiante, as constatações
realizadas pela área técnica MT 531/2018 e ITC 494/2019

A SEAG novamente e por diversas vezes comunica a
Associação as pendencias a serem sanadas, OF/SEAG/
GSUBS-ADM/N° 0994/2013, OF/SEAG/GSUBS-ADM/N°
00833/2014, mensagem eletrônica de 01/08/2014 e OF/
SEAG/GSUBS-ADM/N° 1109/2016 (fls. 84-87).

A prestação de contas da 1ª parcela do convênio
encontra-se às fls. 277 e seguintes do processo
40630390. Às fls. 530/531 está o documento, elaborado
pelo Sr. Jarbas Ribeiro de Assis Júnior, que aponta
inconformidades na prestação de contas da 1ª parcela.
Às fls. 535 e seguintes encontra-se nova documentação,
encaminhada pela Associação Chão Vivo, em resposta às
solicitações da SEAG. Esta, por sua vez, não faz a análise
dessa nova documentação, mas libera os recursos da
próxima parcela do convênio.

Novamente em diversos ofícios e mensagens eletrônicas
a Associação solicita prazos para o atendimento das
pendências (fls. 89-92).
Não obtendo resposta quanto ao saneamento da
prestação de contas, a SEAG realiza visita técnica,
em que é constatado que a execução do convênio foi
concluída, porém, as pendências documentais ainda
persistem. (g.n.)
Lado outro, verifico que apesar das pendências
documentais relatadas, a Seag repassou todas as
sete parcelas prevista para desembolso do convênio
para a Associação Chão Vivo, mesmo não tendo
sido identificada a análise da prestação de contas
complementar das parcelas, por parte da Secretaria de
Agricultura, conforme disposto na MT 531/2018:
A Associação Chão Vivo apresentou alguns ofícios
comprovando a entrega de documentos e informações,
no entanto, não constam no Relatório da Comissão de
TCE, a informação quanto ao atendimento em relação a
cada uma das novas análises, de cada parcela, realizadas
após o recebimento dos documentos complementares
solicitados pela SEAG. (g.n.)
Tal como disposto nos autos, não há parecer sobre
os documentos complementares às prestações de
www.tce.es.gov.br

A prestação de contas da 2ª parcela do convênio
encontra-se às fls. 569 e seguintes do processo
40630390. Às fls. 815/817 está o documento, elaborado
pelo Sr. Jarbas Ribeiro de Assim Júnior, que aponta
inconformidades na prestação de contas da 2ª parcela.
Às fls. 825 e seguintes encontra-se nova documentação,
encaminhada pela Associação Chão Vivo, em resposta às
solicitações da SEAG. Esta, por sua vez, não faz a análise
dessa nova documentação, mas libera os recursos da
próxima parcela do convênio.
A prestação de contas da 3ª parcela do convênio
encontra-se às fls. 841 e seguintes do processo
40630390. Às fls. 1213/1214 está o documento,
elaborado pelo Sr. Carlos Luiz Tesch Xavier, que aponta
inconformidades na prestação de contas da 3ª parcela.
Às fls. 1235 e seguintes encontra-se nova documentação,
encaminhada pela Associação Chão Vivo, em resposta às
solicitações da SEAG. Esta, por sua vez, não faz a análise
dessa nova documentação, mas libera os recursos da
próxima parcela do convênio.
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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O procedimento descrito nos parágrafos anteriores
se repete em relação às parcelas de números 4 e 5 (a
partir das fls. 1318). Em relação às 6ª e 7ª parcelas, as
prestações de contas foram entregues de forma conjunta,
a partir das fls. 1678 do processo 40630390, inexistindo
qualquer análise da SEAG sobre a documentação.
Mesmo assim, foi reiterado pela nova comissão de TCE,
o posicionamento de devolução integral do montante
do convênio, no valor de R$ 1.649.251,66 atualizados
até 2017, em que pese o objeto tenha sido considerado
executado na verificação in loco, conforme disposto
as fls. 232, verso, do processo externo n. 79424481 –
Tomada de Contas Especial, senão vejamos:
“No despacho SPC n. 174/2017 (fls. 94 a 95), o setor de
prestação de contas relatou que apesar da adequada
execução física, a convenente não apresentou as
correções na prestação de contas, conforme solicitações
da SEAG, e concluiu que após exauridas todas as
providências cabíveis para regularização das pendências,
recomenda a impugnação da prestação de contas. A
recomendação foi acatada pelo Subsecretário de Estado
para Assuntos Administrativos da SEAG”.
Também neste documento, a comissão de TCE esclarece
que o fundamento legal adotado para a caracterização
do dano e sua respectiva restituição foi o disposto
na cláusula 10.3 do convênio n. 048/2008, que assim
estabelece:
10.3 O Convenente se compromete a restituir os valores
que lhe forem transferidos pelo Concedente, atualizados
monetariamente, desde a data do recebimento,
acrescido de juros legais, na forma aplicada aos débitos
para com a Fazenda Pública Estadual, quando:

(...)
b) não forem apresentados, no prazo exigido, as
prestações de contas. (g.n.)
Ora, o processo de tomada de contas tem como objetivo
principal a identificação do dano e de seu responsável,
sendo todas as demais questões secundárias se
comparadas a esta.
E, levando em consideração que os próprios servidores
da SEAG atestaram o cumprimento dos objetivos do
convênio e que a prestação de contas existiu, ainda que
com inconformidades, entendemos não ser possível
identificar dano ao erário no caso sub examine.

nas legislações vigentes e nos manuais de procedimentos
administrativos, visando a correta verificação dos valores
repassados e executados pelas entidades beneficiadas.
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), acompanhando
o entendimento da área técnica e discordando do
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta
de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Do mesmo modo, resta claro, a despeito de eventuais
inconformidades identificadas pela SEAG em relação ao
convênio n. 48/2008, que não há que se falar em ausência
de prestação de contas, tendo em vista que a Associação
Chão Vivo providenciou a juntada de documentação de
prestação de contas das sete parcelas do convênio.

Conselheiro relator

Isto posto, a situação observada nestes autos não se
enquadra no critério pretendido pela Comissão de
Tomada de Contas Especial, qual seja, ausência de
prestação de contas - cláusula 10.3 do convênio n.
048/2008.

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, reconhecendo a ausência de pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo;

Ausentes, portanto, os pressupostos de constituição
e de desenvolvimento válido e regular do processo de
tomada de contas especial.
Finalmente, e tendo em vista as inconformidades
observadas nas prestações de contas entendo necessária
a adoção de procedimentos por parte da Secretaria
de Agricultura, visando aprimorar as ações de análise,
controle e acompanhamento dos documentos e valores
repassados, nos exatos termos dispostos nos convênios,
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 plenária, ante as razões
expostas pelo relator, em:

1.2 RECOMENDAR a Secretaria de Estado da Agricultura,
Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag):
1.2.1 a adoção de medidas visando o aprimoramento dos
atuais sistemas de análise, controle e acompanhamento
das prestações de contas, nos exatos termos dispostos
nos convênios, nas legislações vigentes e nos manuais
de procedimentos administrativos, visando a completa e
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correta verificação dos documentos, valores e parcelas
repassadas e executadas pelas entidades beneficiadas;
1.3 Seja dada CIÊNCIA aos interessados, do teor desta
decisão e ARQUIVAR o feito após seu trânsito em
julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 16/04/2019 - 11ª 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, Rodrigo
Coelho do Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
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
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-geral das sessões em substituição

Tribunal de Contas o atendimento a esta determinação
no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias;

Acórdão 00463/2019-1 – PLENÁRIO
Processo: 05536/2018-1
Classificação: Controle
Monitoramento

Externo

-

Fiscalização

-

UG: SETRAN - Secretaria de Transportes, Trânsito e
Infraestrutura Urbana de Vitória
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: TYAGO RIBEIRO HOFFMANN
Procuradores: GABRIEL PONCIO MATTAR (OAB: 18549ES), MARIANE PORTO DO SACRAMENTO (OAB: 22181ES), MUNIR ABUD DE OLIVEIRA (OAB: 16634-ES)
CONTROLE
EXTERNO
–
FISCALIZAÇÃO
–
MONITORAMENTO – SECRETARIA DE TRANSPORTES
TRÂNSITO E INFRAESTRUTURA URBANA DE VITÓRIA –
ACOLHER A PREJUDICIAL DE MÉRITO – ILEGITIMIDADE
PASSIVA - NO MÉRITO: ATENDIMENTO PARCIAL ÀS
DETERMINAÇÕES PROFERIDAS NOS ITENS 5.2 E 5.3 DO
ACÓRDÃO TC 633/2017 – PLENÁRIO – PROCESSO TC
12.980/2015 - ARQUIVAMENTO – APENSAÇÃO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de monitoramento aos itens 5.2 e 5.3 do
Acórdão TC- 633/2017 - Plenário, proferido no processo
TC 633/2017, no qual foram encaminhadas as seguintes
determinações:
5.2 que elabore e celebre termo aditivo ao termo de
concessão 375/2014 para que sejam expressamente
arroladas as penalidades cabíveis em caso de atraso
nos repasses por parte da Concessionária, conforme
abordado no item III.9, comprovando-se perante este
www.tce.es.gov.br

5.3 que instaure procedimentos fiscalizatórios de cunho
tributário para apuração e cobrança do possível débito
da concessionária Tecgold Sistemas Ltda. relativo ao
ISSQN incidente sobre os serviços prestados no bojo
do Termo de Concessão 375/2014, nos termos tratados
item III.10, comprovando-se perante este Tribunal de
Contas o atendimento a esta determinação no prazo
improrrogável de 60 (sessenta) dias;
Em síntese apertada dos fatos, este Monitoramento
deu início em cumprimento ao Despacho 29.688/2018
determinando a autuação do feito como Monitoramento
e remessa dos autos para a devida instrução, na qual
foi elaborada, em 10/08/2018, a Instrução Técnica
Inicial – ITI 446/2017 (doc. 13), apontado o achado de
Descumprimento de Decisão do TCEES com sugestão
de citação do senhor Tyago Ribeiro Hoffmann,
acompanhada da Decisão Segex 446/2018 (doc. 14), de
13/08/2018, que encampou a sugestão de citação, com
prazo improrrogável de 30 dias para apresentação de
justificativas, tendo sido expedido, em 24/08/2018, o
Termo de Citação 865/2018 (doc. 15).
Em
3/10/2018
o
Responsável
apresentou,
tempestivamente (Despacho 52.648/2018 - doc. 21),
suas justificativas e documentação suporte (docs. 1820).
Seguindo a marcha processual, foi protocolizado, em
06/11/2018, o Ofício Externo 759/2018 (doc. 23) e
respectiva documentação suporte (docs. 24-25), em que o
novo Secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura
de Vitória, senhor Luiz Paulo de Figueiredo, informou a
existência de procedimento fiscal instaurado em desfavor
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da Concessionária Tecgold (Processo Administrativo
2235480/2016) e de recurso Administrativo por ela
interposto (Processo Administrativo 2087773/2017),
colacionando cópias do (i) apostilamento que concedeu,
em 14/6/2017, os reajustes tarifários de 2015 e 2016,
(ii) do apostilamento que alterou, em 27/11/2017, o
gestor e fiscal do contrato, (iii) do aditivo contratual que
estabeleceu as multas contratuais e seus respectivos
valores, publicado no diário oficial do Município em
4/9/2018 (doc. 24, p. 10), (iv) do processo fiscal a
respeito da alíquota do ISS e (v) do recurso em processo
fiscal.
Por fim, em cumprimento ao Despacho 58.202/2018
(doc. 27) e ao Despacho Segex 58.256/2018 (doc. 28),
ambos de 07/11/2018, os autos foram encaminhados ao
NRE – Núcleo de Controle Externo de Regimes Especiais
que, através da Instrução Técnica Conclusiva – ITC
740/2019, assim propôs:
6. PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO:
1 Por todo o exposto e com base nas análises realizadas,
propõe-se a manutenção parcial do achado descrito no
subitem4.1 desta ITC (que corresponde ao subitem 2.1
da ITI 446/2018), somente pelo descumprimento da
determinação contida no subitem 5.3 do Acórdão TC
633/2017,conforme segue:
6.1.1 .DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO TCEES
(subitem 2.1 da ITI 446/2018 e 4.1 desta ITC)
Critérios: Art. 389, IV, do RITCEES e Acórdão TC 633/2017
–Plenário. Responsáveis: TYAGO RIBEIRO HOFFMANN
– Secretário Municipal de Transportes, Trânsito e
Infraestrutura Urbana de Vitória.
6.2 Diante do preceituado no art. 319, parágrafo único,

inciso IV, da Res. TC 261/2013, conclui-se propondo:
6.2.1 acolher, parcialmente, as razões de justificativas
apresentadas pelo senhor TYAGO RIBEIRO HOFFMANNSecretário Municipal de Transportes, Trânsito e
Infraestrutura Urbana de Vitória, para considerar
cumprida a determinação contida no subitem 5.2 do
Acórdão TC 633/2017 –Plenário e deixar de aplicar-lhe
sanções pelo descumprimento da determinação contida
no subitem 5.3 do Acórdão TC 633/2017 –Plenário, tudo
conforme fundamentação contida no subitem 4.1 desta
ITC;
6.3 Propõe-se, conforme fundamentação contida no
subitem 4.1desta ITC, expedir determinação, na forma
prevista no artigo 1º, inciso XVI, da Lei Complementar
Estadual 621/2012 (LOTCEES)1 6c/c o artigo 329, §
7º, da Resolução TC 261/2013 (RITCEES)17, ao Sr.
Prefeito de Vitória(Sr. LUCIANODOSSANTOS REZENDE)
e ao Sr. Secretário de Fazenda de Vitória (Sr. HENRIQUE
VALENTIM MARTINS DA SILVA), a fim de que, sob pena
de aplicação da multa prevista no artigo 135, inciso IV, da
LCE 621/2012 (LOTCEES)
6.3.1 instaurem procedimentos fiscalizatórios de cunho
tributário para apuração, lançamento e cobrança de
possíveis débitos da Concessionária Tecgold Sistemas
Ltda., relativos ao ISSQN incidente sobre os serviços
prestados no bojo do Termo de Concessão 375/2014,
comprovando perante este Tribunal de Contas o
atendimento a esta determinação no prazo improrrogável
de 60 (sessenta) dias.
6.4 Sugere-se o apensamento definitivo do presente
processo ao processoTC12.980/2015, em que foi
prolatado o Acórdão TC633/2017 –Plenário, bem como
o registro do resultado do monitoramento, na forma
www.tce.es.gov.br

preconizada no artigo 5º, inciso II e parágrafo único, da
Resolução TC 278/2017.
6.5. Sugere-se, ainda, a expedição de ofício ao Ministério
Público do Estado (MPES), conforme fundamentação
contida no subitem 4.1 desta ITC.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Especial
de Contas emitiu parecer ministerial – PPJC 0972/2019,
anuindo os argumentos fáticos e jurídicos delineados na
ITC 0740/2019.
II FUNDAMENTAÇÃO
II.1 PREJUDICIAL DE MÉRITO
II.1.1 Ilegitimidade passiva
O senhor Tyago Ribeiro Hoffmann suscitou em suas
justificativas a preliminar de ilegitimidade passiva para
responder pelo cumprimento do subitem 5.3 do Acórdão
TC 633/2017.
Aduziu o suscitante, em síntese, que a competência para
procedimentos fiscalizatórios de cunho tributário é da
Secretaria Municipal de Fazenda, e ele, como Secretário
de Transporte, Trânsito e Infraestrutura Urbana, não
poderia cumprir a determinação contida no subitem 5.3
do Acórdão TC 633/2017 –Plenário.
A área técnica, entretanto, entendeu que o responsável
em tela é parte legítima para figurar no polo passivo,
relativamente à determinação contida no subitem 5.3 do
Acórdão TC 633/2017, uma vez que o referido Acórdão
teria transitado em julgado sem que fosse interposto
recurso para modificar o responsável pelo cumprimento
da citada determinação.
Assim, entendeu a área técnica que a questão da alegada
incompetência para cumprir a determinação reflete na
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culpabilidade do agente responsabilizado, devendo,
portanto, ser apreciada juntamente com o mérito do
achado.
Neste aspecto, discordo do entendimento técnico, pois
a ilegitimidade passiva traduz em nulidade absoluta do
processo e, portanto, se constitui matéria que pode
ser arguida em qualquer fase processual pela parte,
podendo, inclusive, ser arguida de ofício pelo órgão
julgador.
Nestes termos, acolho a prejudicial de ilegitimidade
passiva arguida pelo senhor Tyago Ribeiro Hoffmann,
afastando-lhe a punição em relação a eventual
descumprimento do item 5.3 do Acórdão TC 633/2017,
pois não tinha competência funcional para cumprir tal
determinação, sendo tal competência de atribuição do
Secretário Municipal de Fazenda, conforme artigo 9º da
Lei Municipal 6.529/20.
II.2 MÉRITO

nos repasses por parte da Concessionária, conforme
abordado no item III.9, comprovando-se perante este
Tribunal de Contas o atendimento a esta determinação
no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias;
5.3 que instaure procedimentos fiscalizatórios de cunho
tributário para apuração e cobrança do possível débito
da concessionária Tecgold Sistemas Ltda. relativo ao
ISSQN incidente sobre os serviços prestados no bojo
do Termo de Concessão 375/2014, nos termos tratados
item III.10, comprovando-se perante este Tribunal de
Contas o atendimento a esta determinação no prazo
improrrogável de 60 (sessenta) dias;
Consoante Acórdão TC 633/2017 - Plenário , o responsável
legal da Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e
Infraestrutura Urbana de Vitória, Sr. Tyago Hoffmann, foi
devidamente notificado, conforme Termo de Notificação
TC 3091/2017-9 , recebido em 10 de janeiro de 2018.

Ao que concerne ao item 2, listado pelo Exmº Sr. Auditor,
quanto a documentação relativa ao aditivo contendo
as penalidades a serem aplicadas à concessionária em
caso de atraso nos repasses em razão da prestação de
serviço, temos a informar que fora iniciado um Processo
Administrativo de nº 455035/2018, em 26 de janeiro de
2018, em observação ao que fora determinado junto ao
Acórdão TC 633/2017.
Entretanto, em análise ao andamento do referido
processo, nota-se que encontra-se sob análise da Douta
Procuradoria Geral do Município.
Neste diapasão, fora encaminhado expediente ao órgão
citado, a fim de que sejam dadas informações atualizadas
quanto ao prosseguimento.
Quanto ao elucidado sobre a instauração de processo
administrativo fiscalizatório de cunho tributário em
face da empresa Tecgold Sistemas ltda, em razão de
suposto débito da concessionária, tal dado poderá
ser consolidado por meio da Secretaria Municipal de
Fazenda (SEMFA), a qual é responsável pela gestão
financeira e tributária do município.

Na peça citatória - ITI 446/2018 (doc. 13), foram definidas
as condutas a serem adotadas pelo responsável para
sanar as irregularidades apontadas pela área técnica,
razão pela qual foi citado, bem como foi instaurado o
presente procedimento de monitoramento:

Do Acórdão supra, observa-se que foi determinado ao
responsável pela Secretaria Municipal de Transportes,
Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória que fossem
executados os devidos atos para sanar os itens 5.1, 5.2
e 5.3, citados anteriormente, bem como a determinação
de monitoramento por parte da Segex.

5.1 que, caso ainda não tenha feito, proceda à designação
do fiscal e do gestor do termo de concessão 375/2014,
comprovando perante esta Corte a referida designação,
bem como a respectiva ciência do servidor designado
no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, conforme
narrado no item III.3;

Dessa forma, após pedido de manifestação sobre
o cumprimento das determinações, o Responsável
protocolou , no dia 8 de junho de 2018, documentação
em resposta, na qual identificou-se documentação
comprobatória de cumprimento da determinação do
item 5.1.

5.2 que elabore e celebre termo aditivo ao termo de
concessão 375/2014 para que sejam expressamente
arroladas as penalidades cabíveis em caso de atraso

Contudo, referente às determinações dos itens 5.2 e 5.3,
o Responsável declarou que:

Importante destacar que o descumprimento à decisão
do Tribunal poderá ensejar a aplicação de multa
pecuniária, prevista no art. 135 de sua Lei Orgânica, aos
responsáveis, conforme estabelece o art. 389, IV, do
RITCEES.

[...]

Diante do exposto, sugere-se, para o cumprimento
www.tce.es.gov.br

[...]
Dessa forma, não se identificou documentação
probatória de atendimento de determinações
constantes em decisão desta Corte de Contas, apenas
meras declarações.
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dos Princípios Constitucionais da Ampla Defesa e do
Contraditório, a CITAÇÃO do Senhor Tyago Ribeiro
Hoffmann, para que encaminhe as justificativas e os
documentos que entender cabíveis para o fato de ter
descumprido decisão do TCEES, constante nos itens
5.2 e 5.3 do Acórdão TC 633/2017-Plenário, da qual foi
regularmente notificado.
Cumpre dar ciência ao Responsável que:
a) a justificativa pode não ser acatada pelo TCEES, o que
o sujeitará à pena de multa prevista no art. 389, IV, do
RITCEES;
b) em caso de ausência de manifestação no prazo legal,
sujeitar-se-á aos efeitos da revelia.
O Responsável alegou em suas justificativas (doc. 18), o
seguinte:
Quanto ao subitem 5.2 do Acórdão TC 633/2017 - i) para
cumprir a determinação notificou o Procurador-Geral
do Município, através do Ofício 14/2018, solicitando
providência até 12/6/2018, uma vez que o processo
administrativo municipal referente à concessão se
encontrava na Procuradoria Municipal; ii) essa era a
ação que poderia ter tomado, haja vista que, de acordo
com o parágrafo único do artigo 38 da Lei 8.666/93, é
imprescindível a análise e aprovação da Procuradoria
Municipal sobre minutas de aditivos contratuais; iii)
na presente data o aditivo já foi celebrado, atendendo
a contento a determinação do Acórdão TC 633/2017
– Plenário, mesmo que não tenha ocorrido no prazo
determinado; iv) não poderia agir sem antes existir o aval
da Procuradoria Municipal, de modo que sua conduta foi
apta a atender à determinação do TCE-ES, dentro do que
lhe era permitido agir;

No que se refere ao subitem 5.3 do Acórdão TC 633/2017:
- v) não é de sua competência funcional o cumprimento
da determinação, não podendo adimpli-la mesmo
que quisesse, pois a competência para instaurar
procedimentos fiscalizatórios de cunho tributário é da
Secretaria Municipal de Fazenda, órgão competente para
arrecadar, fiscalizar e gerir a área fiscal do Município de
Vitoria, na forma do artigo 9º da Lei Municipal 6.529, de
29/12/2005, que dispõe sobre a estrutura administrativa
da Prefeitura de Vitória; vi) a competência funcional para
suportar a decisão do TCE-ES é da Secretaria de Fazenda;
vii) em ambas as citações do processo de monitoramento
não houve conduta dolosa ou culposa de sua parte, não
podendo, por isto, ser responsabilizado pelo TCE-ES,
uma vez que, em relação ao subitem 5.2 do Acórdão TC
633/2017, informou a Procuradoria Municipal para que
se pronunciasse, na forma do parágrafo único do artigo
38 da 8.666/93, e, portanto, no tocante ao subitem
5.3 do Acórdão TC 633/2017, a competência para o
adimplemento da decisão era de responsabilidade
de outro setor; viii) não restou configurado nexo
causal entre sua conduta e o descumprimento das
determinações, pois era impossível que celebrasse
qualquer aditivo contratual sem prévio aval da
Procuradoria Municipal, sendo impossível, também,
instaurar procedimento fiscalizatório tributário, por
lhe faltar competência funcional para tal; ix) dentro do
que lhe cabia, determinado pelas atribuições do cargo,
realizou a contento todas as determinações do TCE/ES.
A área técnica, diante das justificativas do responsável,
assim se pronunciou em fase de elaboração da peça
conclusiva – ITC 740/2019:
Quanto à determinação contida no subitem 5.2 do
www.tce.es.gov.br

Acórdão TC 633/2017 - Plenário, verifica-se no doc. 19, p.
1, que o Responsável realmente expediu, em 8/6/2018,
o Ofício 114/2018 à Procuradoria Municipal, solicitando
máxima urgência no cumprimento da determinação
contida no subitem 5.2 do Acórdão TC 633/2017 –
Plenário.
Consta, também, à p. 3 do doc. 19, cópia da publicação,
em 4/9/2018, no diário Oficial de Vitória, do resumo
do aditivo nº 1 ao Termo de Concessão 375/2014,
cujo objeto foi a alteração da cláusula décima sexta do
contrato, a fim de expressamente arrolar as penalidades
cabíveis em caso de atraso nos repasses do percentual
de outorga por parte da Concessionária, como se vê a
seguir:
(FIGURA)
Após a apresentação das justificativas pelo Responsável,
o então Secretário de Transportes, Trânsito e
Infraestrutura, Sr. Luiz Paulo de Figueiredo, apresentou,
em 6/11/2018, o Ofício Externo 759/2018 (doc. 23),
acompanhado de cópia da íntegra do aditivo contratual
nº 1, como se vê no doc. 24, p. 4-7:
(FIGURA)
[...]
(FIGURA)
[...]
(FIGURA)
(FIGURA)
O trecho acima transcrito do Aditivo nº 1 ao Contrato
de Concessão 375/2014, comprova o cumprimento da
determinação contida no subitem 5.2 do Acórdão TC
633/2017 – Plenário.
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De outro pórtico, entende-se que são pertinentes as
razões apresentadas pelo Responsável para justificar o
atraso, de aproximadamente 4 meses após a juntada
da certidão de sua notificação , no cumprimento da
determinação.
Pelo exposto, opina-se pelo afastamento do achado
em relação à determinação contida no subitem 5.2
do Acórdão TC 633/2017, acolhendo-se as razões de
justificativas apresentadas pelo Sr. TYAGO RIBEIRO
HOFFMANN.
Quanto à determinação contida no subitem 5.3 do
Acórdão TC 633/2017 – Plenário , o responsável afirma
que não a cumpriu porque não tinha competência
para instaurar procedimentos fiscalizatórios de cunho
tributário para apuração e cobrança do possível débito
da Concessionária Tecgold Sistemas Ltda. relativo ao
ISSQN incidente sobre os serviços prestados no bojo do
Termo de Concessão 375/2014.
O Ofício Externo 759/2018 e sua documentação
suporte (docs. 23-25) confirmam o descumprimento
da determinação contida no subitem 5.3 do Acórdão
TC 633/2017, uma vez que não foi comprovada a
instauração de procedimentos fiscalizatórios de cunho
tributário para apuração, lançamento e cobrança do
possível débito da Concessionária Tecgold Sistemas Ltda.
relativo ao ISSQN incidente sobre os serviços prestados
no bojo do Termo de Concessão 375/2014.
Os únicos processos tributários juntados aos autos do
presente monitoramento se encontram no doc. 24 e
dizem respeito à (i) “CONSULTA SOBRE ISS”, formulada
pela SEMFA/SUB-REC, através de Processo 2235480/2016
(doc. 24, p. 13-138), protocolizado em 20/4/2016,
em que o Sr. Subsecretário de Receita da Secretaria

Municipal de Fazenda afirma que a Concessionária
Tecgold Sistemas Ltda. “não possui inscrição fiscal
no município e não recolhe ISSQN sobre os valores
auferidos pela mencionada atividade” e questiona, se
“Existe a incidência do ISSQN (imposto sobre serviço de
qualquer natureza) sobre a atividade econômica descrita
no Termo de Concessão nº 375/2014 celebrado entre
o Município de Vitória e a empresa Tecgold Sistemas
Ltda...”; (ii) “RECURSO ADMINISTRATIVO” interposto
pela Concessionária Tecgold Sistemas Ltda., através do
processo 2087773/2017 (doc. 24, p. 139-147), em que a
empresa recorre da decisão da 1ª Junta de Julgamento
Fiscal na consulta que formulou a respeito da base de
cálculo do ISSQN, suscitando a exclusão do percentual
de 32,78% do faturamento, pago a título de outorga
(conforme subitem 9.1 do Termo de Concessão 375/2014),
da base de cálculo do imposto; (iii) “CONSULTA SOBRE
ISS”, formulada pela Concessionária Tecgold Sistemas
Ltda., através do Processo 7248706/2016 (doc. 24, p.
148-164 e doc. 25, p. 1-101), em que a empresa suscitou
a exclusão do percentual de 32,78% do faturamento,
pago a título de outorga (conforme subitem 9.1 do Termo
de Concessão 375/2014), da base de cálculo do imposto.
Quanto ao Processo 2235480/2016, a 1ª Junta de
Julgamento do Conselho Municipal de Recursos Fiscais
de Vitória decidiu, em 29/7/2016, através da Decisão
55/2016 (doc. 24, p. 124-127), que incide ISSQN sobre
a atividade executada pela Concessionária Tecgold
Sistemas Ltda. no âmbito do Contrato de Concessão
375/2014, como se vê a seguir:
Saliente-se que, após a citada Decisão 55/2016, o Sr.
Subsecretário de Receita da Secretaria de Fazenda
determinou, em 26/10/2016, a realização de fiscalização
www.tce.es.gov.br

para cobrança do ISS devido pela Concessionária Tecgold
Sistemas Ltda., como se pode conferir adiante:
(FIGURA)
Vale destacar, ainda, que em pronunciamento de
17/10/2018 (doc. 24, p. 129), no Processo 2235480/2016,
o Auditor Fiscal de Vitória, Sr. Carlos Frederico da
Cunhalima, relata a impossibilidade momentânea de
lavrar auto de infração contra a Concessionária Tecgold,
em razão de a empresa estar questionando em sede
recursal qual a base de cálculo para a aferição do
ISSQN, através do Processo 2087773/2017 (certidão de
andamento processual de 17/10/2018 –doc. 24, p. 132133), como se pode ver a seguir:
(FIGURA)
No tocante ao Processo 7248706/2016 (Consulta sobre
ISS), cabe frisar que a Decisão 16/2017 da 1ª Junta de
Julgamento Fiscal de Vitória (doc. 25, p. 91-96), em
resposta à consulta formulada pela Concessionária,
entendeu que a base de cálculo do ISSQN é 100% da
receita bruta do serviço, conforme artigo 17 da Lei
Municipal 6.075/2003.
Já quanto ao Processo 2087773/2017, que trata
de recurso administrativo fiscal interposto pela
Concessionária contra a Decisão 16/2017 da 1ª Junta de
Julgamento Fiscal de Vitória, não foi juntada aos autos
a decisão definitiva do recurso, não se podendo afirmar
o que foi decidido, definitivamente, sobre a base de
cálculo do ISSQN.
Não obstante todas as considerações retro expostas,
entende-se que a interposição de recurso administrativo
fiscal pela Concessionária contra a decisão sobre a base
de cálculo do ISSQN não impede a constituição do crédito
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tributário, através do lançamento, podendo, no máximo,
suspender sua exigibilidade, na forma preconizada pelo
inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Segundo Sabbag (2009, p. 720) , a Fazenda não está
impedida de proceder ao lançamento, mesmo que
haja a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
uma vez que a suspensão da exigibilidade não impede
a decadência do direito de lançar e, para que ela
(decadência) não ocorra, deve a Fazenda Pública efetuar
o lançamento.
No caso concreto, portanto, não havia e não há dúvida (i)
quanto à previsão do ISSQN para a atividade desenvolvida
pela Concessionária, haja vista sua expressa previsão nos
artigos 2º e 6º e subitem 11.01 da Lista de Serviços da Lei
Municipal 6.075/2003 ; (ii) quanto à base de cálculo do
imposto, haja vista sua expressa previsão, no artigo 17
da Lei Municipal 6.075/2003 ; e (iii) quanto à alíquota do
imposto, haja vista sua expressa previsão no artigo 25 da
Lei Municipal 6.075/2003.
Portanto, desde o início da execução do Termo de
Concessão 375/2014, era possível e esperado o
lançamento do imposto pela ocorrência do fato
gerador, sendo inescusável que, até os presentes dias,
a Concessionária Tecgold não esteja recolhendo o ISSQN
devido pela atividade que desenvolve desde 2014.
Cabe lembrar que “A atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.”, na forma do parágrafo
único do artigo 142 do CTN.
Oportuno salientar que, em regra, o lançamento de ISS
é feito por homologação. No caso de falta de pagamento
do imposto, contudo, deve a administração tributária

lançá-lo de ofício, na forma do artigo 149, inciso V, do
CTN.
Assim, caso realmente o ISSQN devido pela Concessionária
não tenha sido lançado pelo Município, desde o início da
execução contratual, cabe a responsabilização funcional
dos servidores responsáveis por este lançamento,
inclusive quanto a danos causados ao erário em razão da
ocorrência de decadência ou prescrição.
Pelas razões expostas, entende-se que até o momento
não foi cumprida a determinação contida no subitem 5.3
do Acórdão TC 633/2017.
No entanto, quanto à responsabilização, acolhemse as razões de justificativas para o fim de afastar a
responsabilidade do Sr. TYAGO RIBEIRO HOFFMANN,
Secretário Municipal de Transportes, Trânsito
e Infraestrutura Urbana de Vitória, quanto ao
descumprimento do subitem 5.3 do Acórdão TC
633/2017, uma vez que, comprovadamente, não tinha
competência funcional para cumprir a determinação,
sendo tal competência atribuída ao Secretário Municipal
de Fazenda, conforme artigo 9º da Lei Municipal
6.529/2005 .

e ao Sr. Secretário de Fazenda de Vitória (Sr. HENRIQUE
VALENTIM MARTINS DA SILVA), a fim de que, sob pena
de aplicação da multa prevista no artigo 135, inciso IV, da
LCE 621/2012 (LOTCEES):
instaurem procedimentos fiscalizatórios de cunho
tributário para apuração, lançamento e cobrança de
possíveis débitos da Concessionária Tecgold Sistemas
Ltda., relativos ao ISSQN incidente sobre os serviços
prestados no bojo do Termo de Concessão 375/2014,
comprovando perante este Tribunal de Contas o
atendimento a esta determinação no prazo improrrogável
de 60 (sessenta) dias.
Destaca-se que o Acórdão TC 188/2017 – Plenário traz
precedente nos moldes da determinação ora sugerida,
em que também foi proposta a expedição de nova
determinação em processo de monitoramento no qual
foi descumprida a determinação originária.
Ainda, diante da inusitada situação de ausência
de lançamento tributário do ISSQN devido pela
Concessionária, por cerca de 4 anos, sugere-se a
expedição de ofício ao Ministério Público do Estado
(MPES).

Diante do exposto, opina-se pela manutenção do
achado, em face do descumprimento da determinação
contida no subitem 5.3 do Acórdão TC 633/2017, sem
imposição de sanções ao Responsável.

Assim, por entender suficiente e plenamente motivada
a fundamentação delineada na ITC 740/2019, adoto-a
como razões de decidir da forma acima transcrita, tendo
a conclusão explicitada a seguir numa síntese apertada:

Em razão do descumprimento da determinação e suas
implicações, sugere-se expedir nova determinação,
na forma prevista no artigo 1º, inciso XVI, da Lei
Complementar Estadual 621/2012 (LOTCEES) c/c o artigo
329, § 7º, da Resolução TC 261/2013 (RITCEES), ao Sr.
Prefeito de Vitória (Sr. LUCIANO DSO SANTOS REZENDE)

Quanto à determinação constante do item 5.2 do
Acórdão TC- 633/2017 – Plenário: Reconheço o
seu atendimento, pois em razão do ofício 114/2018
encaminhado pelo responsável à Procuradoria
Municipal, solicitando cumprimento à determinação
desse Tribunal, foi encaminhado o resumo do aditivo
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nº 1 ao Termo de Concessão 375/2014, cujo objeto foi a
alteração da cláusula décima sexta do contrato, no qual
foram expressamente arroladas as penalidades cabíveis
em caso de atraso nos repasses do percentual de outorga
por parte da Concessionária, dando provas do efetivo
cumprimento à referida determinação.
No que diz respeito ao subitem 5.3 do Acórdão TC
633/2017: Deixo de aplicar sanção ao responsável,
uma vez comprovada na prejudicial de mérito que o
responsável apontado, senhor Tyago Ribeiro Hoffmann,
não tinha competência funcional para cumprir tal
determinação, sendo tal competência de atribuição do
Secretário Municipal de Fazenda, conforme artigo 9º da
Lei Municipal 6.529/20.
Acolho, no entanto, a determinação a ser encaminhada
ao prefeito e ao secretário municipal da fazenda de
Vitória para adoção das medidas cabíveis de lançamento
do tributo - ISSQN, junto a Concessionária Tecgold
Sistemas Ltda, incidente sobre os serviços prestados
no bojo do Termo de Concessão 375/2014, com o
consequente encaminhamento a este Tribunal de seu
cumprimento, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.
Nessa linha, considerando o prazo a ser concedido para
cumprimento da determinação supracitada, deixo de
acolher a proposta da área técnica no que concerne à
expedição de ofício ao Ministério Público Estadual, em
razão da ausência de lançamento tributário do ISSQN
devido pela Concessionária Tecgold Sistemas Ltda.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo o exposto e com base na competência
outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC
261/2013 (Regimento Interno do TCEES), acompanho em

parte o entendimento técnico e ministerial e VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta
de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÂO
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 PRELIMINARMENTE
1.1.1 ACOLHER A PREJUDICIAL DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA apresentada pelo senhor Tyago Ribeiro
Hoffmann - Secretário Municipal de Transportes,
Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, ante a sua
comprovada incompetência funcional para cumprir a
determinação contida no subitem 5.3 do Acórdão TC
633/2017 – Plenário;
1.2 NO MÉRITO
1.2.1 ACOLHER as razões de justificativas apresentadas
pelo senhor Tyago Ribeiro Hoffmann - Secretário
Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura
Urbana de Vitória, considerando atendida a determinação
exarada no item 5.2 do Acórdão TC- 633/2017 - Plenário;
1.2.2 ACOLHER PARCIALMENTE as razões de
justificativas apresentadas pelo senhor Tyago Ribeiro
Hoffmann - Secretário Municipal de Transportes,
Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, uma vez não
cumprida a determinação contida no subitem 5.3 do
Acórdão TC 633/2017 – Plenário sem, contudo, aplicarlhe sanção, em decorrência de sua ilegitimidade passiva,
www.tce.es.gov.br

devidamente reconhecida na prejudicial de mérito;
1.3 EXPEDIR ao Prefeito de Vitória, senhor Luciano
dos Santos Rezende e ao Secretário Municipal de
Fazenda de Vitória, senhor Henrique Valentim Martins
da Silva, na forma prevista no artigo 1º, inciso XVI, da
Lei Complementar Estadual 621/2012 (LOTCEES) c/c o
artigo 329, § 7º, da Resolução TC 261/2013 (RITCEES), a
seguinte determinação:
1.3.1 INSTAURAR procedimentos fiscalizatórios de
cunho tributário para apuração, lançamento e cobrança
de possíveis débitos da Concessionária Tecgold
Sistemas Ltda, relativos ao ISSQN incidente sobre os
serviços prestados no bojo do Termo de Concessão
375/2014, comprovando perante este Tribunal de
Contas o atendimento a esta determinação no prazo
improrrogável de 60 (sessenta) dias;
1.4 APENSAR o presente processo ao processo TC
12.980/2015, em que foi prolatado o Acórdão TC
633/2017 – Plenário, bem como o registro do resultado
do monitoramento, na forma preconizada no artigo 5º,
inciso II e parágrafo único, da Resolução TC 278/2017;
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 16/04/2019 - 11ª 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, Rodrigo
Coelho do Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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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
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-geral das sessões em substituição

Acórdão 00464/2019-1 – PLENÁRIO
Processo: 05979/2018-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: FUNDEPAR-ES - Fundo de Desenvolvimento e
Participações do Espírito Santo
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: DENISE DE MOURA CADETE GAZZINELLI
CRUZ, EVERALDO COLODETTI, AROLDO NATAL SILVA
FILHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR –
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÕES
DO ESPÍRITO SANTO – EXERCÍCIO DE 2017 – JULGAR
REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAMENTO.

O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I RELATÓRIO:

contidas no parecer dos auditores independes e na
ata de reunião do Conselho Gestor que aprovou as
demonstrações contábeis do Fundepar.

Trata-se da Prestação de Contas do Fundo de
Desenvolvimento e Participações do Espírito Santo,
relativa ao exercício de 2017, cuja gestão esteve sob a
responsabilidade dos senhores Aroldo Natal Silva Filho,
Everaldo Colodetti e Denise Moura Cadete Gazzinelli
Cruz.

Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de
Contas para manifestação, o procurador Luís Henrique
Anastácio da Silva elaborou o Parecer do Ministério
Público de Contas 01206/2019-7 (evento 25) e
manifestou-se de acordo com área técnica.

A documentação que compõe os autos foi examinada
pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia – NCE, que elaborou o Relatório Técnico
00038/2019-1 (evento 20), no qual opinou pela
regularidade das contas, sendo acompanhada na
Instrução Técnica Conclusiva 00180/2019-4 (evento 21),
nos seguintes termos:

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.

4 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
As contas anuais refletem a gestão dos senhores
Aroldo Natal Silva Filho (Diretor-presidente), Everaldo
Colodetti (Diretor) e Denise Moura Cadete Gazzinelli
Cruz (Diretor) no exercício de suas funções no Fundo
de Desenvolvimento e Participações do Espirito Santo FUNDEPAR ES, relativamente ao exercício de 2017, razão
pela qual se propõe ao Plenário deste Tribunal que as
contas anuais sejam julgadas regulares, na forma do art.
84, inciso I, da LC 621/2012.
Respeitando-se o escopo delimitado pelo art. 10,
parágrafo único, da Resolução TC 297/2016, a análise
consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por
base as informações apresentadas nas peças e nos
documentos e demonstrativos contábeis encaminhados
pelo responsável ao TCEES e, principalmente, naquelas
www.tce.es.gov.br

II FUNDAMENTOS

Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos,
com as manifestações da área técnica e do Ministério
Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias
maiores considerações, eis que as razões para sugerirem
a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes ao
exercício de 2017, são bastante razoáveis e coadunam-se
com as normas atinentes à matéria.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o colegiado aprove a seguinte minuta
de acórdão que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACÓRDÃO os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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expostas pelo relator, por:
1.1 Julgar REGULARES as contas do Fundo de
Desenvolvimento e Participações do Espírito Santo, sob
a responsabilidade dos senhores Aroldo Natal Silva Filho,
Everaldo Colodetti e Denise Moura Cadete Gazzinelli
Cruz, 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 aos responsáveis, nos termos
do art. 85 do mesmo diploma legal.

Procurador-geral do Ministério Público de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-geral das sessões em substituição

Acórdão 00465/2019-1 – PLENÁRIO
Processo: 08446/2017-9
Classificação: Tomada de Contas Especial Instaurada

1.2 Arquivar os autos após os trâmites legais.

UG: SEMC - Secretaria Municipal de Cultura de Vitória

2. Unânime.

Relator: Rodrigo Coelho do Carmo

3. Data da Sessão: 16/04/2019 - 11ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Interessado: BERT KARL BREUEL, FRANCISCO AMALIO
GRIJO

4. Especificação do quórum:

Responsável: ASSOCIACAO DESPORTIVA, CULTURAL,
SOCIAL E EDUCACIONAL DE CAPOEIRA E ARTES AFROBRASILEIRAS ALIANCA

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, Rodrigo
Coelho do Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
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
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA

TOMADA DE CONTA ESPECIAL – CONVÊNIO 006/2011 –
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE VITÓRIA/ES –
SEMC – IRREGULAR – MULTA - RESSARCIMENTO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO
CARMO:
I – RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Tomada de Contas Especial,
instaurada pelo Secretário Municipal de Cultura de
Vitória/ES, relativa ao Convênio nº 006/2011, celebrado
entre a Secretaria Municipal de Cultura de Vitória e a
Associação Desportiva, Cultural, Social e Educacional de
Capoeira e Artes Afro-brasileiras Aliança, que teve por
objeto custear despesas para o projeto Ponto de Cultura
– Capoeira Ginga de Paz.
A Secex/Denúncias, através da Instrução Técnica Inicial
www.tce.es.gov.br

nº 1455/2017, sugeriu a citação do Sr. Bert Karl Buel
para prestar os esclarecimentos necessários quanto aos
fatos ali narrados, tendo sido declarado revel, conforme
despacho 24004/2018.
Através da Instrução Técnica Conclusiva 2071/2018
entendendo a ocorrência de possível dano ao erário
público, a unidade técnica assim concluiu:
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1. Após a análise dos fatos constantes da presente
Tomada de Contas Especial relativa ao Convênio nº
006/2011, celebrado entre a Secretaria Municipal de
Cultura de Vitória e a Associação Desportiva, Cultural,
Social e Educacional de Capoeira e Artes Afro-brasileiras
Aliança, sugerimos a manutenção da irregularidade
abaixo discriminada:
2.1. Ausência de prestação de contas de recursos
públicos advindos do Convênio 006/2011
Critérios: Cláusula Oitava e Cláusula Décima Primeira,
alínea “b”, do Termo de Convênio 6/2011 e art. 70,
parágrafo único, da Constituição Federal de 1988.
Responsável: Bert Karl Breuel - Presidente da Associação
Desportiva, Cultural, Social e Educacional de Capoeira e
Artes Afro-Brasileiras Aliança.
Ressarcimento: devolução ao erário municipal no
valor de R$ 20.0000,00 (vinte mil reais), equivalente a
9.471,04 VRTE.
3.2. Posto isso e diante do preceituado no art. 319,
parágrafo único, inciso IV, da Res. TC 261/13, conclui-se,
opinando por:
3.2.1. Julgar irregulares as contas do senhor Bert Karl
Breuel, Presidente da Associação Desportiva, Cultural,
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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Social e Educacional de Capoeira e Artes Afro-Brasileiras
Aliança, revel, pela omissão do dever de prestar
contas, nos termos do item 2.1 desta Instrução Técnica
Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento ao erário
municipal no valor de R$ 20.0000,00 (vinte mil reais),
equivalente a 9.471,04 VRTE, com amparo no artigo 84,
inciso III, alínea “a” da Lei Complementar 621/2012.
3.3. Em razão da existência de verbas federais no
Convênio 006/2011, sugere-se o encaminhamento de
cópia do Acórdão a ser produzido ao Tribunal de Contas
da União, para que adote as providências que entender
pertinentes.
3.4. Sugere-se, também, a aplicação de multa ao
responsável, na medida de sua culpabilidade e do dano
causado ao erário, com amparo no art. 135, II, da Lei
Complementar 621/2012.
Nos termos regimentais, pronunciou-se o Ministério
Público Especial de Contas, através do Parecer
2396/2018, da lavra do Procurador-Geral Heron Carlos
Gomes de Oliveira, o qual, anuiu aos argumentos fáticos
e jurídicos delineados na a ITC 2071/2018 lavrado pela
área técnica.
O presente processo ter sido pautado para a 31ª Sessão
Ordinária do Plenário, ocorrida no dia 11 de setembro de
2018 e retirado de pauta por análise quanto a possível
prescrição, o que não restou caracterizado onde observo
que a autuação do processo de Tomada de Contas foi
realizada em 30/10/2017, não se sujeitando ao prazo
prescricional nos moldes do art. 373, §2º, I do RITCEES.
Posteriormente verificando que a citação foi feita ao Sr.
Bert Karl Buel, Presidente da Associação e não da própria
pessoa jurídica da Associação Desportiva, Cultural, Social

e Educacional de Capoeira e Arte Afro-brasileiras Aliança,
votei pela regularização da citação, gerando a Decisão TC
2798/2018.
Devidamente citada a convenente, conforme Certidão
5389/2018 e não apresentando justificativa, decretei sua
revelia e determinei a instrução dos autos.
Após manifestação técnica nº 1181/2019 e Manifestação
Técnica de Chefia 1312/2019, a SecexMeios nº 952/2019,
em razão da revelia da Convenente, nada acrescentando
nos autos, ratificou o posicionamento emitido na ITC nº
2071/2018.
Nos termos regimentais, o MPC em parecer nº
1121/2019, anuiu com os termos da unidade técnica.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Noticia os autos que a Secretaria Municipal de Cultura
de Vitória celebrou Convênio nº 006/2011 com a
Associação Desportiva, Cultural, Social e Educacional de
Capoeira e Artes Afro-brasileiras Aliança, que teve por
objeto custear despesas para o projeto Ponto de Cultura
– Capoeira Ginga de Paz.
A Secretaria Municipal, analisando a prestação de contas
evidenciou a seguinte irregularidade:
AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO SALDO REMANESCENTE
DO CONVÊNIO Nº 006/2011
Considerando o art. 70, parágrafo único, da Constituição
Federal determina que:
Art. 70. [...]
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física
ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade,
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores
públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em
www.tce.es.gov.br

nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.
Tendo sido a cláusulas oitava, do Convênio nº 006/2011
relatada na ITI nº 1455/2017 descumprida com a não
apresentação da prestação de contas da primeira
parcela do referido convênio por meio de Relatório de
Cumprimento de Objeto.
Em consonância com a apuração promovida pela
Comissão de Tomada de Contas Especial instituída pela
Portaria nº 030/2016, publicada no Diário Oficial do
Município de Vitória, em 17/11/2016, (fl. 22 – Proc.Adm.
nº 7467610/2010), entendendo que não houve correta
aplicação do recurso, já que não é possível comprovar a
aquisição de bens de capital.
Em razão da ausência de justificativa e documentos,
ante à revelia da Responsável, restou caracterizada
nos autos a ausência de devolução dos bens, sendo
passível o ressarcimento integral dos recursos de
capital repassados mediante o Convênio nº 006/2011,
no valor equivalente a R$ 60.000,00 (sessenta mil
reais), lado outro, apenas R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
correspondente a 9.471,04 VRTE, dizem respeito a
recursos públicos municipais, ao passo que R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) são relativos a recursos públicos
federais, oriundos do Ministério da Cultura (Minc).
Nesse contexto, mantenho a irregularidade.
III – CONCLUSÃO
Por fim, considerando que a instauração da presente
tomada de contas foi oriunda de determinação desta
Corte de Contas, entendo estar configurada a hipótese
do artigo 9º da Instrução Normativa TC nº 34/2014,
acolho na íntegra a manifestação técnica e ministerial,
VOTO no sentido de que o Plenário aprove a seguinte
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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minuta de Acórdão que submeto a consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1 JULGAR IRREGULARES as contas da Associação
Desportiva, Cultural, Social e Educacional de Capoeira
e Artes Afro-Brasileiras Aliança, revel, em razão da
omissão de prestar contas, e ainda irregularidade que
causou dano injustificado ao erário, com fulcro no artigo
84, inciso III, alínea “a” da LC 621/12;
1.2 IMPUTAR RESSARCIMENTO no valor equivalente a
9.471,04 VRTE a ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, CULTURAL,
SOCIAL E EDUCACIONAL DE CAPOEIRA E ARTES AFROBRASILEIRAS ALIANÇA, a restituir o erário municipal,
comprovando perante o Tribunal o recolhimento da
referida quantia ao Tesouro Municipal, a qual deverá ser
atualizada monetariamente na data da efetiva quitação,
na forma da legislação em vigor;
1.3 ENCAMINHAR em razão da existência de verbas
federais no Convênio 006/2011, cópia do Acórdão a ser
produzido ao Tribunal de Contas da União, para que
adote as providências que entender pertinente.
1.4 APLICAR multa individual de 1000,00 VRTE, com
base no art. 96, III, da LC 32/1993, vigente na época dos
fatos, em razão da prática de atos ilícitos que causaram
grave infração às normas legais;
1.5 DAR CONHECIMENTO ao interessado

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

Procurador-geral do Ministério Público de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-geral das sessões em substituição

1.7 ARQUIVAR após trânsito em julgado.
2. Unânime.

Acórdão 00466/2019-1 – PLENÁRIO

3. Data da Sessão: 16/04/2019 - 11ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Processos: 00955/2018-5, 02967/2016-5

4. Especificação do quórum:

Classificação: Pedido de Reexame

4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (vicepresidente no exercício da presidência), Rodrigo Coelho
do Carmo (relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel
Nader Borges e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.

UG: SEDU - Secretaria de Estado da Educação

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 encontramse previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-presidente no exercício da presidência
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
www.tce.es.gov.br

Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Recorrente: HAROLDO CORREA ROCHA
Procuradores: DALCOL & LARANJA ADVOGADOS
ASSOCIADOS (CNPJ: 20.755.659/0001- 65), CAIO DE
SA DAL COL (OAB: 21936-ES), GIULIANO VALLADARES
NADER RANGEL (OAB: 26115-ES), JOAO ROBERTO DE SA
DAL COL (OAB: 17796-ES), RUBENS LARANJA MUSIELLO
(OAB: 21939-ES)
PEDIDO DE REEXAME – CONHECER – DAR PROVIMENTO
– CONCURSO PÚBLICO – REFORMAR ACORDÃO TC
1243/2017 - ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RELATOR SR. RODRIGO COELHO DO
CARMO:
I – RELATÓRIO
Tratam-se de pedido de Reexame pelo Sr. Haroldo Corrêa
Rocha (peça 02), em face do Acordão TC 1243/2017Plenário, que imputou responsabilidade ao Recorrido
aplicando-lhe multa, proferido nos autos do processo TC
2967/2016, in verbis:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as
razões expostas pelo relator por: 1.1. Dar procedência
da denúncia, nos termos do art. 95, inciso II, da LC n.
621/12, tendo em vista o reconhecimento das seguintes
irregularidades sob a responsabilidade da senhor
Haroldo Corrêa Rocha,
1.1.1 Realização de Processo seletivo simplificado n.
23/2016 para contratação de Auxiliar de Secretaria
Escolar, em desacordo com a Constituição Federal, art.
37, II e IX c/c LC 809/2015; e
1.1.2 Contratação irregular de servidores temporários
provenientes do processo seletivo simplificado n.
023/2016.
1.2. Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelo
Sr. Haroldo Corrêa Rocha, em razão da irregularidade
disposta nos itens 1.1 e 1.2 deste VOTO, com amparo
no artigo 114, parágrafo único da Lei Complementar
621/2012 c/c artigo 207, §4º do RITCEES, e pela aplicação
de multa correspondente a R$3.000,00 (três mil reais),
com amparo no artigo 135, II da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012 e art. 389, II do RITCEES;
1.3. Determinar, com base no artigo 57, III, do, da Lei
Complementar 621/2012:
1.3.1 para que o atual gestor tome as providências
necessárias a fim de promover concurso público, de
provas ou de provas e títulos, para preenchimento dos
cargos vacantes de Agente de Suporte Educacional;
1.3.2 Quando da realização de Processo Seletivo
devidamente autorizado em lei e para situações
temporárias ou transitórias adote a prova escrita.
1.4. Dar ciência à entidade Denunciante da decisão a ser
proferida por este Egrégio TCEES.

2. Sem divergência, absteve-se de votar, por suspeição, a
conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas.
3. Data da Sessão: 10/10/2017 - 35ª Sessão do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto (Presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(Relator), Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiros substitutos presentes: Márcia Jaccoud
Freitas e João Luiz Cotta Lovatti.
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 encontramse previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.
A Secretária Geral de Sessões – SGM proferiu Despacho
5557-2018-7 (peça 04) pela tempestividade do Pedido de
Reexame, após foi proferida Decisão 932/2018-9 (peça
07) para conhecer o pedido de reexame, atribuindolhe o efeito suspensivo, em caráter excepcional a fim de
evitar greve lesão ou difícil reparação do dano.
Em Instrução Técnica de Recurso 161/2018 (peça 11) se
opinou nos seguintes termos:
Ante o exposto, considerando que a realização do juízo de
admissibilidade do recurso já foi efetuado pelo Plenário,
sugere-se sua negativa de provimento, ressaltando
a possibilidade a ser avaliado o redimensionamento
da sanção pecuniária imposta, bem como seja
necessariamente revogada a decisão concessiva de
efeito suspensivo.
www.tce.es.gov.br

Atente-se que o Acórdão de piso não assinala prazo
para adoção das medidas necessárias para realização
do concurso público para o preenchimento das vagas
restantes de Agente de Suporte Operacional, podendo
assim, à míngua de elementos especificadores, restar
inócua a determinação nele contida.
Manifestou-se o Ministério Público de Contas
2429/2018-7 (peça 15), em Parecer da lavra do Ilmo.
Procurador Luis Henrique Anastásio da Silva, anuindo a
proposta exarada pela área técnica.
II – FUNDAMENTAÇÃO
O recurso ora interposto visa impugnar o ACÓRDÃO
TC- 1243/2017, prolatado nos autos do TC- 2667/2016,
denúncia quanto a supostas irregularidades no Processo
Seletivo Simplificado nº 023/2016 realizado pela
Secretaria de Estado da Educação.
Em Petição de Recurso 014/2018-6 requer que seja
o pedido de reexame recebido, conhecido e provido
para reformar o v. Acórdão TC-1243/2017-PLENÁRIO,
no sentido de afastar a multa aplicado no valor de R$
3.000,00 (três mil reais).
II.1- PRELIMINARMENTE:
II.1.1 – PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE:
Na análise da admissibilidade do recurso, verifico que o
Recorrente possui legitimidade processual, consoante
estabelece o artigo 396, III do RITCEES, o que torna
cabível o presente recurso.
Consoante se verifica nos autos do TC 2967/2016, o
Acórdão foi disponibilizado ao Recorrente para ciência
em 28/11/2017. Assim, considerando que o Pedido
de Reexame foi interposto em 22/01/2018, tem-se o
mesmo como TEMPESTIVO.
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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Diante do exposto, conheço do presente Pedido
de Reexame, eis que presentes os requisitos de
admissibilidade. Passo a manifestação.
II.1.2 – MÉRITO:
II.1.2.1 – Nulidade Processual:
Alega o recorrente que ficou impossibilitado de realizar
sustentação oral nos autos da Representação, em razão
de inúmeros adiamentos sofridos no processo, após ter
figurado pauta.
A área técnica por meio da Instrução Técnica de Recurso
161/2018, ressalta que à época vigia a Resolução
261/2013, que em seu art. 327, §6 º:
Art. 327............
6º Havendo requerimento de sustentação oral e não
comparecendo o interessado, o processo permanecerá
em pauta para julgamento ou apreciação na sessão
subsequente. (Redação dada pela Emenda Regimental nº
006, de 29.3.2016). (Revogado pela Emenda Regimental
nº 009, de 20.12.2017).
Esclarece que foi oportunizado ao recorrente, consoante
ata nº30/17, a faculdade de promover sustentação oral,
mas o mesmo não se fez presente na sessão plenária.
Assim uma vez pautado o processo originalmente e
ausente o requerente, não há necessidade de qualquer
outra forma de comunicação com o interessado.
O processo permanecerá indefinidamente em pauta,
até seu efetivo julgamento, competindo doravante ao
interessado ser ainda mais diligente com suas faculdades
processuais e acompanhar com seus próprios recursos
(sem comunicações do Tribunal de Contas) a marcha do
processo, caso intente exercer ainda a sustentação oral
de suas justificativas.

Desta feita, coaduno com o entendimento exarado pela
área técnica, que realizado o pregão e não estando
presente a parte que solicitou a sustentação oral,
o não julgamento do processo em sessão posterior
não configura qualquer irregularidade, e embora o
recorrente não suscite a nulidade do processo, afasto
qualquer irregularidade processual que decorra dos
fatos narrados.
II.1.2.2 – Ausência de Concurso Público:
O Acórdão objurgado entendeu que a SEDU promoveu
contratação irregular de servidores temporários no cargo
de auxiliar de secretaria escolar, em desacordo com a
Constituição Federal, art. 37, II e IX c/c LC 809/2015.
Sustenta o recorrente um equívoco na interpretação na
Lei Estadual 5301/96, visto que o art. 10 deveria ter sido
interpretado em conjunto com o art. 3º e 12 da referida
lei, bem como com o art. 17 da Lei Complementar
Estadual 809/2012.
Alega que o art. 3° e 12 da Lei 5301/96 foi editada
para permitir que a SEDU contratasse pessoal
temporariamente, em caráter excepcional, e para
atendimento emergencial, não só nas hipóteses do art.
10, mas preferencialmente nela. E para isso traz o art. 3º
da Lei 5.301/1996:
Art. 3º - Será dada preferência, para às contratações
ao pessoal que já esteja prestando serviços em órgãos
da Secretaria de Estado da Educação em virtude dos
convênios de cooperação técnica financeira, firmados
com as Prefeituras e de contratos com firmas prestadoras
de serviços não podendo, entretanto, as contratações
recaírem em ocupantes de cargo ou emprego público.
Ressalta o Recorrente que a Secretaria de Educação –
www.tce.es.gov.br

SEDU não se furtou do intuito da realização de concurso
público, mas esclarece que diante da solicitação ao
chefe do executivo estadual, a solicitação foi inviável
em razão de que, naquela ocasião, Governo do Estado
do Espirito Santo atravessava uma grave crise financeira
na qual se priorizava a política da austeridade, e ainda
a impossibilidade de se romper abruptamente as
contratações de Agentes de Suporte Educacional na
SEDU.
Lembra ainda, que esta Corte de Contas, no ano de
2015, emitiu um parecer de alerta em relação ao
comprometimento da receita em 44,82% com a folha
de pagamento. Sendo assim, o governo de Estado
do Espirito Santo adotou medidas de contenção e
priorização de gastos públicos, fazendo com que alguns
projetos ficassem sobrestados.
A área técnica em sua ITR 161/2018, se manifesta
no sentido de que as hipóteses em que contemplem
permissivos para contratação de temporárias devem
ser taxativas (numerus clausulus) não permitindo uma
interpretação ampliativa da norma, isso porque, o art.
10 da Lei 5.301/1996 utiliza o termo somente. In verbis:
Art. 10. As contratações temporárias a que se refere a
presente Lei somente serão efetivadas para suprir as
necessidades dos estabelecimentos de ensino da rede
estadual, quando as Prefeituras Municipais manifestarem
o interesse na rescisão do Convênio com eles firmados.
Pois bem, fato indiscutível é a necessidade de concurso
público para o provimento dos cargos em questão,
sendo assim, o que se passa a analisar aqui é se o agente
responsável trouxe justificativas suficientes aos autos
para que se afaste a irregularidade e multa ao qual foi
apenado em acordão TC 1243/2017.
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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Para tanto, o recorrente trouxe dados das medidas que se
tem tomado para a redução do quadro de profissionais
contratados com designação temporária. Em outubro de
2014 o quadro de professores era de 15.166 contratados
e após um ano passou para 10.116, já o quadro de ASE
em dezembro de 2014 era de 2.844 e após um ano de
2.035.

acolho as manifestações recursais, afastando
irregularidade e, consequentemente, a multa aplicada
por entender que, naquela ocasião, não se poderia exigir
conduta diversa do então Secretário de Educação, onde
preponderando os princípios da realização de concurso
público e o direito à educação, prevaleceu o último
atendendo ao interesse público.

Esclarece que a erradicação das contratações temporárias
não pode acontecer de forma drástica, isso porque, é
necessária toda uma estrutura entorno que de suporte
ao funcionamento da escola.

III - CONCLUSÃO

Em notas taquigráficas, a defesa lembra Decreto nº 3755R expedido pelo Chefe do Executivo em 02 de janeiro
de 2015 em que estabelece medidas para contenção
de despesas no exercício de 2015 e que em seu art. 2º,
IX suspende a realização de novos concursos públicos
para provimento de cargos efetivos.
Foi expedido ainda, Decreto 3922-R em 04 de janeiro de
2016, ano em que foi realizada a contratação temporária,
com o mesmo teor e disposições do acima mencionado,
ficando demonstrado a impossibilidade de se realizar
concurso público pelo então Secretário de Educação
por ato expedido pelo chefe do executivo.
Sendo assim, restou demonstrado a ausência de
caracterização de ato doloso ou eivado de má-fé por parte
do responsável, destacando, que o descumprimento
da norma, in casu, não trouxe consequência gravosa
capaz de acarretar dano ou prejuízo ao erário, e ainda,
se tornou medida necessária para o funcionamento e
estrutura do ensino.
Nessa toada, divergindo com o entendimento exarado
pelo Acordão 1243/2017 nos autos do TC 2967/2016,

Ante o exposto, divergindo do entendimento exarado
pela unidade técnica e pelo Ministério Público de
Contas, e VOTO no sentido de que este Plenário aprove
a seguinte proposta de deliberação que submeto à
consideração de Vossas Excelências.
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:
CONHECER do Pedido de Reexame, pois presentes os
pressupostos de admissibilidade;
DAR PROVIMENTO, para reformar o Acórdão TC
1243/2017, acolhendo as razões recursais afastando as
irregularidades e consequentemente a multa aplicada,
julgando IMPROCEDENTE a Denúncia com espeque no
artigo 95, I da LC 621/2012.
DAR CIÊNCIA aos interessados;
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;
ARQUIVAR os autos, após certificado o trânsito em
julgado.
www.tce.es.gov.br

RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
VOTO COMPLEMENTAR DO RELATOR, CONSELHEIRO
RODRIGO COELHO DO CARMO:
Em 11ª sessão ordinária – Plenário o Ministério
Público de Contas que estava com vista dos presentes
autos, apresentou oralmente parecer acolhendo a
fundamentação quanto ao afastamento da multa,
contudo enfatizou a necessidade de que se mantivesse
a irregularidade e ainda se apresentasse uma
determinação ao atual Secretário.
Sendo assim, como já manifestado oralmente, apresento
voto complementar alterando o meu voto e encampando
parecer oral do Ministério Público de Contas no sentido
de que seja mantida a irregularidade, vez que há a
necessidade do concurso público, com afastamento da
multa com os fundamentos já apresentados no voto de
nº 1186/2019 e ao fim DETERMINAR ao atual secretário
para que promova concurso público, vez que é a medida
cabível para sanar as irregularidades.
III - CONCLUSÃO
Ante o exposto, acompanhando Ministério Público de
Contas, VOTO no sentido de que este Plenário aprove
a seguinte proposta de deliberação que submeto à
consideração de Vossas Excelências.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões
Segunda-feira, 3 de junho de 2019

100

ATOS DO PLENÁRIO

expostas pelo relator:
1.1 CONHECER do Pedido de Reexame, pois presentes
os pressupostos de admissibilidade;
1.2 DAR PROVIMENTO PARCIAL, para reformar o Acórdão
TC 1243/2017, acolhendo as razões recursais mantendo
a irregularidade, mas afastando a multa aplicada.
1.3 DETERMINAR que o Secretario Estadual de Educação
que promova concurso público.
1.4 DAR CIÊNCIA aos interessados;
1.5 REMETER os autos ao ilustre representante do
Ministério Público de Contas, posteriormente à
confecção do acórdão deste julgamento, nos termos do
art. 62, parágrafo único da LC 621/2012;
1.6 ARQUIVAR os autos, após certificado o trânsito em
julgado.

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-geral das sessões em substituição

Acórdão 00467/2019-1 – PLENÁRIO
Processo: 08519/2018-2
Classificação: Prestação de Contas Mensal
Exercício: 2018

2. Unânime.

UG: PMVV - Prefeitura Municipal de Vila Velha

3. Data da Sessão: 16/04/2019 - 11ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Relator: Rodrigo Coelho do Carmo

4. Especificação do quórum:

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – OMISSÃO NO ENVIO
– CONTAS ENCAMINHADAS – ARQUIVAR.

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, Sérgio
Manoel Nader Borges e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

Responsável: MAX FREITAS MAURO FILHO

O EXMO. CONSELHEIRO RELATOR SR. RODRIGO COELHO
DO CARMO
RELATÓRIO
O presente feito cuida da omissão no envio, por meio
do Sistema CidadES, das prestações de contas mensais
da Prefeitura Municipal de Via Velha, referente aos
meses de julho e agosto do exercício de 2018, sob a
responsabilidade do Sr. Max Freitas Mauro Filho.
O responsável foi regularmente citado e notificado, pelo
prazo de quinze dias improrrogáveis, para apresentar
www.tce.es.gov.br

suas justificativas pela não remessa da referida prestação
de contas, bem como remeter a mesma, conforme se
depreende da DECISÃO SEGEX 558/2018-2 (peça 05),
onde, ainda, fez constar, advertência ao gestor para o
fato de que o não cumprimento àquela decisão poderia
implicar em sanção de multa, bem como na declaração de
revelia, para todos os efeitos, na forma legal/regimental.
Comparece aos autos o responsável, por meio de Defesa/
Justificativa 1512/2018-2 (peça 14), com o intuito de
justificar o não envio das contas em questão, elencando
suas razões ao final, roga a este Tribunal observação à
dedicação do jurisdicionado na solução dos inúmeros
problemas de elaboração e envio das Prestações de
Contas, empenhando-se para cumprir os prazos legais,
e para tanto, que seja o Chefe do Executivo isento de
qualquer sanção legal.
Elaborada a Instrução Técnica Inicial 0717/2018-9 (peça
17), que ao final da análise e diante aos argumentos
jurídicos apresentados, sugeriu:
a Citação do responsável para que em 05 (cinco) dias
improrrogáveis apresente as razões de justificativa pelo
não atendimento aos prazos fixados;
a Notificação do responsável para encaminhar as
Prestações de Contas identificadas a seguir, fixando prazo
de 05 (cinco) dias improrrogáveis para cumprimento da
obrigação
Conforme se depreende do Despacho 7736/2019-2
(peça 19), retornaram os autos à área técnica para nova
verificação quanto à remessa da prestação de contas
faltantes.
A resposta veio por meio da Instrução Técnica Conclusiva
515/2019-2 (peça 20), onde entende que constatado o
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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cumprimento da obrigação de prestar contas, sugeriu o
arquivamento dos autos.

vem adotando medidas sanadoras para evitar atrasos na
omissão e manter em dia as prestações de contas.

Nos termos regimentais, o MPC em parecer da lavra do
Procurador Luciano Vieira, anui com os argumentos da
unidade técnica.

Esclareço, ainda, que encontra em fase de julgamento
os autos TC 4311/2011, que trata de representação
em desfavor do Município de Vila Velha, por supostas
ilegalidades praticadas no Edital de Pregão Eletrônico
nº 44/2018 cujo objeto trata de locação de sistemas
informatizados de gestão pública, onde contempla,
dentre outros, os serviços inerentes à prestação de
Contas Mensal a este Tribunal de Contas.

FUNDAMENTAÇÃO
O gestor responsável explicou que identificou
precariedade de pessoal no setor de contabilidade, bem
como, constatou a inadequação do atual sistema de
gestão. Acrescenta que o Município utiliza um software
de gestão fornecido por empresa sob o regime de
contratação emergencial que perdura por mais de 20
anos, resultando na deficiência relatada.
Informa que visando sanar a pendência, está em curso
procedimento licitatório contratação de empresa
que presta os serviços de software, bem como, estão
promovendo estudo para realização de concurso público
para preenchimento e renovação dos quadro de pessoal
da Prefeitura.
Relata dificuldades que a Administração encontra
para realizar a integração do sistema de gestão com a
Câmara Municipal, encaminhando Projeto de Lei, com
explanação da urgência que o caso requer.
Por fim, pleiteia que diante das imensas dificuldades
relatadas a esta Corte de Contas, aliados à adoção de
medidas sanadoras pela Administração, roga para que
não lhe seja aplicada nenhuma sanção.
Pois bem, o Município de Vila Velha, de fato, vem
atrasando as prestações de contas mensais, onde esta
Corte já se posicionou em outros processos de omissão
TC 5021/2018 e 6604/2018 de minha relatoria, e ao
analisar o caso concreto, pude observar que o Município

Em justificativa apresentada naqueles autos, a narrativa
repisa os argumentos aqui colacionados quanto a
necessidade de promover licitação para a contratação
dos serviços, trazendo vários argumentos facilitadores
para o Município e ainda há informações de que a
empresa vencedora do certame, terá prazo de migração
de dados para prestar efetivamente os serviços.
Feitas estas considerações, e visualizando que o
Município vem adotando medidas sanadoras para
cumprir tempestivamente seu dever constitucional
de prestar contas e observando que as prestações de
contas referente aos meses de julho e agosto de 2018
já encontram-se encaminhadas a esta Casa via Sistema
CidadES, acolho a manifestação técnica e ministerial
pelo arquivamento dos autos.
III – CONCLUSÃO:
Ante o exposto, ACORDÃO no sentido de que seja
aprovada a seguinte minuta que submeto à consideração
de Vossa Excelências.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACORDÃO
www.tce.es.gov.br

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1 ARQUIVAR os presentes autos, em razão de
apresentação das contas, com fundamento art. 330,
Incisos III e IV do Regimento Interno (Resolução TC
261/2013).
DAR CIÊNCIA ao interessado;
1.3 REMETER os autos ao Ministério Público de Contas,
após a confecção desta Decisão nos termos do art. 62,
parágrafo único da LC 621/2012.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 16/04/2019 - 11ª 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, Sérgio
Manoel Nader Borges e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-geral das sessões em substituição

Acórdão 00468/2019-1 – PLENÁRIO
Processo: 04541/2018-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: SETADES - Secretaria de Estado de Trabalho,
Assistência e Desenvolvimento Social
Relator: Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha
Responsável: CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS,
CLARICE MACHADO IMPERIAL GIRELLI, ANDREZZA
ROSALEM VIEIRA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2017 – JULGAR REGULAR AS CONTAS DA Srª CLARICE
MACHADO IMPERIAL GIRELLI E DO Sr. CARLOS ROBERTO
CASTEGLIONI DIAS – JULGAR REGULAR COM RESSALVA
AS CONTAS DA Srª ANDREZZA ROSALÉM VIEIRA –
DETERMINAR - DAR CIÊNCIA - ARQUIVAR

Carlos Roberto Casteglione Dias (Período: 23/02/2017
a 27/06/2017 e Andrezza Rosalém Vieira (Período:
28/6/2017 a 31/12/2017).
Com base no Relatório Técnico n.º 512/2018-1 e na
Instrução Técnica Inicial n.º 618/2018-1, foi proferida a
Decisão SEGEX n.º 00597/2018-2, por meio da qual o
gestor responsável foi citado para justificar o seguinte
indício de irregularidade:
3.3.1 – Designação de servidores para o exercício de
atividades conflitantes, infringindo o princípio da
segregação de funções.
Devidamente citado, o responsável apresentou suas
razões de justificativas (Defesa n.º 01584/2018-7).
Instado a manifestar-se, o Núcleo de Controle Externo
de Economia e Contabilidade – NCE, por meio da
Instrução Técnica Conclusiva n.º 00457/2019-3, opinou
no seguinte sentido:
seja julgada REGULAR com base no art. 84, inciso I, da
lei Complementar 621/2012 a prestação de Contas sob
a responsabilidade da Sra. Clarice Machado Imperial
Girelli e do Sr. Carlos Roberto Casteglione Dias
relativamente ao exercício de 2017; e

RELATÓRIO:

seja julgada REGULAR COM RESSALVA a prestação de
contas sob a responsabilidade da Sra. Andrezza Rosalém
Vieira, relativamente ao exercício de 2017, com base
no art. 84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012, em
face da manutenção da irregularidade 2.1 da ITC.

Tratam os autos da Prestação de Contas Anual da
Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e
Desenvolvimento Social, referente ao exercício de 2017,
sob a responsabilidade dos senhores Clarice Machado
Imperial Girelli (Período: 01/01/2017 a 22/02/2017),

Sugeriu, ainda, a emissão de determinação ao atual
ordenador de despesas, ou a quem lhe vier a substituir,
para que adote as medidas administrativas necessárias e
suficientes para a implantação da Unidade Executora de
Controle Interno, nos moldes previstos Lei Complementar

O EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA
CUNHA:

www.tce.es.gov.br

nº 856/2017 (artigo 3º, IX) e no artigo 1º do Decreto Nº
4131-R, de 18 de julho de 2017, de forma a possibilitar a
composição dos membros de forma a não comprometer
o exercício das atividades desses.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
n.º 00753/2019-3, de lavra do Procurador Dr. Heron
Carlos Gomes de Oliveira, anui aos argumentos fáticos
e jurídicos delineados na Instrução Técnica Conclusiva
00457/2019-3.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO:
Analisados os autos, verifico que a área técnica e o
Ministério Público de Contas manifestaram-se conforme
os fundamentos expostos pelo corpo técnico na
Instrução Técnica Conclusiva n.º 00457/2019-3, abaixo
transcritos:
2.1 DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA O EXERCÍCIO
DE ATIVIDADES CONFLITANTES, INFRINGINDO O
PRINCÍPIO DA SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES (ITEM 3.3.1
DO RTC 512/2018-1).
Base legal: Art. 37 da Constituição Federal, Lei
Complementar 856/2017, Resolução TC 227/2011.
De acordo com o item 2.1.1.1 Relatório Técnico Contábil
RTC 512/2018-1,
Em análise à composição da Comissão Permanente de
Controle da Unidade Executora de Controle Interno
– UECI, citada no Relatório e Parecer Conclusivo da
Unidade Executora de Controle Interno – UECI, instituído
pela Portaria N° 089-S, de 14 de setembro de 2017,
alterada pela Portaria N° 03, de 09 de janeiro de 2018,
e Portaria N° 13, de 13 de março de 2018, verificou-se
a ocorrência de servidores designados para exercerem
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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cumulativamente funções de Primeira e Segunda Linha
de Defesa do Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo Estadual.
Tabela
Tal fato contraria o princípio da segregação de funções,
princípio básico do controle interno, estabelecidos no
artigo 37 da Constituição Federal, Lei Complementar
856/2017, Resolução 227/2011.
Proposta de Encaminhamento
Sugere-se CITAR o ordenador de despesas, Sr. Andrezza
Rosalém Vieira, responsável pela Designação da Unidade
Executora de Controle Interno, para que apresente as
razões de justificativa, bem como documentos, em razão
deste achado.
JUSTIFICATIVAS
17109/2018-1)

APRESENTADAS

(PROTOCOLO

N.

Diante do presente item, foi apresentada a seguinte
argumentação:
(FIGURA)
[...]
(FIGURA)
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
O indicio de irregularidade consistiu na citação do
responsável para que justificasse a nomeação da
equipe que compôs a Unidade Executora de Controle
Interno, uma vez que já desempenhavam outros cargos
potencialmente conflitantes com as informações a
serem analisadas.
Diante disso, fica fragilizado o resultado final do parecer
conclusivo da UECI, pois integrantes deste grupo
poderiam ter dificuldades em analisar itens por cuja

elaboração tenham sido responsáveis, no decorrer do
exercício.

quadro:

Pois bem, tendo servido de base referencial para a
argumentação trazida pela defendente, note-se que o
Parecer/Consulta TC-018/2014 não trata especificamente
da matéria segregação de funções, vez que discorre
sobre a possibilidade de desconcentração dos serviços
de contabilidade mencionados na Lei nº 4.320/64.

Note-se, contudo, que tais observações se limitam a
apontar compatibilidade entre as atividades relacionadas
ao processo licitatório e a fase de execução/fiscalização
de contratos, não fazendo qualquer relação aos pontos
de controle analisados quando da realização dos
trabalhos para emissão do Relatório e Parecer Conclusivo
da Unidade Executora de Controle Interno – UECI.

Ainda assim, ao destacar a necessidade de necessidade
de a Administração repartir funções entre os agentes
públicos, cuidando para que esses indivíduos não
exerçam atividades incompatíveis umas com as outras,
afirma que nenhum servidor ou seção administrativa
deve participar ou controlar todas as fases inerentes a
uma despesa (Empenho - Liquidação - Pagamento), ou
mesmo das etapas anteriores e/ou posteriores a estas:
Dessa forma, os agentes responsáveis pela realização das
etapas da despesa (Empenho - Art. 58 da Lei nº 4.320/64;
Liquidação - Art. 63 da Lei nº 4.320/64 e Pagamento Art. 64 da Lei nº 4.320/64), não devem participar das
comissões instituídas para: licitar, receber os bens e
elaborar os inventários físicos, pois este procedimento
visa atestar que os dados constantes no sistema de
controle e pagamento refletem a verdadeira existência e
localização dos bens.
Seguindo sua linha de raciocínio, a defendente afirma
que esses servidores não teriam realizado atividades de
controle relativas a processos de que tivessem participado
em alguma outra etapa, não se caracterizando em
hipótese de descumprimento do princípio da segregação
de funções.
No intuito de ilustrar tais alegações, foi trazido o seguinte
www.tce.es.gov.br

(FIGURA)

Além disso, o servidor José Fernando de Freitas, que
além das atividades desempenhadas na UECI, ocupa do
cargo de Gerente Administrativo (QCE-03), sequer foi
mencionado.
Diante disso, em que pesem as alegações apresentadas
nessa fase, não se tem elementos claros que delimitem
as atividades realizadas por cada membro da UECI, não
restando objetivamente comprovada a ausência de
conflito com suas demais áreas de atuação na SETADES.
Nesse contexto, sugere-se que seja mantido o indício
de irregularidade e tratada como ressalva na conclusão
desta instrução.
Sugere-se, ainda, que seja determinado ao atual
gestor, ou a quem lhe vier a substituir, que adote as
medidas administrativas necessárias e suficientes para a
implantação da Unidade Executora de Controle Interno,
nos moldes previstos Lei Complementar nº 856/2017
(artigo 3º, IX) e no artigo 1º do Decreto Nº 4131-R, de 18
de julho de 2017, de forma a possibilitar a composição
dos membros de forma a não comprometer o exercício
das atividades desses.
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual da
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e
Desenvolvimento Social, relativa ao exercício de 2017,
sob a responsabilidade dos Srs. Clarice Machado
Imperial Girelli, Carlos Roberto Casteglione Dias e
Andrezza Rosalém Vieira.
Conforme exposto, não foram apresentados elementos
suficientes ao afastamento da seguinte irregularidade:

o exercício das atividades desses.
Desse modo, dos elementos constantes dos autos,
entendo que assiste razão à área técnica e ao Ministério
Público de Contas, quanto à proposição nos termos da
Instrução Técnica Conclusiva 00457/2019-3, motivo pelo
qual adoto tais posicionamentos como razão de decidir.
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO:

implantação da Unidade Executora de Controle Interno,
nos moldes previstos na Lei Complementar nº 856/2017
(artigo 3º, IX) e no artigo 1º do Decreto Nº 4131-R, de 18
de julho de 2017, de forma a possibilitar a composição
dos membros de forma a não comprometer o exercício
das atividades desses.
1.3 Dar ciência aos interessados, arquivando-se os autos
após o trânsito em julgado.

2.1 DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA O EXERCÍCIO DE
ATIVIDADES CONFLITANTES, INFRINGINDO O PRINCÍPIO
DA SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES (ITEM 3.3.1 DO RTC
512/2018-1).

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.

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

Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha

4. Especificação do quórum:

Conselheiro Relator

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

a Prestação de Contas sob a responsabilidade da
Sra. Clarice Machado Imperial Girelli e do Sr. Carlos
Roberto Casteglione Dias relativamente ao exercício de
2017, seja julgada REGULAR com base no art. 84, inciso
I, da Lei Complementar 621/2012;
a Prestação de Contas sob a responsabilidade do
Sra. Andrezza Rosalém Vieira, relativamente ao exercício
de 2017, seja julgada REGULAR COM RESSALVA com
base no art. 84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012,
em face da manutenção da irregularidade 2.1 desta
instrução.
Sugere-se, ainda, a emissão de determinação ao atual
ordenador de despesas, ou a quem lhe vier a substituir,
para que adote as medidas administrativas necessárias e
suficientes para a implantação da Unidade Executora de
Controle Interno, nos moldes previstos Lei Complementar
nº 856/2017 (artigo 3º, IX) e no artigo 1º do Decreto Nº
4131-R, de 18 de julho de 2017, de forma a possibilitar a
composição dos membros de forma a não comprometer

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:
a) REGULAR a Prestação de Contas da SECRETARIA
DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTENCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, sob a responsabilidade
da Sra. Clarice Machado Imperial Girelli e do Sr. Carlos
Roberto Casteglione Dias, relativamente ao exercício de
2017;
b) REGULAR COM RESSALVA a prestação de contas sob
a responsabilidade da Sra. Andrezza Rosalém Vieira,
relativamente ao exercício de 2017.
1.2 DETERMINAR ao atual ordenador de despesas
ou a quem lhe vier a substituir, para que adote as
medidas administrativas necessárias e suficientes para a
www.tce.es.gov.br

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 16/04/2019 - 11ª Sessão Ordinária do
Plenário.

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-geral das sessões em substituição

(OAB: 9144-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169ES)

Acórdão 00581/2019-1 – PLENÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO
Nº 1801/2018 PLENÁRIO – PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO – CONHECER – DAR
PROVIMENTO – DECLARAR PRESCRIÇÃO – AFASTAR
PENA DE INABILITAÇÃO – ARQUIVAR

Processos: 00571/2019-1, 02062/2019-2, 00572/20196, 04425/2011-1, 04368/2011-6, 06090/2010-8
Classificação: Embargos de Declaração
UG: PMSJC - Prefeitura Municipal de São José do Calçado
Relator: Domingos Augusto Taufner
Interessado: JOSE CARLOS DE ALMEIDA, ARISTEU
BRAS DE OLIVEIRA LIMA, SUELI APARECIDA DALMALIN,
ANTONIO JOAO DE REZENDE, MANOEL PAULO PIMENTEL
DA SILVEIRA, MERCANTIL MATERIAL DE CONSTRUCAO
BOM JESUS LTDA, ALESSANDRO JORGE DE CASTRO
MOREIRA, LARMARI COMERCIAL LTDA - ME, RODRIGO
BAPTISTA DE OLIVEIRA, J B Z DE PAULA ME
Recorrente: BRUNO NEVES ABREU, DOUGLAS
MARCHIORI RODRIGUES, ADRIANO MARTINS DE SOUZA
Procuradores: CLEVERSON ALMEIDA DIAS (OAB: 15042ES, OAB: 120469-RJ), CASSYUS DE SOUZA SESSE (OAB:
27339-ES, OAB: 181139-RJ), AURELIO FABIO NOGUEIRA
DA SILVA (OAB: 7982-ES, OAB: 1753A-MG, OAB: 219693RJ), WELITON JOSE JUFO (OAB: 17898-ES, OAB: 181097RJ), HEVERTON DE OLIVEIRA BRANDAO JUNIOR (OAB:
20661-ES), JOSE CARLOS NASCIF AMM (OAB: 1356-ES),
LUIZ BERNARD SARDENBERG MOULIN (OAB: 12365ES), PABLO DE ANDRADE RODRIGUES (OAB:10300-ES),
RODRIGO JOSE PINTO AMM (OAB: 10347-ES), SILVIA
CRISTINA VELOSO (OAB: 19793-ES), VICTOR BELIZARIO
COUTO (OAB: 12606-ES), MARCELO GOMES PIMENTEL

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelos
Srs. Douglas Marchiori Rodrigues, Bruno Neves Abreu
e Empresa Adriano Martins de Souza ME. em face
dos Acórdãos nº TC 01765/2018 – Segunda Câmara
e TC 1801/2018- Plenário, nos autos do Processo de
Fiscalização TC 4368/2011.
Os embargantes opuseram Embargos de Declaração,
requerendo que seja admitido e conhecido o presente
recurso e seja declarada a extinção da pretensão punitiva,
ante a caracterização da prescrição, na forma do artigo
art. 71, § 2º, II da Lei Complementar nº 621/20121 c/
com o art. 373, § 2º, II, do Regimento Interno do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo (Doc.02).
Encaminhado os autos para o NRC – Núcleo de Controle
Externo de Recursos e Consultas, este se manifestou
por meio de Instrução Técnica de Recurso 00024/20198 (Doc. 06), pelo conhecimento e provimento ao recurso
em razão do acolhimento das razões recursais para
declarar extintas as sanções que foram impostas aos
Embargantes pelos Acórdãos TC 1765/2008-Segunda
Câmara e TC 1801/2018-Plenário em razão do advento
da prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal.
www.tce.es.gov.br

Ato continuo, seguiram os autos para o Ministério Público
de Contas, que por meio de Parecer 00737/2019-4 (Doc.
12), de lavra do Procurador de Contas, Dr. Luciano Vieira,
anuiu aos termos da ITI 00024/2019-8.
É o relatório, passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Na Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada no dia
27/03/2019, proferi Voto neste processo, no sentido
conhecer os presentes embargos, dando-lhe provimento
a fim de declarar a prescrição da pretensão punitiva
desta Corte de Contas e por consequência reformar o
Acórdão TC 1765/2018-1-Segunda Câmara, conforme
segue:
Relativamente aos itens de 1.3 a 1.7 e 1.9 a 1.17, bem
como o item 1.19 nos seguintes termos:
Reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e
extinguir o processo com resolução de mérito na
forma do artigo 487, II do Código Processo Civil, em
relação aos responsáveis José Carlos Almeida, Bruno
Neves Abreu, Douglas Marchiori Rodrigues, Empresa
Larmari Comercial, Empresa Alessandro Jorge de
Castro Moreira, Empresa Adriano Martins de Souza
ME, Empresa Rodrigo Baptista de Oliveira ME, Antônio
João de Rezende, Aristeu Brás de Oliveira Lama, Sueli
Aparecida Dalmolin Carvalho, Empresa Mercantil
Material de Construção Bom Jesus Ltda, Forte Luz Ltda,
Costa Ferraz Comércio e Serviços Ltda – ME e Renilda
Carlos da Silva;
Relativamente ao item 1.18 nos seguintes termos:
Declarar a inidoneidade da empresa JBZ de Paula
ME, para participar de licitação ou contratar com a
Administração Pública, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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em virtude da irregularidade disposta no item 2.4.1 –
Ausência de procedimento licitatório, aplicando-lhe
multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)

de Contas acerca da análise da prescrição no processo
guerreado configura-se omissão, logo é passível de
análise por meio de embargos de declaração.

Encaminhar à análise do Plenário deste Tribunal de
Contas a declaração da prescrição da pretensão punitiva
quanto a penalidade de inabilitação descrita no item 1.1
do Acórdão TC 1801/2018-2 – Plenário.

Superada essa questão passo a análise do mérito do
processo, a fim de verificar se houve ou não prescrição
no processo guerreado.

Manter os itens 1.1, 1.2, e 1.8 do Acórdão TC 1765/20181 – Segunda Câmara.

Aduz o recorrente que no momento do julgamento do
processo o mesmo já estaria prescrito e por este motivo
não poderia esta Corte de Contas aplicar sanções ao
gestor, tal como pena de inabilitação.

O artigo 373, §1º do Regimento Interno, é claro ao
dispor que a prescrição poderá ser decretada de ofício,
in verbis:
Art. 373. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva
do Tribunal 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. (Grifo nosso)
Dessa forma, ainda que não houvesse sido requerida
pelas partes no processo guerreado, o Tribunal poderia
tê-la decretado de ofício, por ser a prescrição instituto
de ordem pública.
Acerca do tema, Souza Filho entende que “A prescrição
promove a consecução de um interesse jurídico-social,
a saber: proporcionar segurança às relações jurídicas. É
instituto de ordem pública”.
À ordem pública são atribuídos valores extraídos de um
consenso social e jurídico de determinado ordenamento,
motivados especialmente pelos direitos e garantias
fundamentais.
Dessa forma, não restam dúvidas a inércia desta Corte

Pois bem.

Da análise dos autos verifiquei que os recorrentes,
Douglas Marchiori Rodrigues, Bruno Neves Abreu,
Empresa Adriano Martins de Souza ME foram
citados em 26/09/2013, 10/07/2013 e 22/05/2013,
respectivamente.
Nesse sentido o Regimento Interno preconiza que a
citação válida interrompe a prescrição, in verbis:
Art. 373. [...]
§ 4º Interrompem a prescrição:
I - A citação válida do responsável;
Assim, temos que a contagem do prazo prescricional se
iniciou na data dos fatos, em 2009, fora interrompido
em 26/09/2013 para o Sr. Douglas Marchiori Rodrigues,
em 10/07/2013 para o Sr. Bruno Neves Abreu e em
22/05/2013 para Adriano Martins de Souza ME.
Registro ainda, a interrupção da prescrição poderá
ocorrer em momentos diferentes para cada gestor,
tendo em vista que conforme determina o regimento
esta interrupção se dá por meio da citação válida do
gestor.
www.tce.es.gov.br

Contudo, ainda que a citação tenha ocorrido em
momentos diferentes para os responsáveis do processo
principal, todas ocorreram nos meses de maio, junho,
julho e setembro, exceto a última empresa a ser citada,
qual seja empresa JBZ de Paula ME que foi citada por
edital em 10/12/2013. E o processo foi julgado em
04/12/2018 pelo Plenário e 05/12/2019 pela Segunda
Câmara, desta forma no momento do julgamento
o processo estava prescrito para todos os gestores
responsáveis, a exceção da empresa JBZ de Paula ME.
Conforme dito, o processo no momento do julgamento
já havia sido alcançado pela prescrição da pretensão
sancionatória, entretanto conforme Acórdão TC
1801/2018-2 – Plenário, fora aplicada pena de
inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou
função de confiança na administração Estadual ou
Municipal, ao Sr Bruno Neves Abreu, pelo prazo de 02
(dois) anos, em face da constatação infração de natureza
grave quanto às irregularidades, vejamos:
ACÓRDÃO TC 1801/2018-2 – PLENÁRIO
1.1 – Aplicar a penalidade de inabilitação para o
exercício de cargo em comissão ou função de confiança
na administração Estadual ou Municipal, ao Sr Bruno
Neves abreu, pelo prazo de 02 (dois) anos, em face
da constatação infração de natureza grave quanto às
irregularidades dispostas nos itens 2.2.1 – Convites
a empresas de ramo diverso ao do objeto definido no
edital de certame licitatório – Convite nº 017/2009, 2.3.1
– Ausência de procedimento licitatório – Convite nº
011/2009 e 2.4.1 – Ausência de procedimento licitatório,
nos termos do artigo 392 §2º do RITCES
Dessa forma, conforme gradação do artigo 374 do
Regimento Interno, a prescrição alcança a pretensão
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sancionatória desta Corte de Contas, o que impossibilita
a aplicação de pena de inabilitação ao Sr. Bruno Neves
Abreu, motivo pela qual entendo que os presentes
embargos devem ser providos a fim sanar a omissão do
acórdão guerreado quanto a declaração da prescrição
da pretensão punitiva e por consequência reformado
no sentido de afastar a pena de inabilitação imposta
ao Sr. Bruno Neves Abreu no item 1.1 do Acórdão TC
1801/2018-2-Plenário.
Ante todo o exposto, VOTO acompanhado o
posicionamento técnico e ministerial por que seja
adotada a deliberação que ora submeto à apreciação
deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo Relator, em:

3. Data da Sessão: 14/05/2019 – 14ª Sessão Ordinária
do Plenário.

Santo

4. Especificação do quórum:

Consulente: ERICK CABRAL MUSSO

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(no exercício da presidência), Domingos Augusto Taufner
(relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio
Manoel Nader Borges, Rodrigo Coelho do Carmo e Luiz
Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
No exercício da presidência
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

1.1 DAR PROVIMENTO aos presentes embargos a fim
de sanar a omissão constante do acórdão guerreado
TC 1801/2018-2 – Plenário e DECLARAR A PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA e por consequência reformálo, quanto a item 1.1, no sentido de afastar a pena de
inabilitação aplicada ao Sr. Bruno Neves Abreu:

PARECER CONSULTA

1.2 Manter do demais termos do Acórdão TC 1801/20182.

PUBLICAÇÃO do inteiro teor de Parecer Consulta.
PARECER EM CONSULTA 0008/2019

1.3 Dar ciência aos interessados;

Processo: 03019/2018-1

1.4 Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.

Classificação: Consulta

2. Unânime.

UG: ALES - Assembleia Legislativa do Estado do Espírito
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Relator: Domingos Augusto Taufner
CONSULTA – ASSEMBLEIA LEGISTIVA DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO - CONHECER – TEMPO DE SERVIÇO
PRESTADO ANTERIORMENTE A PESSOA JURÍDICA DE
DIREITO PÚBLICO – AVERBAÇÃO – CONTAGEM DE
TEMPO PARA FINS DE CONCESSÃO DE VANTAGEM
PESSOAL – ADICIONAIS - POSSIBILIDADE – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata-se de Consulta formulada pelo Sr. Erick Musso
– Presidente da Assembleia Legislativa do Estado
do Espírito Santo, por meio de Ofício Presidência nº
019/2018 (Protocolo 04190/2018-7), requerendo
resposta desta Corte acerca da pergunta a seguir:
“É possível ser averbado em favor de servidor público
ocupante de cargo comissionado da Assembleia
Legislativa do Estado do Espírito Santo o tempo de
serviço público prestado anteriormente à Constituição
da República de 1988 e anteriormente ao advento da
LC 46/94, em autarquia pública estadual, ainda que sob
a égide de regime jurídico regido pela Consolidação das
Leis Trabalhistas-CLT, para fins de vantagens (adicional
de tempo de serviço e adicional de assiduidade)? ”
A Consulta veio acompanhada de parecer jurídico
elaborado pela Procuradoria da Assembleia Legislativa
do Estado do Espírito Santo (Peça Complementar
04716/2018-1 – evento 03), subscrito pelo Procurador
Ricardo Benetti Fernandes Moça, sugerindo a elaboração
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da consulta a esta Corte de Contas para maior segurança
jurídica, tendo em vista as dúvidas quando à possibilidade
ou não da averbação de tempo de serviço na referida
situação. Contudo, não apresentou a conclusão jurídica
que seria adotada por aquele órgão.
Nos termos do artigo 235, §1º da Resolução TC nº
261/2013, os autos foram encaminhados à Secretaria
Geral de Controle Externo – SEGEX (Despacho
15646/2018-2 – evento 04), para verificação da
existência de súmulas e/ou jurisprudência, prejulgados
ou decisões reiteradas desta Corte de Contas acerca do
tema abordado na consulta.
Considerando a determinação do Conselheiro
Relator, os autos foram então remetidos ao Núcleo de
Jurisprudência e Súmula – NJS (Despacho 15702/20182 – evento 05), que por sua vez, encaminhou o processo
ao Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas –
NRC (Despacho 17136/2018-9 – evento 06), para exame
e instrução quanto ao atendimento dos requisitos de
admissibilidade previstos no artigo 122 da Lei Orgânica
deste Tribunal.
Nesse sentido, o NRC elaborou a Instrução Técnica
de Consulta 00011/2018-2, opinando pelo não
conhecimento da presente Consulta, posto que não
atendidos os requisitos de admissibilidade, quais sejam:
(i) não se referir apenas a caso concreto (art. 122,
§1º, inciso IV, LOTCEES) e (ii) depender de relevância
jurídica, com conteúdo que possa ter reflexos sobre
a administração direta e indireta do Estado ou dos
Municípios (art. 122, §2º, LOTCEES).
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas
exarou Parecer 01553/2018-1 (evento 11), emitido

pelo douto Procurador-Geral, Dr. Luciano Vieira, que
acompanhara o entendimento da Área Técnica, nos
moldes do artigo 237, inciso II do Regimento Interno
deste Tribunal.
Colocado o processo em discussão, nos termos do votovista do Conselheiro Marco Antônio da Silva (Voto Vista
00154/2018-3 – evento 14) encampado pelo Conselheiro
Relator, foi prolatada a Decisão 01453/2018-9 (evento
16 dos autos), no sentido de que fosse notificado o
Consulente Erick Cabral Musso, para que encaminhasse
o parecer do órgão de assistência técnica e/ou jurídica
da autoridade consulente, no prazo de 10 dias.
Considerando a apresentação tempestiva das
peças de Defesa/Justificativa 00916/2018-1 e Peça
Complementar 12245/2018-1, em que o consulente
instruiu os autos com a apresentação do parecer de sua
assessoria jurídica, que se manifestou pela possibilidade
da averbação, o processo foi enviado ao NRC (evento
23 dos autos), que opinou pelo conhecimento da
Consulta em razão do preenchimento dos requisitos de
admissibilidade e pelo encaminhamento dos autos ao
Núcleo de Jurisprudências e Súmulas, a fim de investigar
a existência de prejulgados ou decisões reiteradas sobre
a matéria.
Ato sequente, em Estudo Técnico de Jurisprudência
00022/2018-1(evento 25), o NJS concluiu pela
inexistência de deliberação que respondesse,
especificamente, ao questionamento suscitado pelo
Consulente no âmbito do TCEES, registrando, por fim, a
identificação de deliberação que apenas margeia o tema
consultado no Parecer em Consulta TC nº 009/2012
(processo TC 101/2012).
www.tce.es.gov.br

Os autos seguiram ao NRC, que se manifestou por
meio da Instrução Técnica de Consulta 00041/2018-3
(evento 26), opinando pelo conhecimento da presente
Consulta em razão do preenchimento dos requisitos
de admissibilidade, e sugerindo ainda, o envio ao
Consulente do Parecer em Consulta TC 36/2004.
O Ministério Público de Contas, em Parecer 06097/20181 da lavra do Procurador-Geral de Contas, Dr. Luciano
Vieira, anuiu aos argumentos fáticos e jurídicos
delineados pela Área Técnica.
É o relatório.
DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, destaco que a presente Consulta preenche
os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual,
passo à análise acerca dos seus requisitos.
O artigo 122, §1º, da Lei Complementar nº 621/2012
(Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo – LOTCEES), estabelece as formalidades
que a consulta deve atender para ser admitida, assim
dispondo:
Art. 122.
§ 1º. A consulta deverá conter as seguintes formalidades:
Ser subscrita por autoridade legitimada;
Referir-se à matéria de competência do Tribunal de
Contas;
Conter indicação precisa da dúvida ou controvérsia
suscitada;
Não se referir apenas a caso concreto;
Estar instruída com parecer do órgão de assistência
técnica e/ou jurídica da autoridade consulente.
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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No tocante ao requisito constante do artigo supracitado,
inciso I, observa-se que a definição de autoridade
competente para fins de formular a consulta nesta
Corte, encontra suas balizas definidas nos incisos I a VII,
do caput do próprio art. 122, que estabelece:
Art. 122. O Plenário decidirá sobre consultas quanto
às dúvidas suscitadas na aplicação de dispositivos
legais e regulamentares concernentes à matéria de sua
competência, que lhe forem formuladas pelas seguintes
autoridades:
Governador do Estado e Prefeitos Municipais;
Presidente da Assembleia Legislativa e de Câmaras
Municipais;
Presidente do Tribunal de Justiça e Procurador Geral de
Justiça;
Procurador Geral do Estado e Defensor Público Geral do
Estado;
Secretário de Estado;
Presidente das Comissões Permanentes da Assembleia
Legislativa e das Câmaras Municipais;
Diretor presidente de autarquia, fundação pública,
empresa estatal e de sociedade de economia mista,
cujo controle societário pertença ao Estado ou aos
Municípios. (negrito nosso).
Desta forma, tendo sido a consulta formulada por
Presidente da Assembleia Legislativa e estando a
autoridade devidamente qualificada nos autos,
constando seu nome legível e a respectiva assinatura,
entendo atendido o primeiro requisito.
Quanto à matéria suscitada, entendo que há pertinência
com a atuação desta Corte de Contas, conforme

preceitua o artigo 122, §1º, II, eis que a questão
ventilada diz respeito à possibilidade de averbação de
tempo de serviço público prestado anteriormente à
Constituição Federal de 1988 e ao advento do Estatuto
dos Servidores Públicos do Estado – LC 46/94, ainda que
prestado sob a égide de regime jurídico celetista, para
fins de concessão de vantagens pessoais (adicional de
tempo de serviço e adicional de assiduidade).
Além dos requisitos já analisados, o tema ora em debate
possui relevância jurídica, econômica e social, visto
que a averbação de tempo de serviço público prestado
antes da condição de servidor estatutário para fins de
concessão de vantagem pessoal versa matéria que tem
reflexo no âmbito da administração pública do Estado
e dos Municípios, restando, portanto, atendido o que
dispõe o artigo 122, §2º, da Lei Orgânica desta Corte,
que assim preceitua:
Art. 122. (...)
§ 2º. Além dos requisitos objetivos, o conhecimento da
consulta dependerá da relevância jurídica, econômica,
social ou da repercussão da matéria no âmbito da
Administração Pública, com conteúdo que possa ter
reflexos sobre a Administração direta e indireta do
Estado ou dos Municípios.

observância ao disposto no artigo 122, §1º, inciso V,
da Lei Orgânica, o consulente instruiu os autos com a
apresentação do parecer de sua assessoria jurídica, que
se manifestou pela possibilidade da averbação:
Denota-se, portanto, que o que efetivamente interessa
na conceituação de “tempo de serviço público” é o
fato de o servidor manter um vínculo de trabalho
com determinada entidade de direito público. Tal
peculiaridade é que irá deferir a qualificação de
“público” ao tempo de serviço prestado pelo servidor
e não o regime de trabalho a que porventura estiver
sujeito.
Até porque, se a interpretação para a possibilidade de
averbação de tempo de serviço para fins de vantagens
se der única e exclusivamente sob a ótica do regime de
trabalho, poderiam se criar situações antiisonômicas
em face de duas categorias de servidores sujeitos as
mesmas atribuições e responsabilidades.

Também verifico ter sido apontada na Consulta a
indicação precisa da dúvida ou controvérsia suscitada
de forma abstrata, nos termos do artigo 122, §1º, inciso
IV, da Lei Orgânica desta Corte, concluindo-se que a
consulta não se refere exclusivamente a caso concreto,
embora a dúvida e/ou controvérsia possa ter surgido
ante a aplicação da norma num caso concreto.

A título de ilustração, poderia averbar o seu tempo
de serviço para fins de vantagens uma servidora
que trabalhou em Autarquia Estadual, sob vinculo
estatutário, e, em contrapartida, não poderia averbar
o seu tempo de serviço para fins de vantagens uma
servidora que exerceu emprego público no âmbito da
mesma autarquia, apesar de desempenhar no mesmo
ente público idênticas atribuições e responsabilidades,
tudo por conta, única e exclusivamente ao regime de
trabalho submetido. No caso concreto, aplica-se a
conhecida fórmula jurídica romana, segundo a qual
“onde há a mesma razão, aplica-se o mesmo direito”
(“ubi eadem ratio, ibi eadem jus’).

Em atendimento a notificação desta Corte, em

Diferentemente é a situação em que o vínculo que
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se estabelece é em relação a uma pessoa jurídica de
direito privado, como as sociedades de economia
mista e as empresas públicas, já que o tempo de
serviço prestado por seus empregados é privado. Tal
circunstância não impede, porém, que determinada lei
atribua, excepcionalmente, valoração semelhante à de
tempo de serviço público para efeitos específicos, em
relação àquele período de trabalho, o que não ocorre no
regramento previsto na LC 46/94.
Esses fundamentos traduzem, em suma, o entendimento
que extrai do Parecer Consulta TC-009/2012 e, portanto,
entendo ser plenamente possível a averbação em favor
de servidor público ocupante de cargo comissionado
ou efetivo da Assembleia Legislativa do Estado do
Espírito Santo o tempo de serviço público prestado
anteriormente à Constituição da República de 1988 e
anteriormente ao advento da LC 46194, em autarquia
pública estadual, ainda que sob a égide de regime
jurídico regido pela Consolidação das Leis Trabalhista
-CLT, para fins de vantagens (adicional de tempo de
serviço e adicional de assiduidade), raciocínio que
se estende para as autarquias que adotam o regime
celetista criadas após a CF/88.
Assim, atendidos todos os requisitos de admissibilidade,
conheço da consulta.
DO MÉRITO
Pois bem. Versa a consulta a respeito da possibilidade
de averbação de tempo de serviço público prestado
à Autarquia Pública Estadual, ainda que sob o regime
celetista para fins de concessão de vantagens pessoais,
denominadas Adicional de Tempo de Serviço e Adicional
de Assiduidade.

Em análise ao tema à área técnica, registrou, posição
exarada por esta Corte, sugerindo o envio ao consulente
da manifestação firmada no Parecer em Consulta TC
036/2004 (processo TC 131/2005), cuja conclusão
segue:

a. poderão ter seu tempo de serviço [considerado até
a edição da lei de que trata o art. 4º da EC n.º 20/98],
bem como o seu tempo de contribuição [considerado
posteriormente à edição da lei de que trata o art. 4º da
EC n.º 20/98] computados para efeito de aposentadoria

II -CONCLUSÃO

b. poderão ter seu tempo de serviço computado para
efeito de concessão de outras vantagens previstas no
estatuto ao qual submetidos;

Deste modo, considerando o ordenamento pátrio
aplicável ao presente caso e a fundamentação exposta,
opinamos para no mérito, opinar nos seguintes termos.
Quanto aos servidores estáveis, assim considerados os
que se incluem nas disposições do art. 19 do ADCT:
a. poderão ter seu tempo de serviço [considerado até
a edição da lei de que trata o art. 4º da EC nº 20/98],
bem como o seu tempo de contribuição [considerado
posteriormente à edição da lei de que trata o art. 4º da
EC nº 20/98] computados para efeito de aposentadoria
b. poderão ter seu tempo de serviço computado para
efeito de concessão de outras vantagens previstas no
estatuto ao qual submetidos, não se demonstrando
razoável retirar-lhes a possibilidade de usufruírem de
vantagens fundamentadas no tempo de serviço apenas
por serem estáveis;

c. este mesmo tempo de serviço poderá ser computado
para fins de vantagens prestados em órgãos de ente
federativo diverso (outro município, por exemplo),
desde que haja expressa autorização da legislação
respectiva;
d. não poderá o tempo de serviço ser computado para
fins de disponibilidade, pois nos casos de extinção do
cargo ou de declaração de sua desnecessidade, deverão
os mesmos ser exonerados;
e. no caso de exoneração, determinada a partir
de critérios de conveniência e oportunidade da
Administração, somente poderão receber indenização
se houver disposição expressa da legislação a qual
submetidos.

c. este mesmo tempo de serviço poderá ser computado
para fins de vantagens prestados em órgãos de ente
federativo diverso (outro município, por exemplo),
desde que haja expressa autorização da legislação
respectiva;

Por final, para fielmente atender às indagações
formuladas pelo Ilmo. Consulente, cabe ressaltar que,
nos casos de posterior aprovação em concurso público,
o tempo de serviço dos servidores estáveis ou não
estáveis poderá ser computado para os mesmos fins
indicados nos itens acima (grifo nosso).

Quanto aos servidores não estáveis, assim entendidos
aqueles que no momento da promulgação da CF/88 não
possuíam os requisitos necessários à estabilização na
forma do art. 19 do ADCT:

Embora a consulta acima trate de tempo de serviço
prestado anteriormente à promulgação da Constituição
Federal para fins de concessão de vantagem pecuniária
previstas nos Estatutos Funcionais, não se refere
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exatamente à controvérsia trazida na Consulta, qual
seja: o tempo de serviço público prestado anteriormente
ao vínculo estatutário pode ser averbado para fins de
concessão de vantagem pecuniária, ainda que esse
tempo anterior tenha sido prestado sob à égide de
regime distinto (celetista)?
Esse é o cerne da controvérsia, que demanda
considerações de ordem geral sobre o regime jurídico
dos servidores e uma análise exauriente quanto
as vantagens pecuniárias asseguradas ao servidor
decorrentes do tempo de serviço público prestado,
denominadas vantagens pessoais.
Sabemos que o regime jurídico aplicável aos servidores
sofreu alterações substanciais com a Emenda
Constitucional 19/98 que foi objeto de Controle de
Constitucionalidade junto ao STF por meio da ADI 2135.

maior parte da doutrina do direito administrativo sobre
o tema.
Com o advento da Emenda 19/98 aboliu-se a exigência
de regime jurídico único por força da nova redação
conferida ao art. 39, fazendo, assim, com que a
Constituição passasse a admitir os dois regimes ao
mesmo tempo.
A definição do regime dependeria da lei da criação dos
cargos ou empregos públicos que poderia ocorrer na
mesma pessoa jurídica, ou seja, o mesmo ente poderia
ter: i) servidores titulares de cargo público, cujas
garantias estariam previstas em lei, denominado regime
legal ou estatutário e; ii) ter servidores titulares de
emprego público com garantias previstas no contrato de
trabalho, denominado regime contratual ou celetista.

A redação original disposta no artigo 39 do texto
constitucional trouxe a previsão de que os entes
(União, Estados, Distrito Federal e Municípios)
instituíssem regime jurídico único para os servidores
da Administração Direta, das Autarquias e Fundações
Públicas.

Perceba, que em ambos os casos, é possível aferir
que num mesmo ente poderíamos ter um quadro
de servidores titular de cargo ou emprego público,
prestando atividade, em regimes distintos. E embora
em regimes distintos, o tempo de serviço prestado é
considerado tempo de serviço público porque prestado
a uma pessoa jurídica de direito público.

Destaco que essa previsão não trouxe expressamente
qual seria o regime adotado, só trazia a exigência de se
ter um só regime para os entes da Administração Direta
e para as pessoas jurídicas de direito público da Indireta.
Assim, muitos Entes decidiram pelo regime estatutário
por apresentar aos servidores maiores garantias e
vantagens que às previstas no regime celetista.

Importante mencionar, que essa escolha de regime
(estatutário ou celetista) só era permitida às pessoas
jurídicas de direito público, sendo vedada para as
pessoas jurídicas de direito privado a adoção do regime
estatutário, devendo os servidores dessas pessoas
jurídicas, necessariamente, submeter-se ao regime da
CLT.

Vale lembrar que a União adotou o regime estatutário,
o que também prevaleceu nos Estados, mas no âmbito
municipal predominou o regime celetista. É o que sinaliza

Assim, estabelecer por premissa que o tempo de serviço
prestado sob a égide do regime celetista não é tempo
de serviço público é um engodo porque não é o regime
www.tce.es.gov.br

que define se o tempo de serviço prestado pelo servidor
é público ou privado, mas sim a natureza jurídica da
atividade, se prestada a pessoa jurídica de direito
público ou privado.
Como vimos, há casos de pessoas jurídicas de direito
público que escolheram em determinado momento
serem regidas pela CLT e, frisa-se, havia permissivo
constitucional facultando aos entes de direito público
escolherem seu regime, haja vista que por força do
art. 39 (redação originária) exigia-se apenas um único
regime e, posteriormente, com a nova redação dada
pela EC 19/98 admitiu-se dois regimes ao mesmo tempo.
Esse permissivo conferido pelo art. 39 com a redação
dada pela EC 19/98 perdurou até agosto de 2007,
quando o STF reconhecendo a inconstitucionalidade
formal por vício de tramitação no processo legislativo,
concedeu medida cautelar na ADI 2135 para suspender
a eficácia dessa nova redação dada ao 39 pela EC 19 e
restaurou a redação originária desse artigo e, com isso,
o regime jurídico único dos servidores.
Dessa forma, hodiernamente, é possível identificar nos
entes estaduais, municipais, Autarquias e Fundações
Públicas: a) pessoa jurídica de direito público em regime
estatutário; b) pessoa jurídica de direito público em
regime celetista; c) pessoa jurídica de direito público em
regime estatutário e celetista. Já as Empresas Públicas e
Sociedades de Economia Mista, por possuírem natureza
jurídica de direito privado, vedadas a adotarem o regime
estatutário, se encontram, portanto, apenas sob à égide
do regime celetista.
A presente consulta versa sobre tempo de serviço
prestado anteriormente à Autarquia estadual (ente
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integrante da Administração Indireta) em regime
celetista, controvérsia que recai como objeto de análise
se a contagem do tempo de serviço por ter sido prestado
a outra entidade e em outro regime jurídico poderia ser
averbado para fins de concessão de adicional de tempo
de serviço e adicional de assiduidade.
Nesse contexto, todo o retrospecto histórico tratado
acima se mostra relevante para compreendermos,
que não é o regime que define se o tempo de serviço
prestado anteriormente pode ser averbado para fins
de concessão de vantagem pecuniária ou não, mas a
natureza jurídica da atividade.
Afinal, é possível como já vimos que até o mesmo ente
da Administração Direta, tenha adotado dois regimes,
o que não afastaria, por conseguinte, que o tempo de
serviço prestado pelo servidor tenha se dado à pessoa
jurídica de direito público. Logo, seja considerado tempo
de serviço público.
A respeito do tempo de serviço ter sido prestado
em regime distinto, o Supremo Tribunal já assentou
precedentes no sentido de reconhecer aos servidores
públicos da União, de suas autarquias e fundações,
abrangidos pelo regime celetista até a edição da Lei n.
8.162/91, que alterou o art. 100 da Lei n. 8.112/90, em
ser estendido o direito à contagem do tempo de serviço
público federal para fins de cálculo de anuênio e licençaprêmio, já integrado ao patrimônio jurídico de quando
eles estavam regidos sob o sistema celetista.
Isso porque, a natureza jurídica da atividade é pública
em razão de ter sido prestada ao ente público federal,
suas autarquias e fundações, que embora regidas pelo
sistema celetista num determinado período temporal,

não perdem por tal razão, a qualidade de terem sido
prestados a pessoas jurídicas de direito público.
O tempo de serviço público prestado, portanto, se
incorpora ao patrimônio próprio do servidor, lhe
assegurando, para o futuro, à concessão de vantagens
pessoais que tenham por fundamento o transcurso do
tempo de serviço.
Assim, como vimos, não estão atrelados ao regime e,
diversamente das vantagens de carreiras, não estão
atreladas ao cargo. Contudo, a forma de cálculo
respeitará a lei vigente à época do requerimento da
averbação em observância à inexistência de direito
adquirido ao regime jurídico.
Sobre o tema, já se pronunciou o Supremo Tribunal
Federal entendendo pela inconstitucionalidade de
legislação que afasta a contagem do tempo de serviço
prestado anteriormente sob o regime celetista para fins
de concessão de vantagem pecuniária. Vejamos:
Súmula 678

fins de anuênio e licença-prêmio por assiduidade.
[RE 375.133 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, 1ª T, j.
9-11-2010, DJE 226 de 25-11-2010.]
Isso porque o tempo de serviço prestado pelo servidor
se trata de patrimônio pessoal que autoriza a concessão
de vantagem pecuniária por serviços já prestados (pro
labore facto) e vantagens deferidas em razão do tempo
trabalhado (ex facto temporis).
A respeito do tempo de serviço prestado a pessoa
jurídica de direito público, já verificamos que as
vantagens pecuniárias decorrentes, não estão atreladas
para fins de sua concessão ao regime jurídico em que
foram prestadas, nem ao cargo propriamente, mas
umbilicalmente jungidas pela relação jurídica-funcional
estabelecida entre o ente público e o servidor, que se
incorpora como patrimônio pessoal deste, insusceptível
de extinção.
No mesmo sentido, se manifestou o Superior Tribunal
de Justiça:

Jurisprudência selecionada

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POSSE EM
NOVO CARGO PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO
FUNCIONAL. EXERCÍCIO NO CARGO ANTERIOR.
INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ADICIONAL DE
TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM DO TEMPO ANTERIOR
E PERCEPÇÃO NA FORMA DA NOVA LEI.

Direito
adquirido
de
ex-celetistas
(...) conforme destacado na decisão agravada, os
incisos I e III do artigo 7º da Lei 8.162/1991 foram
declarados inconstitucionais pelo STF. A jurisprudência
desta Corte firmou-se, portanto, no sentido de
que o servidor público, ex-celetista, teria direito
adquirido à contagem de tempo de serviço para

- O adicional por tempo de serviço é vantagem pessoal,
continuando o servidor a fazer jus a contagem do

São inconstitucionais os incisos I e III do art. 7º da Lei
8.162/91, que afastam, para efeito de anuênio e de
licença-prêmio, a contagem do tempo de serviço regido
pela consolidação das leis do trabalho dos servidores
que passaram a submeter-se ao regime jurídico único.
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- Vantagens pessoais dizem respeito ao indivíduo,
enquanto as vantagens de carreira estão relacionadas
ao cargo ou função exercidos, tendo direito a sua
percepção qualquer servidor, independentemente das
circunstâncias pessoais ou especiais. (...)
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tempo para sua percepção quando empossado em
novo cargo. O cálculo, contudo, deve obedecer aos
critérios da norma vigente ao tempo de sua posse.
- Recurso ordinário a que se dá provimento em parte.
(RMS 11.644/GO, Rel. Ministro PAULO MEDINA, SEXTA
TURMA, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004, p. 287)
CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE
CARGO EM COMISSÃO. INCORPORAÇÃO. VANTAGEM
“PROPTER LABOREM”. DIREITO ADQUIRIDO. EXTINÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
- A JURISPRUDENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, COM OS OLHOS ELEVADOS PARA A
GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DIREITO ADQUIRIDO
CONSAGROU O ENTENDIMENTO DE QUE, EM SEDE
DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS, AS
VANTAGENS DE ORDEM PESSOAL, CONSIDERADAS
COMO TAL OS ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO
AS GRATIFICAÇÕES CONCEDIDAS EM RAZÃO DA
NATUREZA OU DO LOCAL DE TRABALHO, UMA VEZ
INCORPORADAS AO PATRIMONIO DO SERVIDOR,
TORNAM-SE INSUSCEPTIVEIS DE EXTINÇÃO.
- AS GRATIFICAÇÕES PERCEBIDAS EM RAZÃO DO
EXERCICIO POR LONGOS ANOS DE CARGO EM COMISSÃO
E AGREGADAS AO VENCIMENTOS DO SERVIDOR SÃO
QUALIFICADAS COMO VANTAGEM PESSOAL PORQUE
CONCEDIDAS PROPTER LABOREM, NÃO PODENDO,
NO FUTURO, SEREM EXTINTAS SOB A ALEGAÇÃO DE
QUE PASSARAM A COMPOR OS NOVOS NIVEIS DE
REMUNERAÇÃO.
- RECURSO ORDINARIO PROVIDO. SEGURANÇA
CONCEDIDA. (RMS 6.220/SC, Rel. Ministro VICENTE

LEAL, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/1996, DJ
03/02/1997, p. 787)
O saudoso Professor Hely Lopes Meirelles já asseverava
que “...as vantagens irretiráveis do servidor só são as
que já foram adquiridas pelo desempenho efetivo da
função (pro labore facto), ou pelo transcurso do tempo
de serviço (ex facto temporis).”(1996, p. 406).
É que os servidores públicos quando não remunerados
por subsídio podem ser estipendiados por meio do
vencimento. Podem ainda receber outras parcelas,
constituídas por vantagens pecuniárias a que fizerem
jus, conforme a lei que as estabelecem.
O gênero vantagem pecuniária, possui como espécies: os
adicionais e as gratificações e suas várias modalidades.
Nos ateremos as características dos adicionais, por ser
esse o tema que envolve o objeto da consulta.
Segundo o professor Hely Lopes Meirelles (2016, p.406),
os adicionais
são vantagens pecuniárias que a Administração concede
aos servidores em razão do tempo de exercício (adicional
de tempo de serviço) ou em face da natureza peculiar da
função, que exige conhecimentos especializados ou um
regime próprio de trabalho (adicionais de função). (...) O
que caracteriza o adicional e o distingue da gratificação
é o ser aquele uma recompensa ao tempo de serviço
do servidor, ou uma retribuição pelo desempenho de
funções especiais que refogem da rotina burocrática, e
esta, uma compensação por serviços comuns executados
em condições anormais para o servidor, ou uma ajuda
pessoal em face de certas situações que agravam o
orçamento do servidor. O adicional relaciona-se com o
tempo ou com a função; a gratificação relaciona-se com
www.tce.es.gov.br

o serviço ou com o servidor.
A distinção da gratificação e dos adicionais, não deixa
margem de dúvida que a concessão dos adicionais está
relacionada diretamente com o tempo de exercício
prestado ao ente público e se o tempo de serviço público
prestado pelo servidor se incorpora ao seu patrimônio
pessoal, a averbação desse tempo se faz devida para
fins de concessão da vantagem pecuniária na forma da
lei que a estabelece.
Nesse mesmo sentido, foi a conclusão do Parecer
Consulta TC 036/2004, que embora não o tenha
analisado sob o viés de terem sido prestado em regime
jurídico distinto, a perspectiva da análise recaíra em
razão de terem sido prestado por servidores estáveis e
não-estáveis. Vejamos:
Deste modo, considerando o ordenamento pátrio
aplicável ao presente caso e a fundamentação exposta,
opinamos para no mérito, opinar nos seguintes termos.
Quanto aos servidores estáveis, assim considerados os
que se incluem nas disposições do art. 19 do ADCT:
(...)
b. poderão ter seu tempo de serviço computado para
efeito de concessão de outras vantagens previstas no
estatuto ao qual submetidos, não se demonstrando
razoável retirar-lhes a possibilidade de usufruírem de
vantagens fundamentadas no tempo de serviço apenas
por serem estáveis;
(...)
Quanto aos servidores não estáveis, assim entendidos
aqueles que no momento da promulgação da CF/88 não
possuíam os requisitos necessários à estabilização na
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forma do art. 19 do ADCT:
(...)
b. poderão ter seu tempo de serviço computado para
efeito de concessão de outras vantagens previstas no
estatuto ao qual submetidos;
(...)
Por final, para fielmente atender às indagações
formuladas pelo Ilmo. Consulente, cabe ressaltar que,
nos casos de posterior aprovação em concurso público,
o tempo de serviço dos servidores estáveis ou não
estáveis poderá ser computado para os mesmos fins
indicados nos itens acima (destaques nossos).
Como vimos acima, desde 2004 essa Corte de Contas,
tem reconhecido a possibilidade da contagem de tempo
de serviço público anterior para fins de concessão das
vantagens pessoais, consideradas como tal, a espécie do
gênero vantagem pecuniária, denominado Adicionais.

do servidor precisamente porque representa uma
contraprestação de serviço já feito. É uma vantagem
pessoal, um direito adquirido para o futuro.
Desta forma, os adicionais como espécies do gênero
vantagem pecuniária são devidos em razão da sua
“conditio juris que é apenas e tão somente tempo
de serviço já prestado, sem se exigir qualquer outro
requisito da função ou do servidor”.
Ante todo o exposto, entendo que o tempo de
serviço prestado à pessoa jurídica de direito público,
anteriormente ao vínculo estatutário, pode ser averbado
para fins de concessão de vantagens pecuniárias ao
servidor, conforme estabelecidos no Estatuto, ao
qual submetidos, ainda que prestados sob à égide de
regime celetista, motivo pelo qual, acompanhando à
área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO
por que seja adotada a deliberação que ora submeto a
apreciação deste Colegiado.

Assim, a doutrina conceitua o adicional por tempo de
serviço como “o acréscimo pecuniário que se adita
definitivamente ao padrão do cargo em razão exclusiva
do tempo de exercício estabelecido em lei para o
auferimento da vantagem”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
conselheiros do Tribunal de Contas reunidos em sessão
plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:

É um adicional decorrente pelo transcurso do tempo
de serviço (ex facto temporis), resultante de serviço já
prestado (pro labore facto). Daí por que se incorpora
automaticamente ao vencimento e o acompanha até
mesmo na disponibilidade e na aposentadoria.

2.1) é possível a averbação do tempo de serviço público
prestado à Autarquia Estadual (pessoa jurídica de
direito público, integrante da Administração Indireta),
anteriormente à Constituição Federal de 1988 e à edição
do Estatuto Funcional do ente, ainda que prestados sob
a égide de regime celetista, para fins de concessão de
vantagens pessoais – Adicional de Tempo de Serviço e
Adicional de Assiduidade;

Este adicional adere aos vencimentos para todos os
efeitos legais, salvo para fins de concessão de acréscimos
ulteriores (CF, art. 37, XIV), pois a regra é sua vinculação
ao padrão de vencimento do beneficiário. E é irretirável

Conhecer da presente Consulta;
No mérito, responder à Consulta no seguinte sentido:

Dar ciência ao interessado;
www.tce.es.gov.br

Após os trâmites regimentais, arquivem-se.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
VOTO-VISTA DO CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de consulta formulada pelo presidente da
Assembleia Legislativa deste Estado, senhor Erick
Cabral Musso, na qual indaga sobre a possibilidade de
averbação em favor de servidor público estatutário de
tempo de serviço prestado a autarquia estadual sob a
égide de regime celetista, para fins de concessão de
vantagens, como adicional de tempo de serviço e de
assiduidade, nos seguintes termos:
É possível ser averbado em favor de servidor público
ocupante de cargo comissionado da Assembleia
Legislativa do Estado do Espírito Santo o tempo de
serviço público prestado anteriormente à Constituição
da República de 1988 e anteriormente ao advento da
LC 46/94, em autarquia pública estadual, ainda que sob
a égide de regime jurídico regido pela Consolidação das
Leis Trabalhistas-CLT, para fins de vantagens (adicional
de tempo de serviço e adicional de assiduidade)?
Tendo o feito constado da pauta da 4ª sessão ordinária
do Plenário, o conselheiro relator proferiu voto no qual
reconheceu a possibilidade do cômputo do tempo de
serviço público prestado à autarquia estadual, ainda
que sob o regime celetista de trabalho, para fins de
concessão de vantagens pessoais ao servidor atualmente
regido pelo regime estatutário, vejamos (voto do relator
00680/2019-8 – peça 32):
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[...]
PARECER EM CONSULTA
Vistos, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
conselheiros do Tribunal de Contas reunidos em sessão
plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
Conhecer da presente Consulta;
No mérito, responder à Consulta no seguinte sentido:
2.1) é possível a averbação do tempo de serviço público
prestado à Autarquia Estadual (pessoa jurídica de
direito público, integrante da Administração Indireta),
anteriormente à Constituição Federal de 1988 e à edição
do Estatuto Funcional do ente, ainda que prestados sob
a égide de regime celetista, para fins de concessão de
vantagens pessoais – Adicional de Tempo de Serviço e
Adicional de Assiduidade;
Dar ciência ao interessado;
4. Após os trâmites regimentais, arquivem-se.
Embora perfilhe da mesma conclusão alçada pelo
relator, penso que o entendimento merece poucos, mas
necessários acréscimos, os quais passarei a registrar
neste voto-vista.
II FUNDAMENTOS
Primeiramente, é importante considerar que, por vezes,
os estatutos dos servidores públicos civis passam por
modificações, muitas delas inspiradas na legislação
federal ou mesmo no regramento estadual, no caso dos
Entes municipais, trazendo repercussão inclusive sobre
o regramento dos adicionais de tempo de serviço e de
assiduidade de cada esfera.
Sendo assim, a primeira ressalva que deve ser feita
diz respeito à legislação aplicável à concessão desses

adicionais, que deve levar em conta a competência
constitucional de cada Ente para legislar sobre a matéria.
Por isso, o ponto de partida para esta consulta reside
em identificar o diploma legal aplicável a cada caso,
atentando-se, em cada esfera de governo, para o estatuto
legal que rege os respectivos servidores públicos,
anotação que se mostra especialmente relevante, uma
vez que este Tribunal conta com órgãos jurisdicionados
de diferentes esferas, municipais e estaduais.
Além disso, é importante notar que, se o tempo a ser
considerado para fins de concessão de vantagens foi
exercido sob a égide de regime diverso de trabalho
– o celetista, no caso – a concessão deve observar
a legislação aplicável e vigente no momento da
averbação, assegurando ao servidor a concessão de
novos percentuais e os respectivos efeitos financeiros
dali em diante, vedando-se que da majoração das
vantagens decorram pagamentos retroativos a período
não abarcado pelo regime estatutário.
No caso do Poder Legislativo Estadual, ora consulente,
o art. 106, da Lei Complementar Estadual 46, de
31 de janeiro de 1994, com redação dada pela Lei
Complementar Estadual 92, de 30 de dezembro de
1996, dispõe que o adicional de tempo de serviço (ATS)
será devido a cada quinquênio de efetivo exercício, in
verbis:
Art. 106 O Adicional de Tempo de Serviço, respeitado
o disposto no art. 166, será concedido ao servidor
público, a cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício,
no percentual de 5% (cinco por cento), limitado a 35%
(trinta e cinco por cento) e calculado sobre o valor do
respectivo vencimento.
www.tce.es.gov.br

Integrando o conceito trazido pelo dispositivo, o art.
165, da mesma lei, estabelece que o tempo de serviço
público remunerado efetivamente prestado ao Estado
do Espírito Santo será computado para todos os efeitos
– aposentadoria, disponibilidade e concessão de
vantagens –, considerando-se como sendo de efetivo
exercício as hipóteses traçadas no art. 166, a saber:
Art. 165 É computado para todos os efeitos o tempo
de serviço público efetivamente prestado ao Estado do
Espírito Santo, desde que remunerado.
Art. 166 São considerados como de efetivo exercício,
salvo nos casos expressamente definidos em norma
específica, os afastamentos e as ausências ao serviço
em virtude de:
I - férias;
II - exercício em órgãos de outro Poder ou em autarquias
e fundações públicas, do próprio Estado;
III - freqüência a curso de formação inicial e participação
em programa de treinamento regularmente instituído;
IV - desempenho de mandato eletivo federal, estadual
e municipal;
V - abonos previstos nos arts. 30 e 32;
VI - licenças;
a) por gestação, adoção, lactação e paternidade;
b) por motivo de acidente em serviço ou doença
profissional;
c) por convocação para o serviço militar obrigatório;
d) para atividade política, quando remunerada;
e) para desempenho de mandato classista;
VII - deslocamento para nova sede, conforme previsto
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no art. 36;
VIII - participação em competição desportiva oficial ou
convocação para integrar representação desportiva, no
país ou no exterior, conforme dispuser o regulamento;
IX - participação em congressos e outros certames
culturais, técnicos e científicos;
X - cumprimento de missão de interesse de serviço;
XI - freqüência a curso de aperfeiçoamento, atualização
ou especialização que se relacione com as atribuições
do cargo efetivo de que seja titular;
XII - convênio em que o Estado se comprometa a
participar com pessoal;
XIII - interregno entre a exoneração de um cargo,
dispensa ou rescisão de contrato com órgão público
estadual e o exercício em outro cargo público também
estadual, quando o interregno se constituir de dias não
úteis;
XIV - afastamento preventivo, se inocentado a final;
XV - férias-prêmio;
XVI - prisão por ordem judicial, quando vier a ser
considerado inocente.
XVII - licença para tratamento da própria saúde de até
sessenta dias, ininterruptos ou não, por ano de efetivo
exercício.
Desse contexto depreende-se que o tempo de exercício
prestado em órgãos de outro Poder (administração
direta) ou em autarquias e fundações públicas do
próprio Estado (administração autárquica e fundacional)
deve ser computado para fins de concessão de ATS, nos
termos da exegese extraída dos artigos 106, 165 e 166,
II, da LC 46/1994.

De maneira semelhante, o art. 108, da LC 46/1994,
com redação dada pela Lei Complementar 141, de 15
de janeiro de 1999, garante a concessão de adicional de
assiduidade após cada decênio ininterrupto de efetivo
exercício prestado à administração direta, autárquica e
fundacional do Estado:
Art. 108 Após cada decênio ininterrupto de efetivo
exercício prestado à administração direta, autarquias e
fundações do Estado do Espírito Santo, o servidor público
em atividade terá direito a um adicional de assiduidade,
em caráter permanente, correspondente a 2 % (dois
por cento) do vencimento básico do cargo, respeitando
o limite de 15 % (quinze por cento) com integração da
mesma vantagem concedida anteriormente sob regime
jurídico diverso.
Nesse caso, contudo, a concessão está condicionada à
observância de outro requisito. Vê-se que, para o art.
108, não é suficiente que o tempo de serviço tenha
sido prestado na forma dos artigos 165 e 166, sendo
indispensável que o decênio acumulado tenha sido
acumulado, independente do regime de trabalho, de
maneira contínua, ininterrupta.
Logo, para assegurar a concessão do adicional de
assiduidade, não basta que o tempo averbado seja
composto integralmente de tempo de efetivo exercício
público prestado ao Estado (nos termos dos artigos
165 e 166), sendo imperioso, independente do regime
de trabalho sob o qual foi prestado, que cada decênio
tenha sido exercido de forma ininterrupta, não sendo
devido adicional de assiduidade em face de decênios
descontinuados, de acordo com a intelecção dada pelos
artigos 108 e 166, da LC 46/1994.
www.tce.es.gov.br

Por último, cumpre frisar que, em se tratando de direito
cuja concessão necessariamente de depende, não
apenas de requerimento, mas da própria comprovação
do tempo de serviço público prestado sob outro vínculo
e em outro Órgão ou Poder, os efeitos financeiros
advindos da averbação serão devidos desde esse
momento.
Nessa linha, tem-se o Parecer Consulta TC 11/2014, no
qual este Tribunal já assentou que, havendo necessidade
de requerimento formal por parte do servidor para o
deferimento de determinada vantagem, a Administração
somente estará obrigada à sua concessão dali em diante
(TC 3354/2003 – Consulta – Câmara Municipal de
Ibitirama – julgado em 02/03/2004):
PARECER/CONSULTA TC-011/2004
[...]
Quanto à primeira indagação, sobre a possibilidade
de servidor público municipal receber o “quantum”
proveniente de vantagens pecuniárias (na linguagem
do consulente, qüinqüênios e assiduidades) passadas
e não pagas há vários anos, há que se observar a
legislação do ente federativo, neste caso, do município,
pertinente aos servidores públicos, para que se observe
se a concessão de tais vantagens se daria de maneira
automática quando do cumprimento dos requisitos
pelo servidor, ou se dependeria da formalização
de um requerimento, para a concessão de tais. [...]
Lembramos, ainda, que, no caso de requerimento,
como não há dívida da Administração para com o
servidor, entre a vantagem pecuniária conquistada
por este e o exercício daquele, pois o acréscimo
monetário não é de cumprimento automático pelo
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Poder Público, mas sim, vinculado a uma manifestação
(requerimento) do agente público, não há qualquer
direito deste a parcelas remuneratórias, relativas às
vantagens monetárias, anteriores ao requerimento,
mas somente deste em diante. [...] Derradeiramente,
concluindo este trabalho, reiteramos que: a) as vantagens
pecuniárias passadas e não pagas há vários anos, se de
implementação automática, devem ser pagas de agora
em diante, e retroativamente, até cinco anos para as
parcelas vencidas; se, dependentes de requerimento,
só devem ser pagas deste em diante; b) as vantagens
pecuniárias tanto podem incidir sobre a remuneração
do cargo efetivo como sobre a remuneração do cargo em
comissão, conforme a legislação municipal determine,
para servidor efetivo ocupante de cargo em comissão; c)
o Poder Legislativo municipal tem independência para,
por meio de resolução, tratar de cargos, por iniciativa
de lei, cuidar da remuneração de seus servidores,
inclusive aumentos reais, mas não possui iniciativa de
lei para deflagrar a revisão geral anual (recomposição
monetária das remunerações decorrente do processo
inflacionário). [..]
[g.n.]

Por todo o exposto e com base na competência
outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC
261/2013 (Regimento Interno do TCEES), divergindo
do entendimento técnico e ministerial, acompanho
a tese defendida pelo relator com os acréscimos aqui
registrados e VOTO no sentido de que o Plenário aprove
a seguinte proposta de deliberação:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, em
conhecer a consulta para, no mérito, respondê-la nos
seguintes termos, arquivando-se o feito por fim:
III.1 É possível o cômputo do tempo de serviço público
prestado sob o regime celetista a Órgão integrante da
administração pública direta, autárquica e fundacional
do Estado para fins de concessão de vantagens pessoais
asseguradas pelo regime estatutário, como os adicionais
de tempo de serviço e de assiduidade, desde que
observada a legislação aplicável e vigente no momento
da averbação, vedada a concessão de efeitos financeiros
retroativos a momento anterior ao requerimento/
averbação.

Diante dessas condições, acompanho o entendimento
proferido pelo conselheiro relator no sentido de ser
juridicamente possível a contagem do tempo de serviço
público prestado à autarquia estadual sob o regime
celetista para fins de concessão de adicionais de tempo
de serviço e de assiduidade, desde que observada a
legislação aplicável e vigente no momento da averbação,
vedada a concessão de efeitos financeiros retroativos a
momento anterior ao requerimento/averbação.

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

1.1.1 No mérito, responder à Consulta no seguinte

Conselheiro
1. PARECER EM CONSULTA 0008/2019
Vistos, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1 Conhecer da presente Consulta;
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sentido:
é possível a averbação do tempo de serviço público
prestado à Autarquia Estadual (pessoa jurídica de
direito público, integrante da Administração Indireta),
anteriormente à Constituição Federal de 1988 e à edição
do Estatuto Funcional do ente, ainda que prestados sob
a égide de regime celetista, para fins de concessão de
vantagens pessoais – Adicional de Tempo de Serviço e
Adicional de Assiduidade;
1.2 Dar ciência ao interessado;
1.3 Após os trâmites regimentais, arquivem-se.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator,
parcialmente vencidos os Conselheiros Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun, Sebastião Carlos Ranna
de Macedo e Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, que
votaram respondendo à consulta conforme voto-vista
Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, o
qual analisou itens além do que fora questionado pelo
consulente.
3. Data da Sessão: 16/04/2019 - 11ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Domingos Augusto Taufner (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges, Rodrigo
Coelho do Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
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CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-geral das sessões em substituição

Tratam os autos de consulta formulada pelo Sr. Evilásio
de Angelo, Diretor Presidente do Instituto de Previdência
dos Servidores do Município da Serra (IPS), visando
obter esclarecimentos sobre a aplicação do Decreto
Federal nº 9.412, de 18 de junho de 2018, alterador dos
valores das modalidades licitatórias tratadas no artigo
23 da Lei Federal nº 8.666/1993.

PARECER EM CONSULTA 0009/2019

2) Em caso positivo, ele se aplicaria de modo imediato
ou por meio de Decreto local?

Processos: 09813/2018-5, 00551/2019-4
Classificação: Consulta
UG: IPS - Instituto de Previdência Dos Servidores do
Município de Serra
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Consulente: Gestor da UG (Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de Serra, EVILASIO DE ANGELO)
CONSULTA – CONHECER – DECRETO 9.412/2018 –
APLICAÇÃO IMEDIATA – FACULDADE DO ESTADO E
MUNICÍPIOS DE FIXAR VALORES INFERIORES POR MEIO
DE LEI – REPERCURTE NA DISPENSA DE LICITAÇÃO ARQUIVAR.

Em síntese, solicita resposta para as seguintes
indagações:
1) Os novos valores, estabelecidos no Decreto
Federal nº 9.412/2018, podem ser utilizados pela
Administração Pública Estadual ou Municipal, bem
como suas Autarquias, como parâmetro para definição
da modalidade em suas licitações?

3) O Decreto Federal nº 9.412/2018 tem o condão
de alterar os valores estabelecidos no art. 24 da Lei
8.666/93 relativos a Dispensa de Licitação?
Autuados, os autos foram encaminhados ao Núcleo
de Controle Externo de Recursos e Consultas (NRC)
que, por meio da Instrução Técnica de Consulta
00001/2019-7 opinou pelo conhecimento da presente
consulta por vislumbrar o preenchimento dos requisitos
de admissibilidade previstos no art. 122 da Lei
Complementar nº 621/2012.

O CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:

Assim, os autos foram encaminhados ao Núcleo de
Jurisprudências e Súmulas - NJS desta Corte, para
investigar a existência de prejulgados ou de decisões
reiteradas sobre a matéria, conforme previsão do art.
235, § 1º, da Resolução TC nº 261/2013.

I – RELATÓRIO:

Após empreender pesquisa junto ao banco de
www.tce.es.gov.br

dados desta Corte, o Núcleo de Jurisprudências e
Súmulas elaborou o Estudo Técnico de Jurisprudência
00003/2019-6 onde informa que não foram identificadas
deliberações que respondam especificamente ao objeto
da consulta em tela no âmbito do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo.
Manifestando-se novamente nos autos, o Núcleo de
Controle Externo de Recursos e Consultas emitiu o
Despacho 4368/2019-6, onde apontou a existência
de outra consulta versando sobre o mesmo tema
e que se encontra em tramitação nesta Corte nos
autos do Processo TC 551/2019 (indicando conexão
dos processos), cuja relatoria coube a este Relator,
por prevenção. Verificando-se também a existência
da conexão nos referidos autos, determinou-se o
apensamento de ambos os processos.
Apensados, os autos foram encaminhados ao NRC que,
após análise quanto ao mérito da presente consulta,
exarou a Instrução Técnica de Consulta 00007/20194, opinando no sentido de que os questionamentos
formulados pelo Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Serra sejam respondidos da seguinte
forma:
O Decreto 9.412/2018 é imediatamente aplicável a
todas as esferas federativas na Administração direta
e indireta, sem necessidade de edição de decretos ou
outros instrumentos normativos próprios; no entanto,
é facultado ao estado e aos municípios fixar valores
inferiores aos estabelecidos no Decreto 9.412/2018
por meio de lei.
O Decreto 9.412/2018 repercute na dispensa de
licitação (art. 24, I e II, Lei 8.666/93), cujos limites ficam
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elevados conforme os novos valores.
Em seguida, manifestou-se o senhor Procurador do
Ministério Público de Contas, Dr. Luciano Vieira (Parecer
1038/2019-1), pugnando no sentido de que a consulta
seja respondida nos exatos termos da Instrução Técnica
de Consulta 00007/2019-4.
II - DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Em análise inicial dos autos verifico presentes os
requisitos autorizadores da admissão da consulta,
presente no artigo 122, da LC 621/2012.
Evilásio de Angelo, consulente subscritor, é Diretor
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do
Município da Serra – IPS, portanto, autoridade legítima
para formular a consulta em tela. Assim, encontra-se
atendido o primeiro requisito (artigo 122, §1º, I).

art. 122 da LC 621/2012, “ante a evidente correlação
da matéria consultada e a área de atribuição do ente
consulente eis que, por se tratar de autarquia e deter
personalidade jurídica própria, possui independência
administrativa para realizar procedimentos licitatórios
para a aquisição de bens e serviços que lhe sejam
necessários.”
Isso porque, o assunto exposto na consulta concerne à
interpretação de dispositivos relativos a procedimentos
licitatórios, “precisamente quanto aos limites de valores
previstos para a definição das modalidades licitatórias
dispostas nos incisos I e II do art. 23 da Lei de Licitações e
Contratos (Lei 8.666/93), pairando a dúvida ensejadora
da consulta sobre se tais limites de valores teriam sido
afetados, nas esferas estadual e municipal, pelo advento
do Decreto Federal 9412/2018.”

II.1 – DA APLICAÇÃO DO DECRETO 9.412/18 AOS
DEMAIS ENTES FEDERATIVOS – DA DESNECESSIDADE
DE INSTRUMENTO NORMATIVO PRÓPRIO – DA
POSSIBILIDADE DE OPT-OUT
Inicialmente, cabe ressaltar que, em virtude de a
alteração dos valores licitatórios por meio do Decreto
9.412/2018 ser recente, não foram encontrados artigos
publicados em revistas científicas especializadas
tratando do tema, tampouco livros que abordassem
a questão. As discussões até agora tornadas públicas
foram feitas em blogs jurídicos. Dada essa limitação,
essa análise se servirá dessas publicações, além de
julgados de outros tribunais de contas e da teoria do
direito constitucional e administrativo.

A matéria suscitada possui relevância jurídica,
econômica, social, bem como repercussão no
âmbito da administração pública com reflexos para a
Administração Pública Direta e Indireta do Estado e dos
Municípios, atendendo ao requisito contido no § 2º do
artigo 122 da legislação mencionada

A análise da matéria pelo Núcleo de Controle Externo de
Recursos e Consultas, e exposta na Instrução Técnica de
Consulta 00007/2019, torna despiciendo o reexame dos
fatos e conceitos jurídicos que envolvem a matéria, eis
que exauridos nos termos da referida instrução técnica,
convalidada pelo Parecer Ministerial 1038/2019.

Por fim, com relação a demonstração da pertinência
temática da consulta às respectivas áreas de atribuição
das instituições que representam, aponta o NRC que
restou atendido o requisito preconizado no § 3º do

Assim, fico à vontade em replicar os termos da Instrução
Técnica de Consulta 00007/2019 como fundamento
jurídico para a consulta e a transcrevo a seguir, verbis:

O motivo da consulta decorre do fato de a adoção
automática dos valores fixados por meio do Decreto
Federal 9.412/2018 suscitar dúvidas importantes, na
medida em que normalmente decretos não podem
influenciar na esfera de outros entes federativos para
impor-lhe determinadas regras, e que os valores
elevados dispostos no Decreto poderiam se referir
apenas à União, uma vez que o orçamento dos demais
entes federativos é significativamente menor. Sem
embargo de sua plausibilidade, essas dúvidas não
devem prosperar. O Decreto Federal 9.412/2018 pode
ser imediatamente aplicado pelos demais entes, com
base em três motivos cumulativos: i) a interpretação do
art. 120, Lei 8.666/93, concedendo ao executivo federal
a prerrogativa de atualizar os valores por decreto; ii)
a segurança jurídica; e iii) a preservação do espaço
destinado à autonomia dos entes, conforme princípio
federativo.

II – MÉRITO

Do art. 120, da Lei 8.666/93, e da interpretação restrita

Em relação ao assunto trazido pelo consulente, entendese que há pertinência com a atuação deste Tribunal
de Contas (artigo 122, § 1º, II), bem como, contém a
indicação precisa da dúvida ou controvérsia suscitada,
requisito exigido pelo exposto no artigo 122, § 1º, III,
da referida Lei Complementar e não se refere a caso
concreto (art 122, §1º, IV).

III – FUNDAMENTAÇÃO:
O consulente suscita dúvidas acerca da aplicação do
Decreto nº 9.412, de 18 de junho de 2018 (publicado
no DOU de 19.6.2018), que atualiza os valores das
modalidades de licitação de que trata o art. 23 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993.
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Quanto ao primeiro motivo, tem-se que as regras
hermenêuticas apontam para a adoção imediata do
Decreto 9.412/2018 pelos estados e municípios, tanto
na administração direta quanto indireta (na qual
se incluem as autarquias). Tal conclusão deriva da
repartição de competências constitucional e da máxima
do terceiro excluído, como se explicará abaixo.
O sistema de repartição de competências entre os entes
federativos brasileiros segue as diretrizes da Constituição
Federal, a qual estabelece, em síntese, que assuntos
gerais ficam a cargo da União Federal, os regionais, dos
estados, e os locais, dos municípios. Nesse passo, a CF
estabeleceu que as regras gerais relativas à licitação e
contratos ficariam a cargo da União (art. 22, XXVII, CF),
de modo que, em princípio, caberia aos demais entes a
edição de normas específicas sobre esse tema em seus
respectivos âmbitos. Assim, restaria saber se o art. 23,
Lei 8.666/93, consiste em regra geral aplicável a todos
os entes federados, o que faria, consequentemente, o
Decreto 9.412/98 ter aplicação imediata para eles, ou
regra específica federal, de modo que cada ente deveria
proceder à sua própria revisão dos valores.
Um dos motivos pelo qual na doutrina e na jurisprudência
predomina o caráter geral do art. 23, da Lei 8.666/93,
reside no art. 120, Lei 8.666/93, que deu azo ao referido
Decreto. Esse dispositivo estabelece que o Poder
Executivo Federal poderá rever os valores fixados na lei
anualmente, observando como limite a variação geral
dos preços do mercado, no período. Seguindo a máxima
jurídica “inclusio unius alterius exclusio” – segundo a
qual, quando há vários, mas a lei inclui apenas um, ela
está excluindo aqueles –, a construção frasal do art. 120,
da Lei 8.666/93, retira dos demais entes da federação a

prerrogativa de revisar os valores. Quando o legislador se
referiu apenas ao executivo federal, quando poderia ter
utilizado expressão ampla (e.g., o Poder Executivo sem
qualificação ou no plural) ou se referir expressamente
aos demais (os Poderes Executivos Federais, Estaduais,
Distritais e Municipais), quis conceder à União, e
somente a ela, o poder de revisar os valores. Se apenas
o Poder Executivo Federal pode proceder à revisão,
esses novos valores devem, por decorrência lógica, ser
extensíveis aos demais entes federativos; do contrário,
estes acabariam condenados a ficar com seus valores
estagnados até a mudança da lei.
Nesse sentido, o administrativista Joel Menezes Niebuhr
anota a interpretação a ser feita do art. 120, Lei 8.666/93:
Na perspectiva estrita da Lei nº 8.666/1993, parece
claro que a definição de tais valores se encontra
dentro do arco das normas gerais. O art. 120 da Lei
nº 8.666/1993 prescreve que “os valores fixados por
esta Lei poderão ser anualmente revistos pelo Poder
Executivo Federal, que os fará publicar no Diário Oficial
da União, observando como limite superior a variação
geral dos preços do mercado, no período”. Se não fosse
assim, o art. 120 da Lei nº 8.666/1993 teria concedido
competência para atualizar os valores aos Chefes do
Poder Executivo dos entes federativos. Em sentido
contrário, em consonância com a redação legal, repitase, a competência é específica para o Chefe do Poder
Executivo Federal.
Vale também mencionar que o TCE-PR (Nota Técnica
01/2018 – CGF/TCE-PR, publicada em 10/08/2018),
o TCE-MG (Denúncia N. 951873) e o TCE-SP (proc. TC5229/989/15) adotam o entendimento de que os valores
estabelecidos no Decreto 9.412/2018 se aplicam às três
www.tce.es.gov.br

esferas de governo sem necessidade de intermediação.
Portanto, o Decreto 9.412/18 deve ser aplicado
pelos estados e municípios na administração direta e
indireta imediatamente, isto é, sem intermediação de
instrumentos próprios.
Da segurança jurídica
No que se refere ao segundo motivo, tem-se que, mesmo
que não se concorde, por princípio, com a fixação geral
de valores pela União, o Decreto 9.412/2018 deve ser
adotado imediatamente por todos os entes federados.
O entendimento até hoje vigente é no sentido de que o
art. 23, Lei 8.666/93, estabelece regras gerais, fazendo
com que não seja possível alterá-lo agora, embora o
argumento contrário seja plausível, como delineado a
seguir.
O sistema federativo foi pensado para garantir a
autonomia de regiões, em face do governo central.
Assim, cada região poderia legislar sobre temas
próprios e adaptar à sua realidade as diretrizes traçadas
pela União. Nesse passo, a definição de valores (para
qualquer caso, não apenas licitações) seria, idealmente,
uma matéria regional ou local, pois dependeria do
orçamento do ente, do PIB da região, do poder de
compra da população, devendo ser regulada por norma
específica. É o caso das custas processuais, por exemplo,
que são fixadas por cada estado.
No caso das licitações, a regra, então, deveria ser
semelhante à das custas do processo, na medida em
que o orçamento e o vulto das obras dos municípios
e estados tende a ser inferior ao da União. De modo
que esses entes deveriam, em tese, seguir a proporção
federal, mas não os mesmos valores nominais. Sobre
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isso, o já citado administrativista Niebuhr ressalvou
seu entendimento pessoal acerca de como a matéria
deveria ser tratada em lei e Antonio Sérgio Blasquez de
Sá Pereira afirma que as normas que definem valores
não são gerais. Não obstante a pertinência teórica desse
argumento, a segurança jurídica impõe uma objeção
intransponível à aplicação concreta desse entendimento
mais federalista.
Via de regra, os entes federativos seguem a Lei 8.666/93
em sua integralidade, inclusive, evidentemente, seu
artigo 23. Essa tem sido a praxe administrativa e isso
nunca foi apontado como irregular pelo Judiciário ou
órgãos de controle. Isto é, nunca foi exigido dos estados
e municípios que editassem suas próprias leis nem
que observassem outro valor diferente do da União,
compatível com sua receita. Alterar o entendimento
após tanto tempo feriria a segurança jurídica, como
destaca Niebuhr:
Na prática, sem desmerecer a controvérsia, o
entendimento que sempre prevaleceu perante a
Administração Pública nacional, em mais de 25 anos
da Lei nº 8.666/1993, é que as definições dos limites
das modalidades e da dispensa de licitação desenham
normas gerais e que a competência para alterá-los é do
Presidente da República, em alinho com o art. 120 da
Lei nº 8.666/1993. A jurisprudência, como noticiado,
tem apontado nessa direção. O argumento, insista-se, é
que essas definições afetam a regra da obrigatoriedade
de licitação, que é geral, logo, as normas sobre tais
definições são gerais. A Administração Pública nacional
inteira, tirando uma ou outra exceção, submete-se e
aplica esses valores.
Então, ainda pensando em termos práticos, é muito

difícil que, a essa altura, venha-se compreender de
modo diferente e passar a sustentar que não se trata de
norma geral e que, por conseguinte, o Decreto Federal
nº 9.412/2018 não se aplicaria aos estados, Distrito
Federal e municípios. [...]
Assim, ainda que uma perspectiva mais descentralizada
leve a uma interpretação de que a União não deveria
se imiscuir no estabelecimento de valores dos demais
entes, o respeito à segurança jurídica impediria a adoção
desse entendimento.
Do princípio federativo
Atribuir um caráter cogente e irredutível ao Decreto
Federal 9.412/2018, contudo, causa desconforto à
organização federal. O princípio federativo é nuclear
e fundante do Estado brasileiro (art. 1º, caput, CF),
de modo que as regras legais pertinentes devem ser
compatibilizadas sempre com ele. A necessidade de uma
regra ser editada pela União não pode sufocar as demais
unidades federadas, amalgamando situações diversas,
que seriam melhor atendidas se os entes federados
tivessem espaço para exercitar sua autonomia.
É preciso, portanto, compatibilizar o disposto nos arts.
23 e 120, Lei 8.666/93, com o princípio federativo,
fazendo-o incidir na maior medida possível, para utilizar
a terminologia de Robert Alexy sobre as escolhas,
por vezes, conflitantes, que os julgadores defrontam
e como lidar com elas. Explicando o pensamento do
jurista alemão, Abboud, Carnio e Oliveira explicam:
“Como mandados de otimização, os princípios ordenam
que algo seja realizado na maior medida possível, desde
que respeitadas as possibilidades e os limites fáticos e
jurídicos”.
www.tce.es.gov.br

Para proceder a essa realização máxima do princípio
federativo, a maioria dos autores que tratam do tema
apontam que os valores do Decreto 9.412/18 podem
ser reduzidos, se os estados e municípios entenderem
que eles são excessivos para a sua realidade. Tratase de prerrogativa que a forma de estado federativa
lhes concede de ajustá-los aos seus orçamentos.
Como discorre Raquel Carvalho, o princípio federativo
concede aos estados e municípios a prerrogativa de
diminuírem os valores fixados pela União, caso não
se adequem à sua conjuntura. Haveria, portanto, uma
espécie de opt-out aos estados e municípios, isto é, a
regra do Decreto 9.412/2018 se aplica a menos que
eles escolham diferentemente. Do mesmo modo, Rafael
Carvalho Rezende Oliveira, endossando a posição de
Marçal Justen Filho, entende que é possível que os entes
federativos reduzam os valores previstos no Decreto
9.412/18, mas não que os majorem:
Nesse sentido, Marçal Justen Filho sustenta que os
valores fixados na Lei 8.666/1993, inclusive o Decreto
9.412/2018, devem ser obrigatoriamente observados
por todas as esferas federativas, inexistindo competência
legislativa para o ente federativo ampliar o valor limite
para dispensa ou para as modalidades licitatórias, mas
apenas para reduzir os referidos valores.
De forma semelhante, sustentamos que as modalidades
de licitação devem ser consideradas normas gerais que
devem ser observadas por todos os Entes da Federação,
o que não impede, contudo, a fixação de valores
inferiores que levem em consideração as peculiaridades
socioeconômicas regionais, distritais e locais dos
Estados, do DF e dos Municípios, respectivamente.
[...]
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Ainda que as modalidades de licitação sejam
consideradas normas gerais, a definição dos valores e
do procedimento poderia ser adaptada por cada ente
federado, em razão de suas respectivas peculiaridades,
sem que sejam instituídas novas modalidades de
licitação por norma estadual, distrital ou municipal. É
preciso, portanto, levar a autonomia federativa a sério
na interpretação das normas gerais em matéria de
licitações e contratos.
No que se refere ao instrumento normativo para
levar a cabo essa redução, tem-se que a lei seria o
veículo cabível. Embora Raquel Carvalho defenda que
essa adaptação seja feita por meio de decreto, esse
instrumento normativo é voltado a organizar aspectos
operacionais da administração direta, sob o comando
do executivo, não alcançando a administração indireta
nem outros poderes (em sentido contrário, vide Acórdão
402/2017-Plenário, deste TCE-ES, no qual se admite que
decretos alcancem a administração indireta). A exceção
do Decreto Federal 9.412/2018 se deve à disposição
expressa da lei, que instituiu esse instrumento. Assim,
para que os estados e municípios usem valores inferiores
aos estabelecidos no Decreto 9.412/2018 devem fazêlo por meio de lei, que é o instrumento dedicado a ser
geral e abrangente no sistema republicano.
Portanto, o Decreto Federal 9.412/2018 é
imediatamente aplicável a todas as esferas federativas,
sem necessidade de edição de decretos ou outros
instrumentos normativos próprios; no entanto, é
facultado aos estados e municípios fixar valores
inferiores aos estabelecidos no Decreto 9.412/2018
por meio de lei.
Por fim, o momento de vigência das novas regras quanto

aos valores precisa ser esclarecido, embora esse tema
não tenha sido objeto da consulta. Em princípio, estando
os estados e municípios sujeitos ao Decreto 9.412/18
até que se retirem, o Decreto teve vigência a partir do
momento em que transcorrida sua vacatio legis, isto
é, em 19/07/2018, valendo, desde então, para todos
os entes federativos. Ocorre que, cautelosos, muitos
municípios e o estado podem não ter implementado os
novos valores até que esta Corte se pronunciasse sobre
o tema. Tendo em vista essa realidade, tem-se que:
i) as licitações começadas e terminadas sob os valores
anteriores são inteiramente válidas, uma vez que
não há ilegalidade em se utilizar uma modalidade de
licitação mais rígida para um valor que comportaria uma
modalidade menos rígida (art. 23, §4º, Lei 8.666/93);
ii) as licitações em curso com base nos valores anteriores
podem prosseguir tal qual estão sendo processadas
ou ser revogadas para atender aos novos valores,
se a administração demonstrar a conveniência e a
oportunidade em fazê-lo;
iii) as licitações ainda não iniciadas devem seguir os
valores do Decreto 9.412/18, a partir da publicação
desta consulta (ou os valores das leis municipais ou
estadual, a partir da vigência dessas).
II.2) DO REFLEXO DO DECRETO 9.412/18 À DISPENSA E
DEMAIS DISPOSITIVOS LEGAIS
Os valores dispostos no art. 23, da Lei 8.666/93, são
utilizados como base para diversos propósitos no
regramento da licitação. Assim, a alteração desses
valores repercute em todos os procedimentos e
contratações que se vinculam a eles, e, em particular,
nas dispensas previstas no art. 24, I e II, Lei 8.666/93.
www.tce.es.gov.br

Dirimindo outras possíveis questões nesse sentido, a
alteração dos valores do art. 23, Lei 8.666/93, repercute
em todos os dispositivos que dependem dele. Sobre
esses dispositivos, transcreve-se a citação feita por
Raquel Carvalho:
Em artigo sobre a revisão feita pelo Decreto Federal nº
9.412/2018, Marcus Vinícius Reis de Alcântara, esclarece
que os novos “valores, que limitam as modalidades
de licitação, servem como parâmetro para vários
outros dispositivos na própria Lei. Assim, a alteração
desencadeia modificações em diversos pontos” que
assim enumera:
“- Art. 5º, § 3º – Prazo para pagamento de valores que
não ultrapassem o limite da dispensa do Art. 24, II;
– Art. 6º, V – Definição de objetos de grande vulto;
– Art. 15, § 8º – Criação de comissão de recebimento de
material;
– Art. 17, [§3º] I – Alienação de imóveis lindeiros;
– Art. 17, § 6º – Alienação de bens móveis
– Art. 23, § 8º – Limites das modalidades licitatórias para
consórcios públicos;
– Art. 24, I, II, XVIII e XXI – Dispensas de licitação;
– Art. 32, § 7o – Dispensa de documentação
para a contratação de produto para pesquisa e
desenvolvimento;
– Art. 39 – Limite para convocação de audiência pública;
– Art. 60 – Suprimento de fundos;
– Art. 62 – Limite para formalização dos contratos;
– Art. 74, III – Dispensa de recebimento provisório.
A repercussão da atualização de valores nas dispensas,
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de modo a elevá-las substancialmente, é um fator
a ser ponderado pelas administrações estaduais e
municipais na adoção do Decreto 9.412/2018. De
acordo com os valores fixados por esse decreto, “os
limites da dispensa alcançam R$ 33.000,00 para obras
e serviços de engenharia e R$ 17.600,00 para os demais
serviços e compras”. Isso faz com que, em diversos
entes, a grande maioria das contratações se dê por
via direta, subvertendo a vontade constitucional de
que a licitação seja a regra (art. 37, XXI, CF) – uma
preocupação recorrente dos autores anteriormente
mencionados. Assim, a repercussão da alteração dos
valores por meio do Decreto ressalta a importância de
os entes federativos considerarem editar leis ajustando
os valores à sua realidade.
Vejo que as razões jurídicas que fundamentam a
manifestação da área técnica deste Tribunal de Contas
estão assentadas na legislação que regula a matéria,
razão pela qual entendo que a resposta a ser oferecida ao
Consulente deve ocorrer nos exatos termos da Instrução
Técnica de Consulta 07/2019-4, referendada no Parecer
Ministerial 1038/2019-1, e torna desnecessário o
acréscimo de outras razões, bastando aquelas já
expendidas na referida instrução técnica.
IV – CONCLUSÃO:
Diante do exposto, acompanhando o entendimento
do Corpo Técnico deste Tribunal e o posicionamento
do Ministério Público de Contas, PROPONHO VOTO no
sentido do Conhecimento da presente Consulta, tendo
em vista que foram atendidas todas as formalidades
previstas em lei e, quanto ao Mérito, no sentido de que
o Colegiado aprove a seguinte minuta de Deliberação
que submeto à sua consideração.

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto

Conselheiro Substituto

(presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo,

1. PARECER CONSULTA

Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DELIBERAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em sessão deste Colegiado, ante
as razões expostas, em conhecer da presente Consulta,
para no mérito respondê-la nos seguintes termos:

Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges, Rodrigo Coelho

1.1 Pelo conhecimento da presente consulta, em razão
do preenchimento dos requisitos de admissibilidade;
1.2 Quanto ao mérito, para que seja respondida nos
termos da Instrução Técnica de Consulta 07/20194, que conclui respondendo à consulta formulada nos
seguintes termos:
1.2.1 O Decreto 9.412/2018 é imediatamente aplicável
a todas as esferas federativas na Administração direta
e indireta, sem necessidade de edição de decretos ou
outros instrumentos normativos próprios; no entanto,
é facultado ao estado e aos municípios fixar valores
inferiores aos estabelecidos no Decreto 9.412/2018 por
meio de lei (quesitos 1 e 2).
1.2.2 O Decreto 9.412/2018 repercute na dispensa de
licitação (art. 24, I e II, Lei 8.666/93), cujos limites ficam
elevados conforme os novos valores (quesito 3).
À SGS para as comunicações processuais.
1.4 Arquive-se, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 11/04/2019 - 11ª Sessão Ordinária
do Plenário.

do Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
4.2 Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti
(relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-geral das sessões em substituição

4. Especificação do quórum:
www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 3 de junho de 2019

124

ATOS DA 1a CÂMARA

Atos da 1ª Câmara

1 a CÂMARA

Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara
ACÓRDÃOS

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

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 00329/2019-1 – PRIMEIRA CÂMARA
Processos: 02491/2010-6, 05125/2010-6

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
Marco Antônio da Silva

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2009
UG: HINSG - Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória
Relator: Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha

Ministério Público Especial de Contas

SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas

Interessado: HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA
GLORIA
Responsável: ANSELMO TOZI, RAQUEL APARECIDA
HILARIO, REGIANI MAIA LUCCI FREITAS, BERNARDO
FRAGA MAURO, CLAUDETE PANSINI DA SILVA, DENIZE
DA SILVA FARIA, EVA DO CARMO BERNABE DA SILVA,
JOANINA BICALHO VALLI, MARIANA BARATELA
GUASTI, ELENILDE RIBEIRO, LUCIANE VALADAO
ALMEIDA, ALBERTO COLNAGO, MARIA DE LOURDES
SOARES, MARIA MAGARETT DE BARROS, MEDICINA
HIPERBARICA VITORIA LTDA, SRD - SERVICOS REUNIDOS
DE DIAGNOSTICO LTDA, SHARKMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA
www.tce.es.gov.br

Procuradores: ROGERIO BRUM MATTOS (OAB: 4206-ES),
PAULO HENRIQUE CUNHA DA SILVA (OAB: 10653-ES),
SANTHIAGO TOVAR PYLRO (OAB: 11734-ES), ROWENA
FERREIRA TOVAR (OAB: 3366-ES)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2009
– DECRETAR PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA –
EXTINGUIR O PROCESO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
– AFASTAR / MANTER IRREGULARIDADES SEM O
CONDÃO DE MACULAR - DETERMINAR INSTAURAÇÃO
DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – EXPEDIR
RECOMENDAÇÃO – DAR CIÊNCIA - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual
do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória - HINSG,
relativa ao exercício de 2009, sob a responsabilidade
da Sra. Regiane Maia Lucci Freitas – Diretora Geral,
apresentando-se, como responsáveis solidários, os Srs.
Anselmo Tozi, Maria de Lourdes Soares, Bernardo Fraga
Mouro, Claudete Pansini da Silva, Raquel Aparecida
Hilário, Denise S. Faria, Eva do Carmo B. da Silva, Joanina
Bicalho Valli, Mariana Soares Baratela, Maria Margarett
de Barros, Elenilde Ribeiro, Luciane Valadão Almeida
e Alberto Colnago, bem como as pessoas jurídicas:
Medicina Hiperbárica de Vitória S/S Ltda, Serviços
Reunidos de Diagnóstico Ltda e Sharkmed Distribuidora
de Medicamentos Ltda.
No que concerne à Prestação de Contas Anual do exercício
de 2009, a área técnica, através da então 2ª Controladoria
Técnica, emitiu a Instrução Contábil Conclusiva – ICC
265/2012, opinando pela REGULARIDADE das contas.
Encontra-se apenso o Processo TC 5125/2010, relativo
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à auditoria realizada no órgão, referente ao mesmo
exercício, no qual foram apontados os indícios de
irregularidades elencados na Instrução Técnica Inicial –
ITI 794/2012.

Opinou, ainda, pelo afastamento dos indicativos de
irregularidades 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.8, 2.1.9,
2.1.10, 2.1.14, 2.1.18, 2.1.23, 2.1.24 e 2.1.25 da Instrução
Técnica Conclusiva - ITC.

Os responsáveis foram regularmente citados, através
da Decisão Preliminar TC 522/2012 e Termos de Citação
correspondentes, os quais trouxeram aos autos a
documentação, de fls. 1562-1566, 1620-1656, 16741681, 1804, 1919-1949 e 1988-1991, exceto os Srs.
Bernardo Fraga, Regiani Maia e Denise da Silva Faria, que
tiveram suas citações reiteradas, por meio da Decisão
Monocrática 475/2013, que também notificou a Sra.
Raquel para que ratificasse a sua petição, que estava
sem assinatura, ressalvando-se a informação de que o
Sr. Bernardo não foi citado, em razão do seu falecimento.

O Ministério Público Especial de Contas, por seu
Procurador, Dr. Luciano Vieira, nos termos do Parecer
de fls. 283-287, em consonância com a área técnica,
pugnou no mesmo sentido, acrescentando a decretação
de prescrição da pretensão punitiva quanto ao Processo
TC 2491/2010, com a declaração da revelia da Sra.
Regiani Maia.

A Sra. Denise da Silva Faria apresentou sua defesa,
conforme fls. 1988-1981, sendo a Sra. Regiani Maia
novamente citada, através do Edital de Citação 34/2013
(fl. 2002), além de ter sido oficiado o Juízo da Vara de
Órfãos e Sucessões de Vila Velha, acerca da abertura de
inventário do Sr. Bernardo Fraga, tendo sido informado
sua inexistência até então.

É o sucinto relatório.

A área técnica, através do Núcleo de Estudos Técnicos
e Análises Conclusivas – NEC, nos termos da Instrução
Técnica Conclusiva – ITC 04477/2017-1, opinou pela
mantença dos indicativos de irregularidades constantes
dos itens 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.2.3, 3.1.2.4, 3.1.2.5, 3.1.2.6,
3.1.2.7, 3.1.2.8, 3.1.2.9, 3.1.2.10, 3.1.2.11, 3.1.2.12,
3.1.2.13, 3.1.2.14, 3.1.2.15, 3.1.2.16, 3.1.2.17 e 3.1.2.18,
e, consequentemente pela irregularidade das Contas
dos agentes responsáveis, com aplicação de multa e
expedição de determinação de instauração de Tomada
de Contas Especial (item 2.2.9).

Assim, vieram os autos a este Magistrado de Contas para
emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
do Colegiado, na forma do art. 29 do Regimento Interno,
Resolução TC 261/2013.
VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual
do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória - HINSG,
relativa ao exercício de 2009, bem como o Relatório
de Auditoria Ordinária – RAO 69/2011, em comento,
necessário é sua análise para posterior deliberação em
razão da documentação que lhe deu suporte.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Da análise dos autos, verifico que a área técnica opinou
pela mantença dos indicativos de irregularidades
constantes dos itens 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.2.3, 3.1.2.4,
3.1.2.5, 3.1.2.6, 3.1.2.7, 3.1.2.8, 3.1.2.9, 3.1.2.10,
3.1.2.11, 3.1.2.12, 3.1.2.13, 3.1.2.14, 3.1.2.15, 3.1.2.16,
3.1.2.17 e 3.1.2.18, e, consequentemente pela
irregularidade das Contas dos agente responsáveis,
com aplicação de multa e expedição de determinação
www.tce.es.gov.br

de instauração de Tomada de Contas Especial (item
2.2.9), bem como pelo afastamento dos indicativos de
irregularidades relativos aos itens 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4,
2.1.5, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.14, 2.1.18, 2.1.23, 2.1.24 e
2.1.25 da Instrução Técnica Conclusiva - ITC.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica,
nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC
04477/2017-1, litteris:
[...]
3. CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO:
3.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes
autos, relativos à Prestação de Contas Anual – PCA e
do Relatório de Auditoria Ordinária, do Hospital Infantil
Nossa Senhora da Glória, referente ao exercício de
2009, sob a responsabilidade da senhora Regiani Maia
Lucci Freitas – Diretora Geral do HINSG, chega-se às
seguintes conclusões:
3.1.1 Quanto aos demonstrativos contábeis e financeiros,
concluiu a 2ª Controladoria Técnica, através da Instrução
Contábil Conclusiva ICC 265/2012 (fls. 133-135), pela
regularidade.
3.1.2 Contudo, em relação ao Proc. TC 5125/2010
(Despacho de Apensamento às fls. 138 do Proc. TC
2491/2010), apenso a estes autos, e que trata do
Relatório de Auditoria Ordinária RA-O 69/2011, levando
em conta as análises aqui procedidas e as motivações
adotadas, conclui-se pela manutenção das seguintes
irregularidades:
3.1.2.1. PAGAMENTO APÓS PRAZO ESTABELECIDO
NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - POSSIBILIDADE DE
IMPOSIÇÃO DE MULTA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Base legal: Artigo 66, da Lei Federal nº 8.666/93.
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Responsável: Regiani Maia Lucci Freitas (Ord. de
Despesas)

Processo nº 45554609/09 e 0049/09:

Processo nº 44048858/09 e Nº 0846/08

Pregão nº 0015/2009 de 14/05/09

Responsáveis: Anselmo Tozi, Sharkmed Distribuidora de
Medicamentos Ltda (Empresa).

Objeto: Registro de preços de exames médicos (953
ressonâncias magnéticas).

Processo nº 45704325/09 e Nº 0278/09
Pregão nº 0051/2009 de 10/09/2009

3.1.2.5. AUSÊNCIA DE ASSINATURAS DA ORDENADORA
DE DESPESAS E DA PREGOEIRA NO ORIGINAL DO EDITAL
DE PREGÃO ELETRÔNICO JUNTADO AOS AUTOS.

Objeto: Registro de preços
medicamentos (antibióticos).

Base Legal: Art. 40, caput e parágrafo 1º, da Lei Federal
nº 8.666/93.

Base legal: Inciso V do Art. 15 e inciso IV, 43, da Lei
Federal nº 8.666/93

Responsáveis: Regiani Maia Lucci Freitas (Ord. de Despesas)
Claudete Pansini da Silva (Pregoeira).
Processo nº 45704325/09 e Nº 0278/09

Responsáveis: Anselmo Tozi, Regiani Maia Lucci Freitas
(Ord. de Despesas), Raquel Aparecida Hilario (Pregoeira),
Elenilde Ribeiro (Encaminha a pesquisa)

Pregão nº 0051/2009 de 10/09/2009

Processo nº 46618007/09 e Nº 0280/09

Pregão nº 0001/2009 de 09/01/09
Objeto: Registro de preços de exames médicos (720
sessões de oxigenoterapia hiperbárica).
3.1.2.2. AUSÊNCIA DE PARECER ESCRITO POR PARTE
DA AUTORIDADE COMPETENTE PARA CANCELAMENTO
DA LICITAÇÃO E REAVISO DE LICITAÇÃO UTILIZANDO
O MESMO NÚMERO CANCELADO DO PREGÃO Nº
007/2009.
Base Legal: Art. 49, caput, da Lei Federal nº 8.666/93.
Responsáveis: Regiani Maia Lucci Freitas (Ord. de Despesas)
Claudete Pansini da Silva (Pregoeira).
Processo nº 45554722/09 e nº 0863/08
Pregão nº 0007/2009 de 20/05/09
Objeto: registro de preços de exames médicos (1402
tomografias computadorizadas).
3.1.2.3. AUSÊNCIA DE PROJETO BÁSICO.

Objeto: Registro de preços
medicamentos (antibióticos).

para

aquisição

de

para

aquisição

3.1.2.8. SOBREPREÇO

Pregão nº 0075/2009 de 16/10/09
Objeto: Registro de preços de medicamentos.

3.1.2.6. HABILITAÇÃO DE EMPRESA COM CERTIFICADO
DE REGULARIDADE DO FGTS DE EMPRESA DIVERSA DA
CONTRATADA.

3.1.2.9 AUSÊNCIA DO ATESTADO DE CAPACIDADE
TÉCNICA EM FASE HABILITATÓRIA.
Base legal: Art. 30, inciso II e 32, § 2º, da Lei Federal nº
8.666/93 c/c Art. 4º, incisos XIII e XIV, da Lei Federal nº
10.520/2002 e Art. 12, inciso II, do Decreto Estadual nº
1.527-R/2005.

Responsáveis: Regiani Maia Lucci Freitas (Ord. de
Despesas), Claudete Pansini da Silva (Pregoeira).

Base Legal: Art. 27, inciso IV c/c art.
29,
IV
da
Lei
Federal
nº
8.666/93
Art. 41, caput, da Lei Federal nº 8.666/93 c/c Art. 9º,
inciso VI, do Decreto Estadual nº 1.527-R/2005.

Processo nº 45554722/09 e Nº 0863/08

Responsáveis: Raquel Aparecida Hilario (Pregoeira)

Processo Nº 45906882/09

Pregão nº 0007/2009 de 20/05/09

Processo nº 45704325/09 e 0278/09

Pregão nº 0078/2009 de 21/10/09

Objeto: registro de preços de exames médicos (1402
tomografias computadorizadas).

Pregão nº 0051/2009 de 10/09/2009

Objeto: Aquisição de 02 dermátomos com fio.

Base legal: Art. 7º, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93.

de

Responsáveis: Raquel Aparecida Hilario (Pregoeira)

3.1.2.4. AUSÊNCIA DE PROJETO BÁSICO.

Objeto: Registro de preços
medicamentos (antibióticos).

Base legal: Art. 7º, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93.

3.1.2.7. SOBREPREÇO

Base legal: Art. 55, inciso XIII, da Lei Federal nº 8.666/93.

Responsáveis: Regiani Maia Lucci Freitas (Ord. de
Despesas), Claudete Pansini da Silva (Pregoeira).

Base Legal: Art. 54, §1 da Lei Federal nº 8.666/93 c/c Art.
3º, inciso II, do Decreto Estadual nº 1.790-R/07.

Responsáveis: Maria de Lourdes Soares (Secretária de
Estado da Saúde em substituição), Regiani Maia Lucci

www.tce.es.gov.br
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3.1.2.10. ACEITAÇÃO DA CERTIDÃO DE REGULARIDADE
MUNICIPAL VENCIDA
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Freitas (Ord. de Despesas)

Pregão nº 052/09 de 15/07/09

Processo nº 45906882/09

Objeto: Aquisição de material hospitalar/setor radiologia

Pregão nº 0078/2009 de 21/10/09

3.1.2.14. LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DA DESPESA

Objeto: Aquisição de 02 dermátomos com fio.

Base legal: Artigos 62 e 63 da Lei Federal nº 4.320/64.

3.1.2.11. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA CAUÇÃO

Responsáveis:
Regiani
Maia
Lucci
Freitas
(Ord.
de
Despesas),
Maria Margareth Barros (Gestora do Contrato)
Luciane Valadão Almeida (Atestou o Serviço)

Base legal: Art. 56, caput, da Lei Federal nº 8.666/93.
Responsável: Regiani Maia Lucci Freitas (Ord. de
Despesas)
Processo nº 45906882/09

Pregão nº 062/09 de 30/09/09

Pregão nº 0078/2009 de 21/10/09

3.1.2.15. DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO

Objeto: Aquisição de 02 dermátomos com fio.
3.1.2.12.
HABILITAÇÃO
DE
EMPRESA
COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.

Processo nº 45946906/09

SEM

Base legal: Art. 27, inciso IV c/c art. 30, Inciso II e § 4º
da Lei Federal nº 8.666/93; Art. 41, caput, da Lei Federal
nº 8.666/93 c/c Art. 9º, inciso VI, do Decreto Estadual nº
1.527-R/2005.

Base legal: Artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal
e Artigos 3º, 24, inciso IV e 26, da Lei Federal nº 8.666/93.
Responsável: Regiani Maia Lucci Freitas (Ord. de
Despesas)
Processo nº 488/09

Responsáveis: Claudete Pansini da Silva (Pregoeira)

Objeto: Aquisição de equipamento para bomba de
infusão.

Processo nº 235/09

Credor: Med Shop Comércio de Produtos Médicos Ltda

Pregão nº 052/09 de 15/07/09

3.1.2.16. DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO

Objeto: Aquisição de material hospitalar/setor radiologia

Base legal: Artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal
e Artigos 3º, 24, inciso IV e 26, da Lei Federal nº 8.666/93.

3.1.2.13 HABILITAÇÃO DE EMPRESA SEM CERTIFICADO
DE ISENÇÃO DE REGISTRO DE MATERIAL NA ANVISA
Base legal: Art. 30, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93;
Portaria nº. 543 ANVISA, de 29 de outubro de 1997; Art.
41, caput, da Lei Federal nº 8.666/93 c/c Art. 9º, inciso
VI, do Decreto Estadual nº 1.527-R/2005.

Responsável: Regiani Maia Lucci Freitas (Ord. de
Despesas)
Processo nº 46681051/09
Objeto: Aquisição de equipamento para bomba de
infusão.

Responsáveis: Claudete Pansini da Silva (Pregoeira)

Credor: Med Shop Comércio de Produtos Médicos Ltda.

Processo nº 235/09

3.1.2.17. DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO
www.tce.es.gov.br

Base legal: Artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal
e Artigos 3º, 24, inciso IV e 26, da Lei Federal nº 8.666/93.
Responsável: Regiani Maia Lucci Freitas (Ord. de
Despesas)
Processo nº 193/09
Objeto: Aquisição de compressas.
Credor: Medi House Indústria e Comércio de Produtos
Cirúrgicos e Hospit. Ltda, Dipromed Comércio e
Importação Ltda.
3.1.2.18. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE
Base legal: Artigo 26, caput, da Lei Federal nº 8.666/93.
Responsável: Regiani Maia Lucci Freitas (Ord. de
Despesas)
Processo nº 193/09
Objeto: Aquisição de compressas.
Credor: Medi House Indústria e Comércio de Produtos
Cirúrgicos e Hospit. Ltda, Dipromed Comércio e
Importação Ltda.
3.2. Deste modo, e diante do preceituado no art. 319,
§ 1º, incisos I ao IV, da Res. TC 261/13, conclui-se
opinando por:
3.2.1 – Rejeitar as razões de justificativa e julgar
“IRREGULARES” as contas da Sra. Regiani Maia Lucci
Freitas, referente ao exercício de 2009, tendo em vista
a pratica de atos ilegais dispostos nos itens 2.2.1; 2.1.6;
2.1.7; 2.1.11; 2.1.12; 2.1.16; 2.1.19; 2.1.20; 2.1.26;
2.1.27; 2.1.28; 2.1.29 e 2.1.30 desta Instrução Técnica
Conclusiva, com fulcro no art. 84, III, “c” e “d” da LC
621/2012, sugerindo, ainda, a aplicação de multa, com
amparo no artigo 96, inciso I e II, da Lei Complementar
Estadual nº 32/93, por se tratar de pretensão punitiva e
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ser esta a legislação aplicável à época dos fatos apurados;
3.2.2 – Rejeitar as justificativas e julgar “IRREGULARES”
as contas da Sra. Claudete Pansini da Silva, no exercício
2009, tendo em vista a pratica de atos ilegais dispostos
nos itens 2.1.6; 2.1.7, 2.1.11; 2.1.12; 2.1.21 e 2.1.22
desta Instrução Técnica Conclusiva, com fulcro no art.
84, III, “c” e “d” da LC 621/2012, sugerindo, ainda, a
aplicação de multa, com amparo no artigo 96, inciso I e
II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93, por se tratar
de pretensão punitiva e ser esta a legislação aplicável à
época dos fatos apurados;
3.2.3 – Rejeitar as justificativas e julgar “IRREGULARES”
as contas da Sra. Raquel Aparecida Hilário, no exercício
2009, tendo em vista a pratica de atos ilegais dispostos
nos itens 2.1.13; 2.1.16 e 2.1.17 desta Instrução Técnica
Conclusiva, com fulcro no art. 84, III, “c” e “d” da LC
621/2012, sugerindo, ainda, a aplicação de multa, com
amparo no artigo 96, inciso II, da Lei Complementar
Estadual nº 32/93, por se tratar de pretensão punitiva e
ser esta a legislação aplicável à época dos fatos apurados;
3.2.4 – Rejeitar as justificativas e julgar “REGULARES
COM RESSALVA” as contas do Sr. Anselmo Tozzi, no
exercício 2009, tendo em vista a pratica de atos ilegais
dispostos nos itens 2.1.15 e 2.1.16 desta Instrução
Técnica Conclusiva, com fulcro no art. 84, II da LC
621/2012;
3.2.5 – Rejeitar as justificativas e julgar “REGULARES
COM RESSALVA” as contas das Sras. Maria Magareth
Barros e Luciane Valadão Almeida, no exercício 2009,
tendo em vista a pratica de atos ilegais dispostos no
item 2.1.26 desta Instrução Técnica Conclusiva, com
fulcro no art. 84, II da LC 621/2012;

3.2.6 – Rejeitar as justificativas e julgar “REGULARES
COM RESSALVA” as contas da Sra. Elenilde Ribeiro,
no exercício 2009, tendo em vista a pratica de atos
ilegais dispostos no item 2.1.16 desta Instrução Técnica
Conclusiva, com fulcro no art. 84, II da LC 621/2012;
3.2.7 – Rejeitar as justificativas e julgar “REGULARES
COM RESSALVA” as contas da Sra. Maria de Lourdes
Soares, no exercício 2009, tendo em vista a prática de
atos ilegais dispostos no item 2.1.19 desta Instrução
Técnica Conclusiva, com fulcro no art. 84, II da LC
621/2012;
3.2.8 – Rejeitar as razões de justificativa da empresa
SHARKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA, em razão das irregularidades dispostas no item
2.1.15 desta Instrução Técnica Conclusiva, sugerindo
a aplicação de multa ao responsável, com amparo no
artigo 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº
32/93, por se tratar de pretensão punitiva e ser esta a
legislação aplicável à época dos fatos apurados.
3.2.9 – Acolher as razões de justificativa e julgar
“REGULARES” as contas do Sr. Bernardo Fraga Mouro,
afastando sua responsabilidade quanto aos itens 2.1.5 e
2.1.10, desta ITC, com fulcro no art. 84, I da LC 621/2012.
3.2.10 – Acolher as razões de justificativa e julgar
“REGULARES” as contas Sra. Denise S. Faria, afastando
sua responsabilidade quanto aos itens 2.1.3 e 2.1.4
desta ITC, com fulcro no art. 84, I da LC 621/2012.
3.2.11 – Acolher as razões de justificativa e julgar
“REGULARES” as contas da Sra. Eva do Carmo B. da Silva,
afastando sua responsabilidade quanto aos itens 2.1.8 e
2.1.9 desta ITC, com fulcro no art. 84, I da LC 621/2012.
3.2.12 – Acolher as razões de justificativa e julgar
www.tce.es.gov.br

“REGULARES” as contas do Sr. Alberto Colnago,
afastando sua responsabilidade quanto ao item 2.1.18
desta ITC, com fulcro no art. 84, I da LC 621/2012.
3.2.12 – Acolher as razões de justificativa e julgar
“REGULARES” as contas da Sra. Joanina Bicalho Valli,
afastando sua responsabilidade quanto ao item 2.1.23
desta ITC, com fulcro no art. 84, I da LC 621/2012.
3.2.13 – Acolher as razões de justificativa e julgar
“REGULARES” as contas da Sra. Mariana Soares Baratela,
afastando sua responsabilidade quanto ao item 2.1.24
desta ITC, com fulcro no art. 84, I da LC 621/2012.
3.2.14 – Acolher as razões de justificativa da empresa
Medicina Hiperbárica Vitória Ltda, afastando sua
responsabilidade quanto ao item 2.1.1 desta ITC;
3.2.15 – Acolher as razões de justificativa da empresa
Serviços Reunidos de Diagnósticos - SRD, afastando sua
responsabilidade quanto ao item 2.1.9 desta ITC;
3.2.16 – Sugerir ao Plenário desta E. Corte de Contas
que, em razão das peculiaridades já descritas na análise
dos itens 2.2.9, se determine a instauração de Tomada
de Contas Especial para:
a) identificar os responsáveis e beneficiados pelo
sobrepreço nas Atas de Registro de Preço nº 310/2009
(Item 2.1.15 desta ITC), e 325/2009 (Item 2.1.16 desta
ITC);
b) identificar os fornecimentos efetuados com base nas
Atas de Registro de Preços acima citadas, com apuração
detalhada das quantidades totais pagas;
c) apurar o valor exato do dano ao erário;
d) promover o ressarcimento do valor pago com
sobrepreço, por exercício, com a devida atualização.
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3.2.20 – Sugerir ao Plenário desta E. Corte de Contas
que, muito embora tenha sido mantida a irregularidade,
quanto aos responsáveis descritos nos itens 2.1.2;
2.1.19 e 2.1.22, não seja aplicada multa neste momento
processo, em razão da baixa lesividade das condutas. –
g.n.

4– seja decretada a prescrição da pretensão punitiva
quanto ao processo TC 2491/2010, nos termos do art.
71, caput, da LC n. 621/2012;

Por seu turno, o douto representante do Parquet
de Contas, nos termos do Parecer, de fls. 283-287,
manifestou-se, acrescentando, em seu opinamento, a
decretação da prescrição da pretensão punitiva quanto
ao Processo TC 2491/2010, e declaração de revelia da
Sra. Regiani Maia, verbis:

Ademais, com fulcro no inciso III do art. 41 da Lei n.
8.625/1993, bem como no parágrafo único do art. 53 da
LC n. 621/2012, reserva-se ao direito de manifestar-se
oralmente em sessão de julgamento. – g.n.

[...]

2. DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA:

Ante todo o exposto, pugna o Ministério Público de
Contas:
1– seja a presente prestação de contas julgada
IRREGULAR, com fulcro no art. 84, inciso III, alíneas “c”,
“d” e “e”, da LC n. 621/2012;
2– 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, cominar multa pecuniária a REGIANI
MAIA LUCCI FREITAS, CLAUDETE PANSINI DA SILVA,
RAQUEL APARECIDA HILÁRIO, ANSELMO TOZZI, MARIA
MAGARETH BARROS E LUCIANE VALADÃO ALMEIDA,
ELENILDE RIBEIRO, MARIA DE LOURDES SOARES E
SHARKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
3– na forma do art. 87, VI, da LC n. 621/2012, seja
expedida determinação para fins de instauração de
tomada de contas especial com a finalidade de apuração
dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação
do dano em decorrência das irregularidades apontadas
nos itens 2.1.15, 2.1.16 e 2.1.25 da ITC 4477/2017;

5– seja declarada a revelia da Sra. Regiani Maia Lucci
Freitas, nos termos do art. 361 do Regimento Interno
deste Tribunal de Contas;

Assim sendo, passa-se à análise da prejudicial de mérito,
conforme razões adiantes expostas.

Verifico do Parecer Ministerial, exarado em 20/12/2017
(fls. 284-287), que o douto representante do Parquet de
Contas procedeu à análise a priori da consumação ou não
da prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal de
Contas, nos termos do artigo 71, da Lei Complementar
Estadual 621/2012, concluindo, à época, pela prescrição
da pretensão punitiva relativamente ao processo
referente à prestação de contas, cuja regularidade fora
apontada pela área técnica.
Com relação ao Processo TC 5125/2010 (apenso),
relativo ao relatório de auditoria realizada no hospital,
pertinente ao mesmo exercício de 2009, constatou o
eminente Procurador de Contas que ainda não teria
ocorrido a consumação da prescrição, haja vista que a
citação dos responsáveis se dera na data de 29/8/2013
(fl. 2003).
Devido à transferência da 20ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara, realizada em 4/7/2018, para a próxima,
www.tce.es.gov.br

e, encerrada a substituição deste Relator, o processo
deixou de ser votado, ainda que o voto já estivesse no
sistema (posteriormente excluído), em face da resolução
de questão de ordem suscitada na 25ª Sessão Ordinária
do Plenário, realizada em 31/7/2018, tendo a prescrição
relativamente ao Processo TC 5125/2010, se consumado
na data de 29/8/2018, retornando os autos a este Relator
em 7/1/2019, quando iniciou a presente substituição.
Assim sendo, passo à análise da prescrição da pretensão
punitiva deste Tribunal de Contas, relativamente ao
processo mencionado.
A Lei Complementar Estadual 621/2012, em seu artigo
71, estabelece que a pretensão punitiva do Tribunal
de Contas prescreve em cinco (5) anos, iniciando a
contagem do prazo prescricional, no caso concreto, a
partir da ocorrência dos fatos, ou seja, em 2009, prazo
este, interrompido com a citação válida dos agentes
responsáveis, que ocorreu em 29/8/2013, como antes
demonstrado.
Dessa forma, tem-se que a consumação da prescrição
ocorreu em 29/8/2018, relativamente aos atos
praticados pelos responsáveis passíveis de apenamento
com multa, na forma da lei, quais sejam os indicativos
de irregularidades constantes dos itens 2.1.1, 2.1.3,
2.1.4, 2.1.5, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.14, 2.1.18, 2.1.23,
2.1.24 e 2.1.25 da ITC, afastados pela área técnica, bem
como os itens 2.1, 2.2, 2.4, 2.8, 2.9, 2.10, 2.13 e 2.14
desta decisão (2.1.2, 2.1.6, 2.1.12, 2.1.19, 2.1.20, 2.1.21,
2.1.27, 2.1.28, 2.1.29 e 2.1.30 – ITC), afastados por este
Relator.
Prescrevem, ainda, os indicativos de irregularidades
tratados nos itens 2.3, 2.5, 2.7, 2.11 e 2.12 desta decisão
(2.1.7 e 2.1.11, 2.1.13, 2.1.18, 2.1.22 e 2.1.26 – ITC),
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mantidos pela área técnica e por este Relator, ainda que
os itens 2.3 e 2.11, tenham sido mantidos sem o condão
de macular as contas.
Cabe, no entanto, ressalvar possíveis irregularidades
ensejadoras de imputação de ressarcimento que,
obviamente, não prescrevem, conforme o disposto
no § 5º, do artigo 71 antes mencionado, que, no caso
concreto, trata-se do item 3.6 desta decisão (2.1.15 e
2.1.16 – ITC), que deixa de ser analisado nos presentes
autos, sendo determinada a instauração de tomada de
contas especial, visando a imputação de ressarcimento
decorrente de sobrepreço.
3. DO MÉRITO:
Com relação aos indicativos de irregularidades, cujo
afastamento foi sugerido pela área técnica, entendo
que a análise se mostra adequada, razão pela qual a
acompanho e afasto os referidos itens 2.1.1, 2.1.3,
2.1.4, 2.1.5, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.14, 2.1.18, 2.1.23,
2.1.24 e 2.1.25 da Instrução Técnica Conclusiva - ITC.
Assim, cumpre a este Relator o enfrentamento de mérito
dos indicativos de irregularidades, cuja mantença foi
sugerida pela área técnica, à luz da documentação dos
autos, das razões de defesa, bem como da legislação
aplicável, a saber:

feitos vários pagamentos à contratada, após o prazo
de 10 (dez) dias, contados do cumprimento de suas
obrigações, incorrendo o HINSG em conduta sujeita à
aplicação de multa, conforme a cláusula 5ª, item 5.2 das
Atas de Registro de Preços.
A subscritora da Instrução Técnica conclusiva - ITC, em
razão da ausência de manifestação da responsável,
sugeriu a declaração de sua revelia, bem como a
mantença da irregularidade, ainda que dela não tenha
se concretizado qualquer prejuízo, sem aplicação de
multa, argumentando, em síntese, que se trata de
irregularidade de natureza formal.
Examinando o acervo processual, verifico que se trata
de Atas de Registro de Preços cujo objeto é a realização
de exames médicos, como sessões de oxigenoterapia
hiperbárica (720) e tomografias computadorizadas
(1.402), com fornecimento de material hospitalar.
Constato do dispositivo legal embasador da
irregularidade (artigo 66 da Lei 8666/93), que prevê,
apenas, a execução fiel do contrato por ambas as partes,
de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta
lei.

Responsável: Regiani Maia Lucci Freitas – Diretora
Geral.

Vislumbro da lei mencionada, ausência de previsão de
cláusula contratual com punição da Administração,
mediante aplicação de multa, havendo, sim, previsão do
direito do contratado, de recisão contratual ou suspensão
do fornecimento, em caso de atraso superior a 90
(noventa) dias dos pagamentos a ele devidos, conforme
o seu artigo 78, inciso XV, ressalvadas o exercício da
ampla defesa e do contraditório, soando-me exorbitante
a previsão contratual de multa para a Administração.

De acordo com o relato técnico, foram autorizados e

Ademais, conforme o relato técnico, nenhum prejuízo foi

3.1. PAGAMENTO APÓS PRAZO ESTABELECIDO NA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – POSSIBILIDADE DE
IMPOSIÇÃO DE MULTA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
(item 2.1.2 – ITC):
Base normativa: artigo 66 da Lei Federal 8666/1993.
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causado à Administração, haja vista que os atrasos nos
pagamentos (apenas 3 foram citados) não atingiram
o tempo limite previsto legalmente, e, não se sabe se
previsto contratualmente, não sendo, ainda, reclamado
pelos contratados, a execução da referida cláusula
exorbitante.
Posto isto, em razão da irrelevância do fato em
análise, divergindo do entendimento técnico e do
Órgão Ministerial, afasto o presente indicativo de
irregularidade, conforme razões indicadas.
3.2. AUSÊNCIA DE PARECER ESCRITO POR AUTORIDADE
COMPETENTE PARA CANCELAMENTO DA LICITAÇÃO
E REAVISO DE LICITAÇÃO UTILIZANDO O MESMO
NÚMERO CANCELADO DO PREGÃO 007/2009 (item
2.1.6 – ITC):
Base normativa: artigo 49, caput, da Lei Federal
8666/1993.
Responsáveis: Regiani Maia Lucci Freitas – Diretora
Geral; e Claudete Pansini da Silva – Pregoeira.
Conforme o relato técnico, em razão da mudança da
comissão de pregão em 6/4/2009, o pregão foi revogado
em 16/4/2009, voltando com o mesmo número e com a
tabela de preços, no valor maior de R$ 544.622,80, sem
atender o despacho da SECONT.
A Pregoeira, Sra. Claudete Pansini, alegou, em síntese,
que este foi um dos primeiros pregões por ela
realizados, com uma equipe ainda inexperiente, razão
pela qual foi publicado, por equívoco, o Pregão 07/2009
com o mesmo número do cancelado, o que não mais se
repetiu.
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva - ITC
sugeriu a mantença da irregularidade com aplicação de
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multa às agentes responsáveis, contra argumentando,
em síntese, que não se vislumbra dos autos a necessária
justificativa para o cancelamento do procedimento, nem
parecer escrito que fundamente a revogação.
Ressaltou que a pregoeira assumiu que houve equívoco
na publicação do pregão com o mesmo número, sendo
que houve uma sucessão de erros cometidos por ela
e sua equipe de apoio, que violaram o disposto no
mencionado artigo 49.
Em consulta à legislação de regência, verifico que o fato
relatado está inserido na Seção IV – Do Procedimento
e Julgamento, onde o procedimento licitatório se
inicia com a abertura do processo administrativo,
prossegue com a juntada do edital, a comprovação da
sua publicação, as propostas, os pareceres técnicos, os
atos de adjudicação e homologação, o contrato, dentre
outros documentos pertinentes.
Os artigos 40 a 48, inseridos na mesma Seção,
estabelecem os procedimentos de processamento e
julgamento da licitação, e, o mencionado artigo 49, trata
da revogação ou anulação do procedimento licitatório,
na fase de aprovação do procedimento pela autoridade
competente, após todo o trâmite antes descrito,
momento em que poderá a autoridade revogá-lo por
interesse público devidamente comprovado, ou anulálo por ilegalidade, mediante parecer escrito.
No caso em análise, relata-se apenas a revogação do
edital de pregão e sua publicação, com alteração no valor
orçado (a maior) e não de revogação do procedimento
licitatório já concluso, que é o que se trata no referido
artigo 49, não se aplicando, em consequência, ao caso
concreto.

Embora a Lei 8666/1993 se aplique subsidiariamente ao
pregão, a lei de regência é a Lei Federal 10.520/2002,
a qual estabelece as responsabilidades da autoridade
competente para instaurar, aprovar e homologar o
processo licitatório nessa modalidade.

escrito devidamente fundamentado.

A referida lei, em seu artigo 3º, inciso IV, estabelece
que a autoridade competente designará o pregoeiro e
respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre
outras, o recebimento das propostas e lances, a análise
de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a
habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao
vencedor.

3.3. AUSÊNCIA DE PROJETO BÁSICO (itens 2.1.7 e 2.1.11
– ITC):

O artigo 4º, da mencionada lei regula a fase externa
do pregão, que se inicia com a publicação do edital,
prosseguindo até à homologação do processo
licitatório concluso e convocação do vencedor para
assinatura do contrato, sendo todo esse procedimento
comandado pelo pregoeiro, o que, de pronto, afasta a
responsabilidade da Diretora Geral.
Como antes mencionado, o relato se refere apenas à
revogação do edital de pregão e não ao procedimento
licitatório concluso, caso em que seriam necessárias
as justificativas, tratando-se de ato da autoridade
competente para a aprovação do procedimento.
Com relação à exigência de parecer escrito, refere-se à
anulação (não à revogação) do procedimento licitatório
concluso, de ofício ou por provocação de terceiros.
Ressalte-se que são atos distintos a revogação e a anulação,
sendo o primeiro, um ato decorrente do interesse
público, devidamente justificado e comprovado,
e, o segundo, um ato decorrente da ilegalidade do
procedimento licitatório, este, dependente de parecer
www.tce.es.gov.br

Posto isto, entendo que não restou configurada
a irregularidade, razão pela qual divergindo do
entendimento técnico e do Órgão Ministerial afasto a
presente irregularidade, conforme razões indicadas.

Base normativa: artigo 7º, inciso I, da Lei Federal
8666/1993.
Responsáveis: Regiani Maia Lucci Freitas – Diretora
Geral; e Claudete Pansini da Silva – Pregoeira.
De acordo com o relato técnico, não foi encontrado o
projeto básico nos processos relativos aos Pregões
007 e 15/2009, cujo objeto foi o Registro de Preços
para contratação de exames médicos de tomografia
computadorizada (fl. 1.402) e ressonância magnética (fl.
953).
A Pregoeira, Sra. Claudete Pansini da Silva, alegou, em
síntese, que até o final do ano de 2009 todos os processos
licitatórios de exames médicos foram realizados
sem a presença do projeto básico, sendo corrigido
imediatamente apões orientação da Procuradoria Geral
do Estado - PGE.
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva - ITC sugeriu
a mantença da irregularidade, a declaração de revelia da
Sra. Regiani, e aplicação de multa às responsáveis, contra
argumentando, em síntese, que a Pregoeira confirma
a ocorrência da irregularidade, por inobservância do
disposto no artigo 7º, inciso I, da Lei 8666/93.
Examinando o acervo processual, verifico da
documentação, juntada em auditoria, que dela não
consta nem projeto básico, nem termo de referência, no
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entanto, o objeto da licitação, em ambos os processos,
está muito bem detalhado, não trazendo a ausência
desses demonstrativos, qualquer prejuízo ao processo
licitatório ou à Administração Pública.
Constato, ainda, da referida documentação, que os
editais de pregão foram previamente examinados pela
Auditoria Geral do Estado, que emitiu parecer, sem ter
expedido orientação à equipe de pregão que se mostrava
inexperiente, como antes mencionado.
Com relação à ausência de projeto básico, entendo que
as exigências do artigo 7º, da Lei 8666/1993, evidenciam
tratar-se de obras e serviços de engenharia e não de
serviços comuns, haja vista a sua definição no inciso IX,
do artigo 6º, e o ato de que está inserido na Seção III, da
Lei de Licitações que trata das obras e serviços.
Posto isto, acompanhando parcialmente o entendimento
técnico e do Órgão Ministerial, mantenho o presente
indicativo de irregularidade, porém, sem o condão de
macular as contas, conforme razões indicadas.
3.4. AUSÊNCIA DE ASSINATURAS DA ORDENADORA DE
DESPESAS E DA PREGOEIRA NO ORIGINAL DO EDITAL
DE PREGÃO ELETRÔNICO JUNTADO AOS AUTOS (item
2.1.12 – ITC):
Base normativa: artigo 40, caput, e § 1º, da Lei Federal
8666/1993.
Responsáveis: Regiani Maia Lucci Freitas – Diretora
Geral; e Claudete Pansini da Silva – Pregoeira.
De acordo com o relato técnico, as folhas do Pregão
Eletrônico 51/2009, cujo objeto foi o Registro de Preços
para aquisição de medicamentos (antibióticos), e seus
anexos, inseridos no Processo 45704325/09, não foram
rubricados pela ordenadora de despesa e pela Pregoeira.

A Pregoeira, Sra. Claudete Pansini da Silva, alegou, em
síntese, que foi providenciado a sua assinatura e rubrica,
conforme cópia do edital em anexo.
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva - ITC
sugeriu a mantença da irregularidade, a declaração de
revelia da Sra. Regiani, com aplicação de multa às agentes
responsáveis, contra argumentando, em síntese, que a
providência adotada pela responsável foi intempestiva,
ou seja, após a auditoria e o encerramento do processo,
não surtindo os efeitos pretendidos pelo legislador, de
trazer segurança e confiabilidade ao documento em
questão.
Examinando as razões técnicas e da defesa, verifico que o
fato apontado trata de mera formalidade prevista em lei
para os editais de licitação, dos quais seria necessária a
extração de cópias para os licitantes interessados, sendo
este, a meu ver, o efeito pretendido pelo legislador.
No caso concreto, trata-se de pregão eletrônico,
regido pela Lei Federal 10.520/2002 e legislação/
regulamentação específica, procedimento em que toda
e qualquer ação, tanto dos licitantes como da Pregoeira,
ocorre mediante o edital acessado eletronicamente,
o que, a meu ver, torna insignificante, a assinatura e
rubrica no documento encartado no processo licitatório.
Se a equipe de auditoria entendeu necessárias as
assinaturas e rubricas das responsáveis, deveria têlas recomendado que o fizesse em sua presença, não
sendo o caso de relatar o fato, que foi resolvido com a
assinatura do edital trazido pela defesa, considerando
que não seria o caso de se extrair cópia para os licitantes,
como prevê o referido § 1º.
Posto isto, em razão da irrelevância do fato, divergindo
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do entendimento técnico e do Órgão Ministerial, afasto
a presente irregularidade, conforme razões indicadas.
3.5. HABILITAÇÃO DE EMPRESA COM CERTIFICADO DE
REGULARIDADE DO FGTS DE EMPRESA DIVERSA DA
CONTRATADA (item - 2.1.13 – ITC):
Base normativa: artigos 27, inciso IV, 29, inciso IV, e
41, da Lei Federal 8666/1993; e artigo 9º, inciso VI, do
Decreto Estadual 1.527-R/2005.
Responsável: Raquel Aparecida Hilário – Pregoeira.
De acordo com o relato técnico, no processo do Pregão
Eletrônico 51/2009, cujo objeto foi o Registro de Preços
para aquisição de medicamentos (antibióticos), o
certificado de regularidade do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço – FGTS, apresentado pela empresa
Sharkmed Distribuidora de Medicamentos Ltda. ME
– CNPJ 06.034.552/0001-05, na fase de habilitação,
não é válido, pois a razão social e o CNPJ, constantes
do certificado, são de outra empresa – Medibase
Comércio e Distribuidora de Medicamentos Ltda. - CNPJ
07.520.297/0001-65, de maneira que a empresa deveria
ter sido inabilitada.
A responsável justificou, em síntese, que o fato decorreu
de um equívoco, apenas, não de má fé, mas, que no
ato da assinatura do contrato, foi anexada a certidão
correta, conforme documento anexo à defesa, o que
não trouxe qualquer prejuízo ao interesse público.
A empresa Sharkmed, por sua vez, alegou, em síntese,
que efetivamente cometeu o equívoco, o que decorreu
do fato do seu gerente comercial trabalhar também
naquela empresa, estando as duas localizadas na mesma
sede (mesmo endereço salas diferentes), mas que
possuía, à época, a certidão válida, que juntou à defesa,
Segunda-feira, 3 de junho de 2019

133

ATOS DA 1a CÂMARA

atribuindo o equívoco à Pregoeira, que sequer conferiu
a documentação.
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva - ITC
sugeriu a mantença da irregularidade, com aplicação de
multa à agente responsável, contra argumentando, em
síntese, que os documentos trazidos pela defesa não
se prestam a sanar a irregularidade, haja vista que a
Pregoeira trouxe a certidão da empresa Central Vita
Ltda. ME, do período de 23/3 a 19/9/2009, sendo que
as certidões trazidas pela empresa Sharkmed são de
2008 e de 2011, tendo o Pregão iniciado em setembro
de 2009.
Examinando o acervo processual, verifico da
documentação juntada em auditoria, bem como pela
defesa (fls. 431-556 e1658-1659), que razão assiste à
área técnica, pois a documentação trazida pela defesa
e pela empresa contratada, ainda que não tenha sido
citada, quanto a este item, além de não se prestar ao
saneamento do fato, vem comprovar a sua ocorrência,
sendo inverídicas as afirmativas de ambos.
Posto isto, acompanhando o entendimento técnico e do
Órgão Ministerial, mantenho a presente irregularidade,
conforme razões indicadas.
3.6. SOBREPREÇO (itens 2.1.15, 2.1.16 e 2.1.25 – ITC):
Base normativa: artigo 54, § 1º, da Lei Federal
8666/1993; e artigo 3º, inciso II, do Decreto Estadual
1.790-R/2007.
a) PREGÃO 51/2009 (item 2.1.15 – ITC).
Responsáveis: Anselmo Tozi – Secretário de Estado da
Saúde; e Sharkmed Distribuidora de Medicamentos
Ltda. ME – contratada.
Segundo o relato técnico, no processo do Pregão

Eletrônico 51/2009 (o mesmo do item anterior), a
empresa Sharkmed foi vencedora do lote 06, no valor de
R$ 140.000,00, no entanto, após o encerramento, foi o
processo licitatório encaminhado à Secretaria Estadual
de Saúde para assinatura da Ata de Registro de Preços
310/2009, cujo valor foi R$ 152.000,00, ou seja, o valor
de R$ 11.600,00 a maior do que o licitado.
A empresa contratada alegou, em síntese, que o hospital
não quitou com ela os pagamentos devidos e que não
pode ser responsabilizada pela prática de sobrepreço,
quando a Administração não lhe pagou a integralidade
do valor contratado.
O Sr. Anselmo Tozi alegou, em síntese, que a proposta da
empresa vencedora do lote foi de R$ 152.000,00 e a Ata
de Registros de Preços - ARP observou esse valor, sendo
que, embora a empresa tenha negociado com a equipe
de pregão, o valor de R$ 140.000,00, passaram-se 90
(noventa) dias entre a negociação e a assinatura da
ARP, quando a validade da proposta já havia expirado.
Alegou, ainda, que não há que se falar em sobrepreço,
uma vez que o preço de mercado apurado na licitação
foi de R$ 216.000,00, conforme mapa estimativo,
preço médio, admitido pela SECONT e pelo edital,
apresentando o valor contratado uma diferença, a menor
de R$ 64.000,00, e que, por outro lado, a Secretaria
apenas formalizou a Ata de Registro de Preços, cabendo
ao hospital a contratação ou não.
Sustentou que a irregularidade ocorreu por erro do
Núcleo de Contratos, tendo a empresa se omitido,
assinando o instrumento mesmo assim, tendo solicitado
à atual direção do hospital, a notificação à empresa,
visando o ressarcimento do valor excedido, solicitando
a desconsideração da ocorrência de sobrepreço,
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por ter havido apenas vício formal, fato comum na
Administração.
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva - ITC
sugeriu a mantença da irregularidade, com aplicação
de multa ao Sr. Anselmo Tozi, bem como a expedição
de determinação de instauração de Tomada de Contas
Especial, visando a imputação de ressarcimento
decorrente do sobrepreço apontado e a identificação
dos responsáveis, contra argumentando, em síntese, o
seguinte:
- Em análise da documentação constante dos autos,
verifica-se que a empresa apresentou proposta de
negociação do preço final, com redução do valor
proposto de R$ 152.000,00 para R$ 140.400,00 (fl. 511
– Proc. TC 5125/2010), sendo adjudicado esse valor,
com publicação do resultado do Pregão com esse valor,
no entanto, a Ata de Registro de Preço 310/2009 (fls.
539-550) foi assinada pela empresa e pelo Secretário
Anselmo Tozi, com o valor de R$ 152.000,00.
Examinando o acervo processual,
documentação citada, o que segue:

verifico

da

- Na ata de julgamento do Pregão (fls. 523-534), assinada
pela Pregoeira e sua equipe de apoio, bem como pela
Diretora Geral, foi adjudicado o preço total de R$
140.400,00, na forma da proposta final acostada à fl.
511 (Proc. TC 5125/2010), cujo preço unitário foi de R$
19,50, valor reduzido em razão da solicitação de fl. 505;
- A Ata de Registro de Preços - ARP 310/2009 (fls. 539548) assinada pelo Secretário e pela empresa, em sua
cláusula 2ª, estabelece que os preços a serem pagos
coincidem com os definidos no Anexo III-A, trazendo o
seu Anexo I, o quantitativo de 7.200 unidades do produto
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licitado, e, apartado, um documento com o número da
ARP e do Pregão, com os preços unitário de R$ 21,111 e
valor total de R$ 152.000,00;
- Na sequência, encontram-se às fls. 549-554, o envio
das Ordens de Fornecimento 02 e 03/2010 ao Diretor
Administrativo, pela Chefe do Setor de Farmácia, para
empenho, com o preço unitário de R$ 21,111, cujos
empenhos foram autorizados pela Diretora Geral;
- Verifico, ainda, que o ex – Secretário, assim como
afirmou, ao tomar conhecimento da ocorrência,
solicitou ao então Diretor Geral do Hospital, tendo sido
providenciado o levantamento dos valores empenhados
pelos preços registrados até aquele momento (R$
63.331,80), além dos valores devidos, de acordo com
o processo licitatório (R$ 58.500,00), apontando a
diferença, a maior de R$ 4.831,80, comunicando os
fatos à empresa, conforme fls. 1960-1962 (Proc. TC
5121/2010);
- Constato, ainda, que a empresa contratada alegou
que o hospital não lhe pagou o total devido pelos
fornecimentos efetuados, tendo o Diretor Geral do
hospital informado que ainda não havia pago as notas
fiscais 5202 e 5266, no total de R$ 25.332,60, no entanto,
qualquer ajuste, no caso, deve ser feito entre as partes,
independente do julgamento deste Tribunal de Contas
por se tratar de interesse privado.
Posto isto, acompanhando o entendimento técnico e do
Órgão Ministerial, determino a instauração de Tomada
de Contas Especial, visando a apuração de prejuízo ao
erário, decorrente do sobrepreço apontado na Ata de
Registro de Preços – ARP 310 /2009, ocorrido na efetiva
contratação, a identificação dos responsáveis e do
quantum respectivo.

b) PREGÃO 75/2009 – (item 2.1.16 – ITC).
Responsáveis: Anselmo Tozi – Secretário de Estado
da Saúde; Regiani Maia Lucci Freitas – Diretora Geral;
Raquel Aparecida Hilário – Pregoeira; e Elenilde Ribeiro
(encaminhou a pesquisa).
Segundo o relato técnico, no processo do Pregão
Eletrônico 75/2009, das duas licitantes vencedoras do
certame, uma concordou em reduzir o preço cotado,
atendendo a solicitação da equipe de Pregão, tendo
o hospital adquirido os medicamentos com preços
superiores aos que foram cotados na pesquisa de preços
constante do processo.
No lote 01, foi cotado o preço de R$ 641,68, pela empresa
Butteri Comércio e Representações Ltda, vencedora
do lote 02, sendo contratado o preço de R$ 682,22, ou
seja, o preço contratado ficou superior ao cotado, no
mercado, em R$ 40,54 (unitário) e R$ 3.040,50 (total R$ 40,54x75 = 3.040,50).
Constatou-se, ainda, que o preço contratado foi superior
ao fixado pela CEMED/ANVISA/MS, contrariando a
Resolução CEMED 04 e Comunicação CEMED 15, assim,
no lote 02 (imunoglobulina de coelho anti-timócitos
humanos 25mg/1ml, o valor máximo a ser pago pelo
hospital seria R$ 370,16 (unitário) por frasco/ampola,
conforme listagem de preços de medicamentos (fls. 476477 – Processo 0280/2009/HINSG).
Todavia, o lote 02 foi cotado a R$ 408, pela empresa
Butteri Comércio e Representações Ltda, vencedora
do lote, no valor unitário de R$ 418,00, estando esse
valor superior ao preço máximo CEMED, em R$ 47,84
(unitário), num total de R$ 9.568,00 (R$ 418,00 – 370,16
= 47,84 x 200 = 9.568,00).
www.tce.es.gov.br

Somando-se os lotes 01 e 02, apurou-se sobrepreço
no total de R$ 12.608,80, resultante da ineficácia na
apuração de preços médio pela equipe de pregão,
que desprezou o menor preço cotado pelas empresas
na cotação do preço médio, chegando-se ao final da
disputa com preços maiores do que os propostos na
pesquisa de preços.
A equipe de auditoria sugeriu, por fim, a expedição
de determinação de instauração de tomada de contas
especial, visando a apuração de superfaturamento
decorrente das aquisições de medicamentos, constantes
da Ata de Registro de Preços – ARP 325/2009, publicada
em 8/1/2010, a identificação dos responsáveis e o
ressarcimento ao erário.
O Sr. Anselmo Tozi alegou em síntese, o seguinte:
- Quanto ao lote 01, a proposta, no valor de R$ 641,68,
foi apresentada por uma empresa (Butteri) mas a
empresa arrematante foi outra, a Costa Camargo,
sendo que a referida proposta não era mais válida, haja
vista que datava de 13/5/2009 e o edital de Pregão foi
publicado, em 2/10/2009, sendo acolhidas as propostas
em 14/10/2009;
- Alegou, ainda, que o edital admitia o valor máximo de
R$ 51.166,80, considerado pela SECONT como sendo
o valor de mercado, sendo que a empresa vencedora
do lote o arrematou por este mesmo preço, não
conseguindo a equipe de Pregão que fosse reduzido,
na fase de negociação, assim, não há que se falar em
sobrepreço ou irregularidade, uma vez que foi o menor
preço apresentado na disputa do certame;
- Quanto ao lote 02, o valor de R$ 370,16, apontado pela
auditoria está equivocado, uma vez que o preço máximo
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admitido no edital foi de R$ 433,093, sendo arrematado
por R$ 418,30, conforme a Ata de Registro de Preços ARP 325/2009.
- Com relação à inobservância da Resolução 04 e
Comunicado 15 da CEMED, informou que a utilização do
preço de fábrica foi sendo exigida gradativamente e, na
época do certame, não era exigência da Secretaria de
Controle e Transparência.
A Sra. Raquel Aparecida Hilário afirmou, em síntese, que
os medicamentos foram adquiridos dentro do preço
estimado, observando a margem de 30% a partir do
menor preço, e que, à época, ainda não era observada
a tabela de preços da CEMED, o que foi orientado
posteriormente pela SECONT.
A Sra. Elenilde Ribeiro afirmou, em síntese, além das
alegações da Sra. Raquel, que não houve má fé nos
procedimentos, e que, em razão do grande volume de
licitações, às vezes passa despercebido algum aspecto,
sendo que a equipe sempre procurou aprender com as
recomendações dos órgãos de controle, na busca de
melhor atuação.
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva - ITC
sugeriu a mantença da irregularidade, em relação ao lote
02, bem como seu afastamento quanto ao lote 01, com
a expedição de determinação de instauração de tomada
de contas especial, visando a apuração de prejuízo ao
erário decorrente do sobrepreço apontado em relação à
Ata de Registro de Preços - ARP 325/2009, a identificação
dos responsáveis e quantum, contra argumentando em
síntese, o seguinte:
- Quanto ao lote 01, a empresa arrematante não foi a que
cotou o preço de R$ 641,68, e que, o fato da empresa

apresentar um determinado valor na cotação de preços
não a obriga a manter o mesmo preço na disputa do
certame, a qual ocorreu após cinco meses, tanto que,
a empresa Butteri, que apresentou orçamento menor
para o lote 01, apresentou também para o lote 02, e, na
disputa final, arrematou somente o lote 02;
- Quanto ao lote 02, verificou-se que, de fato, houve
aquisição de medicamentos por preços superiores aos
permitidos pela CEMED, assim como relatado, não
devendo prosperar as afirmativas de que os preços
estariam corretos estimados no edital por se basearem
apenas em cotação dos preços de mercado;
Examinando o acervo processual, verifico da
documentação citada que razão assiste à subscritora
da Instrução Técnica Conclusiva - ITC, que concluiu pelo
afastamento da irregularidade quanto ao lote 01 e pela
sua configuração quanto ao lote 02.
Posto isto, acompanhando o entendimento técnico e
do Órgão Ministerial, entendo que devem ser formados
autos apartados, item (2.1.16 – ITC), razão pela qual
determino a instauração de Tomada de Contas Especial,
visando a apuração de prejuízo ao erário, decorrente
do sobrepreço apontado na Ata de Registro de Preços
– ARP 325/2009, ocorrido na efetiva contratação, a
identificação dos responsáveis e o quantum respectivo.
c) PREGÃO 62/2009 (item 2.1.25 – ITC).
Responsáveis: Regiani Maia Luci Freitas – Diretora do
hospital; e Claudete Pansini da Silva – Pregoeira.
De acordo com o relato técnico, na realização do Pregão,
com o objeto de prestação de serviços de lavagem e
esterilização em óxido de etileno de materiais médicos,
verificou-se a possibilidade de contratação com preços
www.tce.es.gov.br

acima dos praticados no mercado, em razão de a
Pregoeira considerar apenas os preços unitários nas
sucessivas coletas de preço, sugerindo a determinação
de realização de tomada de preço.
A Sra. Regiani não atendeu a citação a ela direcionada, e,
a Sra. Claudete alegou, em síntese, que somente existe
uma empresa no mercado, conforme publicações no DIO,
em anexo, não sendo possível a ampliação da pesquisa
de preços e que o orçamento da empresa Produmed
não foi levado em conta, vez que sediada em São Paulo,
exigindo o serviço uma atuação diária.
Assim sendo a Comissão Permanente de Licitação CPL optou por utilizar o preço de uma empresa local e
prestadora de serviços para todas as outras unidades
hospitalares, considerando os transtornos ímpares para
o hospital, no caso de fracasso do Pregão.
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva - ITC
sugeriu o afastamento da irregularidade, argumentando,
em síntese, que pesquisou na internet e constatou a
presença de mais uma empresa prestadora do mesmo
serviço na Grande Vitória (Serra), a Hospitec Comércio
e Representação Ltda., que não participou do certame,
mas também não teve o seu preço consultado na fase de
orçamentação.
Concluiu que não sendo possível a comparação de
preços praticados no mercado com os contratados, não
se pode configurar a irregularidade por sobrepreço,
devendo ser afastado o ressarcimento proposto, bem
como a irregularidade respectiva.
O douto representante do Parquet de Contas, no entanto,
divergiu do entendimento técnico e pugnou pela inclusão
desse item na determinação de instauração de tomada
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de contas especial, pelas razões por ele expendidas.
Desta feita, entendo que a análise técnica se
mostra adequada, motivo pelo qual a adoto como
razões de decidir, e, divergindo do opinamento do
Órgão Ministerial, afasto o presente indicativo de
irregularidade, conforme razões indicadas.
3.7. AUSÊNCIA DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
EM FASE HABILITATÓRIA (item 2.1.18 – ITC):
Base normativa: artigos 30, inciso II, e 32, § 2º, da Lei
Federal 8666/1993; artigo 4º, incisos XIII e XIV, da Lei
Federal 10.520/2002; e artigo 12, inciso II, do Decreto
Estadual 1.527-R/2005.
Responsável: Raquel Aparecida Hilário – Pregoeira.
De acordo com o relato técnico, no processo do Pregão
78/2009, cujo objeto foi a aquisição de 02 dermátomos
com fio, a empresa RMA da Silva, arrematante, não
apresentou atestado de capacidade técnica, conforme
exigido no item 1.3 do Anexo III, do Pregão, e, sendo
assim, deveria ter sido desclassificada e não adjudicada.
A responsável alegou, em síntese, que, por equívoco, não
foi anexado aos autos o atestado de capacidade técnica,
porém, a empresa foi vencedora de diversos pregões, na
mesma época, estando sua documentação completa em
outros processos.
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva - ITC
sugeriu a mantença da irregularidade, com aplicação de
multa à agente responsável, contra argumentando, em
síntese, que, ainda que se possa alegar inexperiência
da equipe, ou ainda, que as faltas cometidas não foram
de natureza grave, certo é que foram vários equívocos
formais cometidos em processos distintos, na mesma
época.

Aduziu que, o fato de a empresa ter apresentado a
documentação completa em outros processos, não
permite a dispensa no processo em análise, haja vista que
cada licitação possui um objeto específico, destacando
que, apesar das alegações, a defendente sequer cuidou
de trazer aos autos o documento esquecido, ainda que
tardiamente.
Examinando o acervo processual, verifico que razão
assiste à subscritora da Instrução Técnica Conclusiva
- ITC, haja vista a confirmação da irregularidade pela
defesa, que sequer trouxe aos autos a documentação
que não fora juntada supostamente por equívoco.
Posto isto, acompanhando o entendimento técnico e do
Órgão Ministerial, mantenho a presente irregularidade,
conforme razões indicadas.
3.8. ACEITAÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE
MUNICIPAL VENCIDA (item 2.1.19 – ITC):
Base normativa: artigo 55, inciso XIII, Lei Federal
8666/1993.
Responsáveis: Maria de Lourdes Soares – Secretária de
Estado da Saúde Em Substituição; e Regiane Maia Lucci
Freitas – Diretora Geral.
De acordo com o relato técnico, no processo do Pregão
78/2009, quando da celebração do contrato 19/2010,
em 18/1/2010, foi aceita a certidão de regularidade
de tributos municipais da Prefeitura de Vitória, com
validade expirada em 13/12/2009.
A Sra. Maria de Lourdes alegou, em síntese, que, de fato,
no momento da apresentação da proposta comercial, a
certidão apresentada era válida, passando despercebido
pelo núcleo de contratos, e, consequentemente, pela
Subsecretaria Administrativa, que, na assinatura do
www.tce.es.gov.br

contrato, teria que se manter a mesma condição de
habilitação, mas que se trata apenas de uma falha de
natureza formal, sem qualquer prejuízo ao erário.
Alegou, por fim, que a irregularidade não se perpetuou,
haja vista que houve inexecução total do contrato, sendo
o contratante devidamente penalizado.
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva - ITC sugeriu
a mantença da irregularidade, porém, sem aplicação de
multa às agentes responsáveis, contra argumentando,
em síntese, que não houve prejuízo ao erário, nem a
execução do objeto contratado, sendo o fato apenas
uma falha administrativa.
Examinando o acervo processual, verifico que, em parte,
assiste razão à subscritora da Instrução Técnica Conclusiva
- ITC, haja vista a irrelevância da irregularidade ante à
situação de inexecução total do contrato e penalização
do contratado.
Ademais, não se vislumbra do relato técnico ou da
documentação constante dos autos, qualquer ação
ensejadora de responsabilização da Diretora Geral, que
não participou da elaboração e assinatura do contrato,
ou da Secretária Estadual em substituição, cuja única
ação foi a aposição de sua assinatura no contrato, o qual
foi posteriormente invalidada por inexecução total do
objeto.
Posto isto, divergindo parcialmente do entendimento
técnico e do Órgão Ministerial, afasto a presente
irregularidade, conforme razões indicadas, e,
consequentemente, a responsabilidade das senhoras
Maria de Lourdes Soares e Regiani Maia Lucci Freitas,
respectivamente, Secretária Estadual de Saúde em
substituição e Diretora Geral do hospital.
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3.9. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA CAUÇÃO (item
2.1.20 – ITC):
Base normativa: artigo 56, caput, da Lei Federal
8666/1993.
Responsável: Regiani Maia Lucci Freitas – Diretora
Geral.
De acordo com o relato técnico, no processo do pregão
78/2009 (o mesmo do item anterior), não foi encontrada
a caução em dinheiro, no valor de R$ 4.450,00, prevista
na cláusula 4ª do contrato, referente à garantia de
execução contratual.
Considerando a ausência de manifestação da agente
responsável, a subscritora da Instrução Técnica
Conclusiva - ITC sugeriu a declaração de sua revelia, bem
como a mantença da irregularidade, com aplicação de
multa, argumentando em síntese, o seguinte:
- Ainda que tenha havido inexecução total do contrato
19/2010, sendo a empresa apenada, conforme fl.
1927 do Processo TC 5125/2010, a ausência da caução
não tem o condão de impedir o descumprimento do
contrato, se mostra claro que o fato trouxe prejuízo
financeiro para a Administração, certamente porque
houve prejuízo no atendimento dos pacientes do setor
de queimados do hospital, para o qual o equipamento
era de alta relevância;
Desta feita, entendo que, em parte assiste razão à
subscritora da Instrução Técnica Conclusiva – ITC,
quanto à relevância do equipamento médico para os
pacientes do hospital, e o atraso na sua aquisição, em
face do descumprimento total do contrato, no entanto,
considerando a situação de inexecução total do
contrato e penalização do contratado, entendo que se

tornou irrelevante a irregularidade em apreço.
Quanto à responsabilização da Diretora Geral, não se
vislumbra do relato técnico ou da documentação destes
autos, qualquer ação por ela praticada que possa ter
concorrido para a ocorrência do fato, haja vista que a
sua atuação no processo se encerrou com o processo
licitatório, não tomando parte na fase de contratação,
quando seria exigido o depósito do valor da caução.
Posto isto, considerando o cancelamento do contrato,
por inexecução total, divergindo parcialmente do
entendimento técnico e do Órgão Ministerial, afasto a
presente irregularidade, conforme razões indicadas, e,
consequentemente, a responsabilidade da Sra. Regiani
Maia Lucci Freitas, Diretora Geral do hospital.
3.10. HABILITAÇÃO DE EMPRESA SEM A COMPROVAÇÃO
DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (item 2.1.21 – ITC):
Base normativa: artigos 27, inciso IV, 30, inciso II, e § 4º,
e 41, caput, da Lei Federal 8666/1993; e artigo 9º, inciso
VI, do Decreto Estadual 1.527-R/2005.
Responsável: Claudete Pansini da Silva – Pregoeira.
De acordo com o relato técnico, no processo do Pregão
52/2009, cujo objeto foi a aquisição de material
hospitalar/setor de radiologia, não foi encontrado
o atestado de capacidade técnica da empresa IBF
Indústria Brasileira de Filmes S/A, vencedora dos lotes
1, 2, 3 e 4, conforme exigido no item 1.3 do Anexo III,
do edital.
A responsável alegou, em síntese, que foi observada a
ausência deste documento nos autos, porém, constatou
que a empresa já havia fornecido ao hospital e a outros
órgãos, conforme documento em anexo, referente à ata
de registro de preços do hospital de João Pessoa.
www.tce.es.gov.br

A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva - ITC
sugeriu a mantença da irregularidade, com aplicação
de multa à agente responsável, contra argumentando,
em síntese, que não é possível saber se o documento
anexado pela defesa foi entregue em tempo hábil para
a habilitação da empresa.
Desta feita, verifico do documento juntado pela defesa à
fl. 1618 dos autos do Processo TC 5121/2010 (apenso),
que a empresa vencedora do certame era realmente
fornecedora dos materiais licitados, em um contrato de
27/8/2008 com vigência até 26/9/2009.
Posto isto, divergindo do entendimento técnico e do
Órgão Ministerial, afasto a presente irregularidade,
conforme razões indicadas.
3.11. HABILITAÇÃO DE EMPRESA SEM O CERTIFICADO
DE ISENÇÃO DE REGISTRO DE MATERIAL NA ANVISA
(item 2.1.22 – ITC):
Base normativa: artigos 30, inciso IV, e 41, caput, da Lei
Federal 8666/1993; Portaria ANVISA 543/1997; e artigo
9º, inciso VI, do Decreto Estadual 1.527-R/2005.
Responsável: Claudete Pansini da Silva – Pregoeira.
De acordo com o relato técnico, no processo do Pregão
52/2009 (o mesmo do item anterior), cujo objeto foi a
aquisição de material hospitalar/radiologia, a empresa
Imaging Comercial Material Hospitalar Ltda - ME
apresentou a Portaria 543/1997, que dispensa uma
série de materiais de registro no órgão de Vigilância
Sanitária do Ministério da Saúde.
A referida Portaria, no entanto, estabelece que será
emitido certificado de isenção do registro, após a
comprovação de conformidade de enquadramento do
produto como dispensado do registro, não sendo o
Segunda-feira, 3 de junho de 2019

138

ATOS DA 1a CÂMARA

mesmo juntado aos autos, conforme exigência do item
1.3 do Anexo III, do edital.
A responsável alegou, em síntese, que não atentou
para tal obrigatoriedade, se atendo apenas a conferir
se o material licitado constava da série de materiais de
registro constante da Portaria 543.
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva - ITC
sugeriu a mantença da irregularidade, sem aplicação
de multa à agente responsável, contra argumentando,
em síntese, a baixa lesividade da infração e flagrante
inexperiência da equipe de pregão, sendo que a
ausência do certificado de isenção de registro não teria
evitado o descumprimento parcial do contrato, como
fez a empresa contratada.
Desta feita, entendo que assiste razão à área técnica,
motivo pelo qual a acompanho e mantenho a presente
irregularidade, porém, sem o condão de macular as
contas.
3.12. LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DA DESPESA (item 2.1.26
– ITC):
Base normativa: artigos 62 e 63 da Lei Federal
4.320/1964.
Responsáveis: Regiani Maia Lucci Freitas – Diretora
Geral; Maria Margareth Barros – Gestora do contrato; e
Luciane Valadão Almeida – Fiscal de contrato.
Verifico do relato técnico, que se trata do contrato
360/2009, oriundo do Pregão 62/2009, cujo objeto
foi a lavagem e esterilização em óxido de etileno
de materiais médicos, conforme o projeto básico,
relatando-se que a nota fiscal 6742, de 7/12/09, no valor
de R$ 5.463,40, discrimina apenas ESTERILIZAÇÃO, não
sendo acompanhada de documentação suficiente para

revisão e identificação do valor exato a ser pago, sendo
encaminhada lista parcial dos serviços prestados, no
total de R$ 2.812,35.
Relatou-se, ainda, que apesar de não ser paga no
exercício, a referida nota fiscal foi atestada pela
servidora Luciane Valadão, ainda que desacompanhada
de memórias de cálculo e sem meios de verificação do
valor a ser pago.
A Sra. Luciane Valadão alegou, em síntese, que o
relatório mencionado pela auditoria, em verdade,
se refere a apenas a 1ª folha do relatório, o qual foi
entregue por completo e ficou no setor financeiro, não
podendo ela ser responsabilizada pela não juntada de
todo o documento nos autos por aquele setor, sendo
que atestou a realização dos serviços porque realmente
foram prestados.
A Sra. Maria Margareth reiterou os termos da defesa da
Sra. Luciane.
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva - ITC sugeriu
a declaração de revelia da Diretora Geral, que não se
manifestou, bem como a mantença da irregularidade,
com aplicação de multa às agentes responsáveis,
contra argumentando, em síntese, que, em análise dos
autos, verificou que o relatório pertinente à nota fiscal
questionada pela equipe de auditoria, de fato, recebeu o
número de página 01 de 02.
Contudo, não cuidaram as defendentes de trazer aos
autos o restante do relatório, ou seja, a página 02,
ressaltando que a numeração do processo é sequencial,
sendo a página 01 de 02 numerada como 223, e, a
página seguinte, como 224, não se podendo, portanto,
considerar o extravio da página 02 pelo setor financeiro,
www.tce.es.gov.br

cabendo às responsáveis a sua juntada nos autos antes
de atestar a execução dos serviços.
Desta feita, entendo que assiste razão à subscritora
da Instrução Técnica Conclusiva - ITC, motivo pelo
qual adoto sua manifestação como razão de decidir,
acompanhando seu entendimento, de maneira que
mantenho a presente irregularidade.
3.13. DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO (itens 2.1.27,
2.1.28 e 2.1.29 – ITC):
Base normativa: artigo 37, inciso XXI, da Constituição
Federal; e artigos 3º, 24, inciso IV, e 26, da Lei Federal
8666/1993.
Responsável: Regiani Maia Lucci Freitas – Diretora Geral
Com relação ao item 2.1.27 da Instrução Técnica
Conclusiva - ITC, referente ao processo 488/2009, cujo
objeto foi a aquisição de equipamento para bomba de
infusão, da empresa Med Shop Comércio de Produtos
Médicos Ltda, relatou-se que o processo foi iniciado com
a manifestação da Farmacêutica, em 20/8/2009, mesma
data da cotação do serviço, sendo a despesa autorizada
e empenhada em 21/8/2009, sendo o pagamento
efetuado em 22/9/2009.
Segundo o relato técnico, não houve a caracterização
de situação que justificasse a contratação direta, nem
foi demonstrada a razão da escolha do fornecedor ou
mesmo a justificativa do preço, limitando-se o hospital
a indicar a existência de situação emergencial.
Quanto ao item 2.1.28 da Instrução Técnica Conclusiva ITC, referente ao processo 46681051/2009, com o mesmo
objeto, adquirido do mesmo fornecedor, relatou-se que
o aviso de dispensa ocorreu 26 dias após a publicação
da aquisição (item anterior), sendo o mesmo credor,
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objeto e valor, não havendo qualquer parecer jurídico
que embase ou fundamente a contratação direta.
Segundo o relato técnico, o feito teve início por
manifestação da Farmacêutica, em 17/9/2009, mesma
data de cotação do serviço, não constando a autorização
da Diretora Geral para a contratação, sendo o empenho
emitido, em 18/9/2009, e, publicado o aviso de dispensa,
em 21/9/09, sendo o pagamento efetuado, em 13/10/09,
com autorização da Diretora Geral.
Quanto ao item 2.1.29 da Instrução Técnica Conclusiva
- ITC, referente ao processo 193/2009, cujo objeto
foi a aquisição de compressas, da empresa Medi
House Indústria e Comércio de Produtos Cirúrgicos e
Hospitalares Ltda, Dipromed Comércio e Importação
Ltda, relatou-se que o feito foi iniciado por manifestação
da Farmacêutica, em 25/3/2009, sem parecer jurídico
que fundamente a contratação direta.
Relatou-se, ainda, que a contratação foi autorizada
pela Diretora Geral em 1º/4/2009, sendo emitidos
os empenhos, em 6/4/09, tendo os pagamentos sido
efetuados através de duas ordens bancárias com
autorização da Diretora Geral.
Considerando que a única responsável indicada não
se manifestou, a subscritora da Instrução Técnica
Conclusiva - ITC, citando doutrina e jurisprudência,
sugeriu a declaração de sua revelia, bem como a
mantença da irregularidade relativamente aos três itens,
com aplicação de multa à gestora, argumentando em
síntese o seguinte:
- Em análise dos autos, verificou que nos três
processos estão ausentes as formalidades necessárias
à caracterização da situação emergencial que justifique

as contratações por dispensa de licitação, bem como a
justificativa dos preços e da escolha dos fornecedores,
sendo que as aquisições tratam de materiais
corriqueiramente utilizados pelo hospital;
- Nesse sentido, pode-se falar em emergências fabricadas
pela ação dolosa ou culposa da Administração, seja em
consequência de falta de planejamento, da desídia do
administrador, ou má gestão dos recursos públicos, ainda
que não se possa afirmar que houve dolo ou conluio com
as empresas contratadas.
Examinando o acervo processual, verifico da
documentação juntada em auditoria, às fls. 733-831,
que a Farmacêutica Joanina Bicalho Valli requisitou
a aquisição dos materiais e justificou a situação de
urgência, demonstrando em planilhas o estoque atual e o
consumo médio mensal, informando que fora solicitada
a adesão a ata de registro de preços do HSL, sendo o
processo encaminhado à Secretaria, em fevereiro de
2009, e retornado em julho/09, não autorizando a
adesão.
Desta feita, tratando-se de aquisições de produtos
médicos para um hospital infantil, de incalculável
importância para a população, e, ainda, considerando
as justificativas apresentadas pelo setor de Farmácia
que os requisitou, além dos pareceres jurídicos, no caso,
dependem do PGE, o que demandaria ainda mais tempo
na solução dos casos, em tela, entendo que não há que
se discutir a situação de emergência.
Com relação à alegada ausência de justificativa dos
preços, verifico da documentação citada, que fora
realizada pesquisa de mercado em todos os processos,
por ordem da Diretora Administrativa, tendo sido
solicitado justificativa no caso de impossibilidade.
www.tce.es.gov.br

No tocante à escolha do fornecedor, entendo ser de
menor importância, no caso concreto, que trata de
emergência hospitalar.
Posto isto, divergindo do entendimento técnico e do
Órgão Ministerial, afasto a presente irregularidade,
relativamente aos três itens da Instrução Técnica
Conclusiva - ITC em análise.
3.14. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE (item 2.1.30 – ITC):
Base normativa: artigo 26, caput, da Lei Federal
8666/1993.
Responsável: Regiani Maia Lucci Freitas – Diretora
Geral.
De acordo com o relato técnico, no processo 193/2009,
relativo à aquisição emergencial de materiais médicos
(compressas), não restou comprovada a publicação do
aviso de dispensa de licitação.
Considerando a ausência de manifestação da única
responsável indicada, a subscritora da Instrução Técnica
Conclusiva - ITC sugeriu a declaração da sua revelia, bem
como a mantença da irregularidade, com aplicação de
multa à gestora.
Examinando o acervo processual, verifico da
documentação relativa a este processo (fls. 806-831
– Processo TC 5121/2010), que não fora juntada pela
equipe de auditoria toda a documentação pertinente,
conforme se da numeração de folhas, que se apresenta
com intervalos relevantes, não se podendo afirmar,
comprovadamente, que não foi efetuada a publicação,
mesmo porque os demais foram devidamente
publicados.
Tal situação dependeria da juntada de todo o acervo
processual, a fim de que não restasse dúvida quanto à
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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sua ocorrência.
Posto isto, divergindo do entendimento técnico e do
Órgão Ministerial, afasto a presente irregularidade,
conforme razões indicadas.
4. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, acompanhando parcialmente o
posicionamento da área técnica e do Ministério Público
Especial de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à 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 DECRETAR A PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva
deste Tribunal de Contas, nos termos do artigo 71 da
Lei Complementar Estadual 621/2012, relativamente
ao Processo TC 2491/2010, bem como do Processo
5125/2010 (apenso), relativamente aos indicativos de
irregularidades constantes dos itens 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4,
2.1.5, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.14, 2.1.18, 2.1.23, 2.1.24 e
2.1.25 da ITC, afastados pela área técnica, bem como os
itens 3.1, 3.2, 3.4, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13 e 3.14 desta decisão
(2.1.2, 2.1.6, 2.1.12, 2.1.19, 2.1.20, 2.1.21, 2.1.27, 2.1.28,
2.1.29 e 2.1.30 – ITC), afastados por este Relator, bem
como os indicativos de irregularidades tratados nos itens
3.3, 3.5, 3.7, 3.11 e 3.12 desta decisão (2.1.7 e 2.1.11,
2.1.13, 2.1.18, 2.1.22 e 2.1.26 – ITC), mantidos pela área
técnica e por este Relator, ainda que os itens 3.3 e 3.11,

tenham sido mantidos sem o condão de macular as
contas;
1.2 AFASTAR a responsabilidade da Sra. Regiani Maia
Lucci Freitas, quanto aos itens 3.8 e 3.9 desta decisão,
bem como da Sra. Maria de Lourdes Soares quanto ao
item 3.8, conforme razões indicadas;
1.3 DETERMINAR, conforme o item 2.6, “a” e “b” desta
decisão, ao atual gestor do Hospital Infantil Nossa
Senhora da Glória – HINSG, que promova a instauração
de Tomada de Contas Especial, na forma da Instrução
Normativa TCEES 32/2014, visando a apuração de
prejuízo ao erário, decorrente do sobrepreço apontado
na Ata de Registro de Preços – ARP 325/2009, ocorrido
na efetiva contratação, a identificação dos responsáveis,
quanto ao item 2.1.15 e 2.1.16 da ITC, a autoria e o
quantum respectivo, conforme razões indicadas;
1.4 EXTINGUIR O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso II, do Código
de Processo Civil – CPC, em face de consumação de
PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva c/c art. 71 da Lei
Complementar 621/2012, em relação aos Srs. Claudete
Pansini da Silva – Pregoeira; Regiani Maia Lucci Freitas
– Diretora Geral; Maria Margareth Barros – Gestora de
contrato e Luciane Valadão Almeida – Fiscal de contrato;
Raquel Aparecida Hilário – Pregoeira; Denise S. Faria –
Fiscal de contrato; Medicina Hiperbárica de Vitória S/S
Ltda.; Eva do Carmo B. da Silva – Fiscal de Contrato;
Alberto Colnago, e Serviços Reunidos de Diagnóstico
Ltda. – Contratados; Joanina Bicalho Valli – Fiscal de
contrato; Mariana Soares Baratela – Gestora de contrato;
e Maria de Lourdes Soares – Secretária de Estado da
Saúde em substituição;
1.5 RECOMENDAR ao atual gestor do Hospital Nossa
www.tce.es.gov.br

Senhora da Glória – HINSG que promova, junto às suas
equipes de licitação, a observância com mais rigor,
da conferência da documentação apresentada pelas
licitantes, bem como a manutenção durante a vigência
contratual das mesmas condições quando da habilitação;
1.6 DAR CIÊNCIA aos interessados, ARQUIVANDO-SE os
presentes autos após o respectivo trânsito em julgado.
2. Por maioria, nos termos do voto do então relator,
conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva.
Parcialmente vencido conselheiro Sebastião Carlos
Ranna de Macedo que acompanhou o parecer do
Ministério Público de Contas. Absteve-se de votar o
conselheiro Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha, condutor do
processo nos termos do artigo 86, § 4º, do Regimento
Interno.
3. Data da Sessão: 27/03/2019 – 8ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias;
4.2. Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva
(relator, nos termos do artigo 86, § 2º, do Regimento
Interno)
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Relator nos termos do artigo 86, §
2º, do Regimento Interno
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Segunda-feira, 3 de junho de 2019

141

ATOS DA 1a CÂMARA

CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

futuro Plano de Ação a ser estabelecido entre a Prefeitura
e o TCE/ES.

Acórdão 00330/2019-1 – PRIMEIRA CÂMARA

Tais achados de auditoria foram reunidos na Instrução
Técnica Inicial 1559/2017, sugerindo a notificação dos
gestores para ciência dos indicativos e das proposições
suscitadas pela Equipe de Auditoria, bem como a
notificação do Prefeito Municipal, senhor Josafá Storch,
para cumprimento das determinações relacionadas na
própria ITI, o que foi acolhido no Voto 2990/2018 e na
Decisão 1459/2018 Primeira Câmara.

Processo: 08049/2017-1
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
UG: PMLT - Prefeitura Municipal de Laranja da Terra
Relator: Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha
Responsável: JOSAFA STORCH, BERNARDO LUIZ
ALMEIDA ROMANO, MARCIO LINO CAMPORESE, GILSON
GOMES JUNIOR, ERILDO RUTSATZ
FISCALIZAÇÃO AUDITORIA – PREFEITURA MUNICIPAL
DE LARANJA DA TERRA – EXERCÍCIO DE 2017 –
APROVAR PONTOS CORRESPONDENTES AOS ACHADOS
DE AUDITORIA DO PLANO DE AÇÃO – DETERMINAÇÃO
– ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA
CUNHA:
Trata-se de resultado de auditoria no tocante à temática
Receitas Públicas realizada na Prefeitura Municipal de
Laranja da Terra, relativo ao Plano de Fiscalização 2017.
O objetivo da auditoria foi analisar a estrutura legislativa,
física e organizacional da administração tributária
municipal, identificando deficiências e vulnerabilidades
que podem ser objeto de aprimoramento mediante

Assim, a Secex Municípios elaborou o Relatório de
Auditoria 74/2017, por meio do qual elaborou um
diagnóstico identificando vulnerabilidades passíveis
de aprimoramento mediante futuro Plano de Ação a
ser estabelecido entre a Prefeitura e este Tribunal de
Contas, demonstrando, além disso, algumas deficiências
que geraram achados de auditoria.

Devidamente notificado, o gestor protocolou sob
o registro TC 1449/2018-2 (Defesa/ Justificativa),
documentação correspondente ao Plano de Ação.
Mediante a Manifestação Técnica 135/2019-9, o Núcleo
de Contabilidade e Economia propõe a aprovação dos
pontos correspondentes aos achados de auditoria de nº
2.1 a 2.5 do Plano de Ação do Gestor.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de
Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo
Procurador Luciano Vieira (Parecer 277/2019).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica
e do Ministério Público Especial de Contas, para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada na
www.tce.es.gov.br

Manifestação Técnica 135/2019, pela APROVAÇÃO dos
pontos correspondentes aos achados de auditoria do
correspondente Plano de Ação, nos seguintes termos:
1. AUDITORIA DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS
Considerando as questões apuradas no Relatório de
Auditoria em Receitas Tributárias 00074/2017-1 e
o correspondente Plano de Ações apresentado pela
administração municipal, importa, por ora, a análise das
proposições concernentes a cada achado de auditoria.
2 CONCLUSÃO
Da análise do plano de ação, conclui-se que o proposto
para solucionar as questões dos itens de 2.1 a 2.15
do Relatório de Auditoria nº 74/2017, se apresenta
condizente com as propostas de encaminhamento
inseridas pela Equipe, ressalvadas determinas
observações apresentadas no bojo desta manifestação,
mas que não são capazes de macular a proposta central
de correção das irregularidades apontadas.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais
e legais, corroborando o entendimento da área técnica,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte
minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
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 APROVAR os pontos correspondentes aos achados
de auditoria de nº 2.1 a 2.15 do Plano de Ação elaborado
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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pelo Executivo Municipal de Laranja da Terra, nos termos
do artigo 9º, §1º da resolução 298/2016.
1.2 DETERMINAR ao Controle Interno do Município para
que proceda ao monitoramento do cumprimento do
presente Plano de Ação, encaminhando, a este Tribunal
de Contas o resultado do referido monitoramento,
conforme previsto no artigo 42, inciso IV c/c artigo 43,
inciso VI, da Lei complementar 621, de 08 de março de
2012;
1.3 ARQUIVAR os presentes autos, após o trânsito em
julgado.

Acórdão 00331/2019-9 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 09327/2017-5
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

-

UG: PMPANCAS - Prefeitura Municipal de Pancas
Relator: Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha
Representante: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO

2. Unânime.

Responsável: SILMAR SUBTIL MARCHETTI, SIDICLEI
GILES DE ANDRADE, VILMAR BARROS DE ARAUJO, EMIR
MAX ROMAIS

3. Data da Sessão: 27/03/2019 – 8ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

Procuradores: CARLOS ESTEVAN FIOROT MALACARNE
(OAB: 12401-ES)

4. Especificação do quórum:

REPRESENTAÇÃO / FISCALIZAÇÃO – AFASTAR
IRREGULARIDADES - IMPROCEDÊNCIA – CIÊNCIA –
ARQUIVAR.

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha (relator) e
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Representação, com pedido
de cautelar, deflagrada pela equipe de auditoria deste
Tribunal de Contas, em face de prerrogativa conferida
pelo artigo 99, § 1º, inciso VIII, da Lei Complementar
Estadual 621/2012, em razão de supostas irregularidades
constantes da Tomada de Preços 001/2017, instaurada
pela Prefeitura Municipal de Pancas, no exercício de
2017, apontando-se como responsáveis os Srs. Sidiclei
Giles de Andrade, Silmar Subtil Marchetti, Vilmar
Barros de Araújo e Emir Max Romais.
Observado o devido processo legal, após o
CONHECIMENTO da representação e indeferimento
da medida cautelar, conforme Decisão Monocrática
www.tce.es.gov.br

1149/2018, nos termos da Manifestação Técnica 47/2018,
foram os responsáveis regularmente notificados e
citados, através da Decisão SEGEX 410/2018, na forma
da Manifestação Técnica 529/2018 e da Instrução
Técnica Inicial – ITI 388/2018, para manifestação sobre
os itens III.1, III.2 e III.3 da ITI, trazendo aos autos suas
razões de justificativas.
A área técnica, através da Secretaria de Controle
Externo de Fiscalizações Não Especializadas – Secex
Meios, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva
– ITC 04201/2018-1, opinou pela PROCEDÊNCIA da
representação, pela mantença de todos os indicativos
de irregularidades objeto das citações, bem como pela
aplicação de multa aos responsáveis, na forma do artigo
95, inciso II, c/c o artigo 135, inciso II, ambos, da Lei
Complementar Estadual 621/2012.
O Ministério Público Especial de Contas, através do
Procurador, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira,
mediante Parecer, em consonância com a área técnica,
pugnou no mesmo sentido.
Na 42ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara, ocorrida
em 12/12/2018, foi realizada sustentação oral pelo
patrono dos Srs. Silmar Subtil Marchetti e Sidiclei Giles
de Andrade, conforme Notas Taquigráficas 00251/20182, sendo juntado o memorial de sustentação oral,
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
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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A representação em tela aponta indícios de
irregularidades apurados em auditoria, realizada na
Prefeitura Municipal de Pancas, 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 pelo Ministério Público de
Contas.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Da análise do feito, verifico que a área técnica opinou
pela PROCEDÊNCIA da representação, pela mantença
de todos os indicativos de irregularidades objeto
das citações, bem como pela aplicação de multa aos
responsáveis, na forma do artigo 95, inciso II, c/c o artigo
135, inciso II, ambos, da Lei Complementar Estadual
621/2012.
Assim, transcreve-se os termos da Instrução Técnica –
ITC 04201/2018-1, verbis:
[...]
3. Proposta de encaminhamento
3.1. Por todo o exposto e com base no inciso II, do
artigo 95 c/c artigo 99, § 2º, da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012, sugere-se que seja reconhecida
a PROCEDÊNCIA da presente Representação, tendo em
vista o reconhecimento da seguinte irregularidade:
2.1. Ausência de Projeto Básico nos Moldes Legais.
Critério: Art. 7º, § 2º, I, c/c o art. 12, II, III e IV; e art. 43,
IV c/c o art. 47, todos da Lei nº 8.666/93.
Responsável:
Silmar Subtil Marchetti - Secretário Municipal de Finanças
2.2 - Não Cumprimento de Cláusula Editalícia
Critério: Art. 3°, caput, e art. 41, caput, da Lei 8.666/1993

c/c subitem 7.1.4, letra “a”, do edital de tomada de
preços nº 001/2017, da Prefeitura Municipal de Pancas.
Responsável:
Vilmar Barros de Araújo - Presidente da Comissão
Permanente de Licitação
2.3 Terceirização Irregular de Atividades e Competências
Atribuíveis a Servidores Públicos
Critério: Art. 125, II, da Lei Orgânica do Município de
Pancas c/c o art. 37, II, da Constituição da República
Federativa do Brasil.
Responsáveis:
a) Sidiclei Giles de Andrade - Prefeito Municipal
b) Emir Max Romais - Procurador Jurídico Municipal
3.2 Por todo o exposto, e diante do preceituado no art.
319, parágrafo único, IV da Res. TC 261/13, conclui-se
opinando por:
3.2.1. Rejeitar as razões de justificativas do Sr. Silmar
Subtil Marchetti - Secretário Municipal de Finanças, em
razão da irregularidade consignada no item 2.1 desta
ITC e aplicar multa ao responsável com amparo nos
arts. 95, II c/c 135, II da LC n. 621/2012.
3.2.2. Rejeitar as razões de justificativas do Sr. Vilmar
Barros de Araújo - Presidente da Comissão Permanente
de Licitação, em razão da irregularidade consignada no
item 2.1 desta ITC e aplicar multa ao responsável com
amparo nos arts. 95, II c/c 135, II da LC n. 621/2012.
3.2.3. Rejeitar as razões de justificativas do Sr. Sidiclei
Giles de Andrade - Prefeito Municipal, em razão da
irregularidade consignada no item 2.1 desta ITC e
aplicar multa ao responsável com amparo nos arts. 95,
II c/c 135, II da LC n. 621/2012.
www.tce.es.gov.br

3.2.4. Rejeitar as razões de justificativas do Sr. Emir
Max Romais - Procurador Jurídico Municipal, em razão
da irregularidade consignada no item 2.1 desta ITC
e aplicar multa ao responsável com amparo nos arts.
95, II c/c 135, II da LC n. 621/2012.O Ministério Público
Especial de Contas, por seu turno, acolheu na íntegra o
opinamento da área, nos termos do seu Parecer. – g.n.
Por seu turno, o douto representante do Parquet de
Contas, acompanhou na íntegra o posicionamento da
área técnica.
2. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Verifica-se que a presente representação já fora
conhecida, de maneira que não se promove juízo de
admissibilidade neste momento, sendo mantidos os
termos do conhecimento já realizado.
3. DO MÉRITO:
Assim sendo, cumpre a este Relator o enfrentamento de
mérito dos indicativos de irregularidades cuja mantença
foi sugerida pela área técnica, à luz da documentação
dos autos, das razões de defesa, bem como da legislação
aplicável, a saber:
3.1. AUSÊNCIA DE PROJETO BÁSICO NOS MOLDES
LEGAIS (ITEM 2.1 DA ITC 04201/2018-1):
Base normativa: art. 7º, § 2º, inciso I, c/c o art. 12, incisos
II, III e IV, c/c o art. 43, inciso IV, c/c o art. 47, todos, da
Lei 8666/1993.
Responsável: Silmar Subtil Marchetti – Secretário
Municipal de Finanças.
De acordo com o relato técnico, o Secretário Municipal
elaborou o Termo de Referência do Edital de Tomada de
Preços 01/2017, sem expor a especificação do objeto e a
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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composição detalhada do custo total, o que resultou na
contratação de serviços não especificados, executados a
critério e pelo preço do contratado, posto que não houve
concorrência de licitantes.
Relatou-se, ainda, que o objeto licitado foi a contratação
de empresa especializada para prestação de serviços
para aperfeiçoamento profissional dos agentes fiscais
do Município, o qual seria constituído de elaboração
de plano de ações para modernização do setor
tributário; compilação e análise da legislação vigente, e
a legalidade dos critérios para concessão de benefícios
fiscais, propondo alterações quando necessário.
Transcreveu-se os artigos 34 e 35 da Lei Municipal
830/2004, que dispõe sobre o plano de cargos e salários
– Capítulo VII – Qualificação Profissional, afirmando que
o Secretário não observou as etapas do artigo 35, pois,
se o fizesse, veria que os Agentes de Arrecadação é que
poderiam necessitar de aperfeiçoamento, haja vista que
os Agentes Fiscais atuam na área de Obras e Posturas, na
Secretaria de Obras, ou seja, o correto seria Agentes de
Arrecadação, e não Agentes Fiscais.
Relatou-se, por fim, que, ainda que o objeto não
tenha sido adequadamente especificado no Termo de
Referência, três empresas se prontificaram a fornecer
orçamento, sendo que uma delas a INTERCAP tem como
sócio o advogado Célio Feu, contratado pela vencedora
do certame (única participante) - Essencial Gestão
Pública Eireli, e que a precariedade do projeto básico
repercutiu na execução dos serviços que não puderam
ser corretamente fiscalizados.
A vencedora do certame contratou o advogado ao preço
mensal de R$ 2.000,00, e, com a Prefeitura ao preço de
R$ 12.000,00 mensais.

O responsável alegou, em síntese, que o serviço a ser
contratado estava detalhado no Termo de Referência,
onde era plenamente possível identificar os serviços
pretendidos, sendo subjetivo afirmar que tal objeto
não era específico, sem, no entanto, apontar, de
forma detalhada, qual seria a falha ou a irregularidade
constante do Termo de Referência, quando da
autorização para o seu trâmite normal.

Argumentou, por fim, que a falta de descrição clara
e precisa do objeto além de tornar insubsistente a
pesquisa de preços, compromete todo o andamento do
processo licitatório ao prejudicar a ampla concorrência,
a execução e fiscalização do contrato, pois fica ao alvitre
da contratada o produto final do trabalho a ser entregue,
tendo o Secretário cometido erro grosseiro e ocasionado
falta grave no processo licitatório.

Registrou que a contratação destinou-se ao
cumprimento de Decisão Conjunta do Tribunal de
Contas, do Tribunal de Justiça e Ministério Público, e
que a falha em relação ao cargo dos servidores a serem
alcançados com o aperfeiçoamento não comprometeu a
lisura do certame, vez que a Administração conhece os
termos dos artigos 34 e 35 da Lei Municipal 830/2004,
que três empresas ofereceram orçamento para formação
do preço a ser licitado, e que não lhe compete explicar
porque somente uma participou do certame que teve
ampla divulgação.

Em sede de sustentação oral, o patrono do responsável
alegou que está equivocada a afirmativa do subscritor
da ITC, de que não consta dos orçamentos prévios
apresentados por três empresas, indicação do serviço
de aperfeiçoamento profissional dos agentes fiscais,
mesmo estando no termo de referência, pois, como
se vê do documento eletrônico 03, lá existe sim essa
informação, não se podendo afirmar que a descrição do
objeto foi genérica.

O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva - ITC sugeriu
a mantença do indicativo de irregularidade, contra
argumentando, em síntese, que na cotação de preços
apresentada pelas três empresas não há na avaliação do
serviço a ser prestado o aperfeiçoamento profissional
dos Agentes Fiscais, mesmo estando presente o serviço
no Termo de Referência.
Aduziu que o Termo de Referência traz a quantidade de
seis e a unidade mês, sem especificar a quantidade de
horas de trabalho, local, projetos a serem entregues,
qual a modernização pretendida, etc. ao que se dessume,
passa o gestor à iniciativa privada toda a tarefa de
coordenar e gerenciar o setor, atribuição do Secretário,
com matéria indelegável a particulares.
www.tce.es.gov.br

Alegou, ainda, que não merece guarita, também, a
afirmativa técnica de que a falta de descrição clara e
precisa do objeto teria prejudicado a ampla concorrência,
além de tornar insubsistente a coleta de preços, bem
como a execução e fiscalização do contrato, já que ficou
a critério da contratada o produto final do trabalho a
ser entregue, pois, o que a Administração queria estava
descrito no objeto, tanto que somente fora impugnado
o edital no sentido da qualificação técnica, sendo feitas
as correções.
Afirmou, ainda, quanto a este ponto, que, ao contrário do
que foi relatado, consta do processo que foram juntadas,
até na justificativa inicial, os relatórios, planos de ação e
o termo de encerramento, identificando que a execução
do serviço foi realizada conforme o termo de referência.
Do exame das razões técnicas e de defesa, verifico que,
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primeiramente, o tema discutido é ausência de projeto
básico nos moldes legais, estando presente o Termo de
Referência que é o seu substituto.
Passa-se, então, a discutir supostas falhas na referida
peça anexa ao edital de Tomada de Preços, indicandose detalhamento inadequado do objeto, sem apontar
o que deveria dela constar, e, ainda, equívoco na
nomenclatura do cargo dos servidores alcançados pelo
aperfeiçoamento profissional.
Na análise conclusiva, aponta a área técnica que
inicialmente fora indicada a quantidade 6 e a unidade
mês (sendo evidente que a contratação seria por 6
meses), e que não foi especificada a quantidade de
horas de trabalho, local, projetos a serem entregues,
qual a modernização pretendida, se referente a pessoal
ou à infraestrutura (informatização, desenvolvimento de
software), etc.
Conclui a análise técnica que o gestor estaria passando
para a iniciativa privada a sua tarefa indelegável
de coordenar e gerenciar o setor, havendo falta de
descrição clara e precisa do objeto, além de tornar
insubsistente a coleta de preços, pois dela não constou
o serviço de aperfeiçoamento dos agentes fiscais,
tendo prejudicado a ampla concorrência, bem como à
execução e fiscalização do contrato, sem apontar, nos
autos, qualquer irregularidade dessa natureza.
Com relação à coleta de preço, verifico do documento
eletrônico 03 indicado pelo patrono do defendente, que
consta em um dos três orçamentos prévios o serviço de
aperfeiçoamento profissional dos agentes fiscais, não
constando das outras duas, nem do mapa de apuração
do preço médio a ser licitado, porém, esse fato não pode
ser atribuído ao Secretário a quem competiu apenas a

elaboração do termo de referência.
Quanto ao detalhamento pretendido pela diligente
equipe técnica (quantidade de horas, local, se a
modernização pretendida era na área de pessoal ou
infraestrutura), cabe esclarecer que não importa o local
de trabalho ou a quantidade de horas que a contratada
irá trabalhar, o importante é que execute plenamente os
serviços no prazo de seis (6) meses, conforme licitado,
nada impedindo que esse prazo seja prorrogado, pois foi
previsto no edital.
Ademais, a finalidade da contratação é bem conhecida
por este Tribunal de Contas, pois cuida de atender à
Decisão Conjunta do Tribunal de Contas, Tribunal de
Justiça e Ministério Público, como informa a defesa,
sendo que o objeto relatado começa pela descrição:
aperfeiçoamento profissional dos agentes fiscais do
município, o qual seria constituído de elaboração de
plano de ações para modernização do setor tributário;
compilação e análise da legislação vigente, e a
legalidade dos critérios para concessão de benefícios
fiscais, propondo alterações quando necessário.
Com relação à nomenclatura do cargo dos servidores
alcançados pelo aperfeiçoamento contratado, entendo
que, ainda que seja diversa a lotação dos Agentes Fiscais
(na Secretaria de Obras – Fiscais de Obras e posturas) e
Agentes de Arrecadação (Secretaria de Finanças), todos
são, em termos, agentes fiscais do município, nada
impedindo que todos sejam alcançados.
Assim sendo, entendo que se está a exigir do jurisdicionado
formalidades desnecessárias e conhecimento técnico,
a rigor, não seria exigível, não restando configurada a
transferência de atribuições indelegáveis do Secretário
Municipal Finanças, de coordenação e gerenciamento
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do setor tributário à iniciativa privada, tendo ocorrido
apenas uma contratação de serviço especializado que
ele e sua equipe não são capazes de executar, visando
atender a uma Decisão Conjunta deste Tribunal de
Contas, do Tribunal de Justiça e do Ministério Público.
Posto isto, acolho as razões de defesa, divirjo do
entendimento técnico e do Órgão Ministerial e afasto a
presente irregularidade.
3.2. NÃO CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS
(ITEM 2.2 DA ITC 04201/2018-1):
Base normativa: art. 3º, caput, e art. 41, caput, da Lei
8666/1993, c/c subitem 7.1.4, letra “a” e “c”, do edital.
Responsável: Vilmar Barros de Araújo – Presidente da
Comissão Permanente de Licitação – CPL.
De acordo com o relato técnico, o Presidente da
Comissão Permanente de Licitação - CPL permitiu a
participação de empresa que não tem o requisito de
qualificação técnica exigida no edital, além de sagrá-la
vencedora do certame, o que resultou na contratação
de terceiro para execução de serviço especializado sem
a comprovação da especialização exigida.
Aduziu que o edital exigiu que a contratada indicasse
no mínimo um (1) advogado inscrito na OAB, com
comprovação de especialização em Direito Tributário
(preferencialmente MBA), no entanto, o que se verificou
foi um contrato de prestação de serviços profissionais
de assessoria jurídica tributária de caráter consultivo,
tendo o advogado apresentado declaração de conclusão,
em dezembro de 2010, de pós-graduação Latu-SensuEspecialização MBA em Direito Tributário da Fundação
Getúlio Vargas, estando no aguardo da confecção do
certificado.
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Ressaltou que embora a declaração constasse de
papel timbrado e com carimbo da instituição, não se
identificou de quem era a assinatura, não se podendo,
assim, afirmar a legitimidade do documento, se falso ou
verdadeiro.
Relatou-se, por fim, que o edital exigiu no mesmo
subitem 7.1.4, letra “c”, a comprovação de que os
profissionais indicados já executaram ou estão
executando atividades similares, tendo o advogado
contratado pela vencedora do certame apresentado
atestado de capacidade técnica, emitido pela Prefeitura
de Alegre, referente a serviço prestado, entre 1/7 a
31/10/2008, quando ainda nem havia iniciado o curso
de especialização MBA.
O responsável alegou, em síntese, que entendeu
ser a declaração em papel timbrado, com carimbo e
assinatura de conclusão da pós-graduação, apresentada
fosse suficiente, haja vista que a M.Murad Consultoria e
Treinamento é conveniada da Fundação Getúlio Vargas –
FGV, considerada a escola de negócios mais conceituada
do Brasil, não se podendo responsabilizá-lo, afirmando
que o documento é ilegítimo por não se identificar quem
o assinou.
Com relação ao subitem 7.1.4, letra “c”, verificou que o
serviço constante do atestado de capacidade emitido
pela Prefeitura de Alegre era similar ao pretendido, e
que o objetivo não era a comprovação de que a empresa
e o profissional exerceram a atividade em determinado
período (tempo), independendo se já possuía ou não o
curso de especialização.
Alegou, por fim, que, não sendo comprovada a
ilegitimidade da declaração de conclusão do curso de
especialização, sendo o atestado de capacidade técnica

emitido pela Prefeitura de Alegre, entende que foi
observado o disposto no artigo 30 da lei de licitações e
contratos, não se podendo falar em irregularidade.
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva - ITC sugeriu
a mantença da irregularidade contra argumentando em
síntese, o seguinte:
- Quanto ao subitem 7.1.4, letra “a”, entende-se que não
deve prosperar a afirmativa feita na ITI, pois, o fato de não
se poder identificar de quem é a assinatura no carimbo
aposto na declaração da M.Murad, em papel timbrado,
não comprova ser ilegítima ou falsa a declaração, ou
que o referido documento não seja capaz de atender a
exigência de qualificação técnica do edital;
- Com relação ao subitem 7.1.4, letra “c”, pode-se
afirmar que houve sim o seu descumprimento, vez que o
atestado de capacidade técnica emitido pela Prefeitura
de Alegre comprova a prestação de serviços similares,
entre 1/7 a 31/10/2008, antes que o advogado tenha
feito a sua especialização que concluiu em 2010.
Examinando as razões técnicas e da defesa, verifico que
bem laborou o subscritor da ITC ao afastar o subitem
7.1.4, letra “a”, porém, quanto à letra “c”, do mesmo
subitem, entendo que a comprovação da experiência
profissional não está atrelada à comprovação de
conclusão da pós-graduação em Direito Tributário,
portanto, a diferença de tempo entre as duas exigências
editalícias, não caracteriza a irregularidade.
Explico, o edital pediu um advogado inscrito na OAB, com
comprovação de especialização em Direito Tributário
(preferencialmente MBA), isto foi comprovado (letra
“a”), na letra “b”, fez outra exigência, que é o atestado
de capacidade técnica, isto também foi comprovado,
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independentemente do tempo, pois, o advogado,
quando fez a pós-graduação, pode perfeitamente ter
buscado apenas a certificação da especialização em
direito tributário que já possuía.
Posto isto, acolho as razões de defesa, divirjo do
entendimento técnico e do Órgão Ministerial e afasto a
presente irregularidade.
3.3. TERCEIRIZAÇÃO IRREGULAR DE ATIVIDADES E
COMPETÊNCIAS ATRIBUÍVEIS A SERVIDORES PÚBLICOS
(ITEM 2.3 DA ITC 04201/2018-1):
Base normativa: art. 125, inciso II, da Lei Orgânica
Municipal – LOM, c/c o art. 37, inciso II, da Constituição
Federal.
Responsáveis: Sidiclei Giles de Andrade – Prefeito
Municipal e Emir Max Romais – Procurador Jurídico.
De acordo com o relato técnico, o Procurador Jurídico
examinou e aprovou as minutas do edital e do contrato,
tendo o Prefeito contratado serviços cujas atividades são
específicas de servidor efetivo do Município, como é o
caso do cargo de advogado, cuja atribuição é promover
ou auxiliar pesquisas e estudos sobre doutrina, legislação
e jurisprudência, ou a Procuradoria, que tem, entre
outras, a atribuição de manter atualizada a legislação de
todo assunto de natureza jurídica.
Quanto à elaboração do plano de ações para
modernização do setor tributário, a LCM 3/2008, na
Seção que trata da Subsecretaria de receita e tributação,
diz que lhe compete: orientar, supervisionar, coordenar
e controlar os serviços de obtenção e registro de receitas
e tributos municipais, interpretar a legislação relativa a
tributos mobiliários, etc.
Concluiu estar evidente a contratação de terceiros
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para executar atividades de competências atribuíveis
legalmente a cargos públicos componentes da estrutura
administrativa da Prefeitura, citando julgados deste
Tribunal, relativamente à possibilidade de contratação
de consultoria técnica contábil, consultoria/assessoria
jurídica, como precedentes.
Os responsáveis alegaram em síntese, o seguinte:
- O Prefeito Municipal argumentou, inicialmente,
que seguiu a regra contida no artigo 37, inciso XXI
da Constituição Federal e no artigo 2º, caput, da
Lei 8666/1993, que impõe a realização de licitação
quando necessária a contratação de serviços técnicos
especializados que, por alguma razão devidamente
motivada não possam ser executados pelo seu quadro
próprio de servidores;
- Citou e transcreveu julgados do TCU e deste Tribunal que
consideram regular a contratação, mediante processo
licitatório, de empresa especializada para elaboração de
plano de ações para modernização do setor tributário
municipal, nos mesmos termos da licitação e contratação
levada a efeito pelo seu município;
- Arguiu, por fim, a necessidade de julgamento
equânime pelo Tribunal de Contas, concluindo que a
irregularidade deve ser afastada, pois fora realizada a
licitação e contratação atendendo ao entendimento do
TCU e deste Tribunal, de forma regular, por tratar-se de
atividade-meio e por tempo determinado, não podendo
ser considerada como atividade específica de servidor
municipal;
- O procurador Municipal argumentou, inicialmente, a
existência de garantia constitucional que resguarda a
inviolabilidade do exercício da atividade jurídica pelo

advogado, invocando o artigo 133 da Constituição Federal
e os artigos 1º, inciso 11 e 2º, § 3º, da Lei 8906/1994;
- Alegou que não consta dos autos indícios de que tenha
confeccionado seu parecer opinativo, único ato por ele
praticado, com dolo ou erro grosseiro (causador de dano
ao erário), e que apenas diante desses indícios se pode
justificar o afastamento do direito à inviolabilidade pelos
atos e manifestações no exercício da profissão;
- Citou doutrina especializada e julgados do STF, do
TCU, concluindo ser descabida a responsabilização do
Procurador no presente processo e, após, passou aos
esclarecimentos sobre o processo licitatório, defendendo
a discricionariedade administrativa aplicada à licitação,
ressalvando que deve estar adstrita à legalidade, à
finalidade específica do ato, à sua causa, e aos motivos
determinantes, ou seja, aos limites da discricionariedade;
- Nesse sentido, alegou que não compete ao Procurador
Jurídico adentrar ao mérito administrativo caracterizado
pelo juízo de oportunidade e conveniência aferido
subjetivamente ao administrador, resumindo a
competência do advogado público ao ambiente jurídico,
ficando sua função restrita aos elementos jurídicos
sob análise, não se concedendo a ele o poder de
gestão, e que o seu parecer deve ser fundamentado à
luz do ordenamento jurídico vigente, dos princípios,
jurisprudência e doutrina especializada;
- Manifestou entendimento no sentido de que, no
processo licitatório em análise, o gestor municipal atuou
no regular exercício do seu poder discricionário, não
sendo objeto de análise do Procurador Jurídico, o mérito
da terceirização, que a análise jurídica foi feita de acordo
com os artigos 40 e 55 da lei de licitações, e, sobre essa
atuação não houve nenhum apontamento por parte do
www.tce.es.gov.br

Tribunal, não havendo que se falar em erro grosseiro e
agir de forma negligente, requerendo, ao final, o direito
de sustentação oral.
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva - ITC sugeriu
a mantença da irregularidade sob a responsabilidade de
ambos os agentes, contra argumentando em síntese, o
seguinte:
- Quanto ao Prefeito, os serviços descritos no artigo
2º da Lei 8666/93, invocado (obras, serviços, inclusive
de publicidade...) nada tem a ver com as atribuições
rotineiras desempenhadas por servidores públicos,
que só podem ser exercidas por pessoas devidamente
aprovadas em concurso público, nos termos da CF/88,
sendo que o fato de o serviço demandado dizer respeito
a uma atividade-meio, não significa que poderá ser
atribuído a particular, independente de qualquer critério;
- Transcreveu os artigos 18 e 34 da Lei Municipal 3/2008,
reafirmando ser perfeitamente possível a prestação
dos serviços pela Procuradoria Municipal, e que, na
esteira da jurisprudência acostada pela própria parte, a
terceirização, nesse caso, necessita, além do processo
licitatório, de ter como fim “assessorar, dar apoio,
orientar os servidores do órgão na melhor forma de
desempenhar suas tarefas” (Acórdão 497/2016 do TCU);
- Concluiu que a matéria, ora em análise, já foi objeto de
várias manifestações desta Corte de Contas, estando os
seus julgados em consonância com a argumentação aqui
desenvolvida e jurisprudência colacionada pela parte;
- Com relação ao Procurador Jurídico, argumentou
que, em sua tese de defesa, invocou o manto de
inviolabilidade, entretanto, em sua própria fala, existem
duas possibilidades de responsabilização do parecerista
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jurídico: parecer com erro grosseiro ou culpa inescusável,
e conduta dolosa, não havendo, no caso, que se falar
em erro grosseiro, pois atuou nos moldes do artigo 38,
parágrafo único da Lei 8666/93;
- Transcreveu, novamente, o artigo 18 da Lei
Complementar Municipal 3/2008, afirmando que, na
esteira, concorda com a tese apresentada, contudo, no
presente caso, restou configurado sim o erro grosseiro,
devendo a irregularidade imputada ser mantida, pois,
um dos objetos do contrato é de atribuição da própria
Procuradoria Municipal, conforme expressamente
previsto em lei;
- Da mesma forma, quanto aos outros serviços
(aperfeiçoamento profissional dos agentes fiscais
do município, elaboração de plano de ações para
modernização do setor tributário, compilação e análise
da legislação vigente, e da legalidade dos critérios para
concessão de benefícios fiscais, propondo alterações
quando necessário), são atribuições de servidores
previstas em lei (transcreveu novamente, o art. 34 da
LCM 3/2008).
Examinando as razões técnicas e da defesa, verifico
que, primeiramente, não consta dos dispositivos
de lei transcritos pelo subscritor da ITC, dentre as
atribuições do Procurador Jurídico ou de qualquer outro
servidor municipal, as tarefas de aperfeiçoamento ou
treinamento de pessoal, bem como a elaboração de
Plano de Ações para modernização do setor tributário,
em atendimento à Decisão Conjunta deste Tribunal de
Contas, do Tribunal de Justiça e do Ministério Público.
Por outro lado, não vislumbro do objeto licitado e
contratado as atribuições da Subsecretaria de receita
e tributação, à qual compete: orientar, supervisionar,

coordenar e controlar os serviços de obtenção e registro
de receitas e tributos municipais, interpretar a legislação
relativa a tributos mobiliários, etc.
O que percebo da licitação e contratação em análise, é
que se trata de serviços que podem ser perfeitamente
alocados entre os de consultoria técnico-contábil,
consultoria/assessoria jurídica, cuja terceirização é
possível, conforme os julgados deste Tribunal citados
como precedentes pela área técnica e pela defesa.
Ademais, nos processos de minha relatoria, tenho
sempre entendido que é possível a contratação, pelos
municípios, principalmente os do interior do Estado,
ou por qualquer ente da federação, de todo e qualquer
serviço especializado que demande um custo elevado
que o plano de cargos e salários não comporte ou que
inexista na localidade.
Posto isto, divirjo do entendimento técnico e do
Órgão Ministerial e afasto o presente indicativo de
irregularidade.
4. DO DISPOSITIVO:
Por todo o exposto, divergindo do posicionamento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de
Acórdão que submeto à sua apreciação.

1.1. ACOLHER as justificativas apresentadas pelos Srs.
Sidiclei Giles de Andrade, Silmar Subtil Marchetti, Vilmar
Barros de Araújo e Emir Max Romais, respectivamente,
Prefeito Municipal, Secretário Municipal de Finanças,
Presidente da Comissão Permanente de Licitação e
Procurador Jurídico do Município de Pancas, AFASTANDOSE os indicativos de irregularidades tratados nos itens
3.1, 3.2 e 3.3 desta decisão (2.1, 2.2 e 2.3 da ITC), em
face das razões antes expendidas;
1.2. CONSIDERAR IMPROCEDENTE a representação
formulada pela equipe técnica deste Egrégio Tribunal
de Contas, em decorrência do afastamento das
irregularidades indicadas;
1.3. DAR CIÊNCIA aos interessados, ARQUIVANDO-SE os
presentes autos após o respectivo trânsito em julgado.
2. Por maioria, nos termos do voto do então relator,
conselheiro substituto Marco Antonio da Silva. Vencido
o conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
que acompanhou o parecer ministerial, votando pela
procedência da Representação com aplicação de multa
de R$ 3.000,00 aos responsáveis. Absteve-se de votar,
sem divergência, o conselheiro Luiz Carlos Ciciliotti da
Cunha, condutor do processo, nos termos do artigo 86,
§4º, do Regimento Interno.

MARCO ANTONIO DA SILVA

3. Data da Sessão: 27/03/2019 – 8ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

Conselheiro em Substituição

4. Especificação do quórum:

1. ACÓRDÃO:

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e 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 pelo relator, em:
www.tce.es.gov.br

4.2. Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva
(relator, nos termos do artigo 86, § 2º, do Regimento
Interno).
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CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Relator nos termos do artigo 86, §
2º, do Regimento Interno
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

O EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA
CUNHA:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Representação, com
pedido cautelar, contra possíveis irregularidades no
Pregão Presencial 9/2018 (Processo Administrativo PMG
nº 00491/2018), realizado pela Prefeitura Municipal de
Guarapari, para contratação de serviços de promoção e
organização do Carnaval de Rua, no período de 10 a 13
de fevereiro de 2018, cuja abertura ocorreu em 1º de
fevereiro de 2018.
Na Petição Inicial nº 30/2018, o representante informou
que a cópia do edital somente foi encaminhada
faltando 3 (três) dias úteis para a abertura do certame,
descumprindo-se o prazo mínimo exigido na Lei n.
10.520/2002, art. 4º, inciso V. Além disso, questionou
que o edital não foi disponibilizado no sítio eletrônico da
Prefeitura, contrariando o art. 8º, § 1º, inciso IV, da Lei n.
12.527/2011.

Acórdão 00333/2019-5 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 01007/2018-3
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

-

UG: PMG - Prefeitura Municipal de Guarapari

Ato contínuo, foi proferida a Decisão Monocrática
n. 212/2018, notificando o Prefeito Municipal para
apresentar esclarecimentos sobre a Petição Inicial.

Procuradores: MARCOS PAULO GOMES DIAS (OAB:
15044-ES), OTAVIO JUNIOR RODRIGUES POSTAY (OAB:
27952-ES)

Posteriormente, o representante juntou a Petição
Intercorrente n. 208/2018, a fim de complementar
a Inicial, questionando o item 4, alíneas “b” e “l”, do
edital, quanto à exigência de que as escolas de samba e
os blocos carnavalescos fossem sediados no Município,
bem como impugnando o Anexo I do instrumento
convocatório, quanto à fixação dos valores de repasse às
escolas e blocos.

REPRESENTAÇÃO – IMPROCEDENTE – DAR CIÊNCIA ARQUIVAR.

Em resposta à notificação foi encaminhada pela
Procuradora Geral e pela Pregoeira, sendo analisada no

Relator: Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha
Responsável: LUCIANE NUNES DE SOUZA, EDSON
FIGUEIREDO MAGALHAES, EDGAR BEHLE
Representante: CLACKET FILMES E FILMAGENS EIRELI
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corpo da Manifestação Técnica n. 120/2018, emitida
em 02/03/2018, a qual sugeriu o conhecimento da
representação; o indeferimento da medida cautelar
pleiteada; o prosseguimento do feito pelo rito ordinário
e a notificação dos responsáveis para apresentar
justificativas e encaminhar cópia integral do Processo
Administrativo.
Segundo a área técnica, o fumus boni iuris encontravase presente, consubstanciado no descumprimento do
art. 8º, § 1º, inciso IV, da Lei n. 12.527/2011, uma vez
que o edital não foi disponibilizado no site da Prefeitura,
conforme consulta realizada pelo próprio setor técnico.
Entretanto, o requisito referente ao periculum in mora
não foi preenchido, uma vez que a contratação objetivava
atender ao Carnaval de 2018, já realizado.
O Ministério Público de Contas emitiu o Parecer n.
1731/2018, da lavra do Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva, acompanhando a área técnica.
Do Voto proferido pela Relatora, resultou a
DECISÃO 02194/2018-1, no sentido de CONHECER a
representação, INDEFERIR a medida cautelar, adotandose o rito ordinário, NOTIFICAR, no prazo de 10 (dez)
dias, o Prefeito Municipal, senhor EDSON FIGUEIREDO
MAGALHÃES, e a Pregoeira Oficial, senhora LUCIANE
NUNES DE SOUZA, para prestar os esclarecimentos sobre
a Representação e para enviar cópia integral do processo
relativo ao Pregão Presencial n. 9/2018, DAR CIÊNCIA ao
Representante.
Regularmente emitidos os Termos de Notificação e Ofício,
foram acostados aos autos a resposta dos responsáveis
e a documentação requerida, sendo elaborada pela
Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações Não
Especializadas a Manifestação Técnica 1326/2018-9,
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sugerindo a expedição de comunicação de diligência ao
Secretário Municipal de Turismo, Empreendedorismo e
Cultura, Senhor Edgar Behle, responsável pela confecção
do Termo de Referência, para encaminhar a legislação
usada como base para o repasse dos recursos e as
justificativas (devidamente documentada) que deram
origem aos valores fixos para os cachês definidos em
anexo do edital, e em atendimento à Decisão SEGEX
593/2018-4, o senhor Edgar Behle acostou aos autos
documentação.
Encaminhado o feito novamente à Secex Meios Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações Não
Especializadas- para prosseguimento, foi elaborada a
Instrução Técnica Conclusiva 5063/2018-9, que após as
considerações em fundamentada análise, concluiu pela
IMPROCEDÊNCIA da presente representação com base
no artigo 95, I e artigo 99, §2º da Lei Complementar
Estadual 621/2012, tendo em vista a não constatação
de ilegalidade ou irregularidade e DAR CIÊNCIA ao
representante.
Nos termos regimentais, manifestou-se o Ministério
Público de Contas por meio do Parecer 439/2019 de
lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva,
acompanhando a área técnica.
FUNDAMENTAÇÃO
Quanto à admissibilidade, a presente representação já foi
conhecida, considerando-se preenchidos os requisitos
capitulados nos artigos 94 e 101, parágrafo único da LC
621/2012.
Quanto ao mérito, passamos a discorrer:
II.1 Descumprimento do prazo mínimo fixado pelo
artigo 4º, inciso V, da Lei Federal n. 10.520/02.

Foi alegado pela representante que a Pregoeira Oficial
do Município de Guarapari teria descumprido o artigo
4º, V da Lei Federal nº 10.520/02, tendo em vista que
a empresa teria recebido o Edital do Pregão Presencial
nº 009/2018 com apenas 03 (três) dias úteis de
antecedência da abertura das propostas, desrespeitando
a legislação vigente, que estabelece o prazo mínimo de
8 (oito) dias úteis.
A manifestação técnica verificou que a representante
partiu de uma premissa equivocada ao afirmar que
o prazo de 8 dias úteis estabelecido pelo inciso V, do
artigo 4 da Lei 10.520/02 tem como parâmetro o acesso
ao edital, pois o prazo fixado pelo dispositivo legal tem
como parâmetro a PUBLICAÇÃO DO AVISO DO PREGÃO,
isto é, o prazo para apresentação das propostas não
poderá ser inferior a 8 dias úteis, contado a partir da
publicação do aviso.
No caso em tela, o aviso do Pregão Presencial nº
009/2018 foi publicado em 22/01/2018 e a abertura
da sessão pública foi marcada para 01/02/2018,
conforme demostrado pela própria representante
(Peça Complementar 01017/2018), respeitando o prazo
mínimo da legislação vigente.
Com isso, a Instrução Técnica Conclusiva sugeriu o
afastamento da presente irregularidade.
II.2 Ausência de fornecimento do Edital do Pregão
Presencial nº 009/2018 por e-mail
Alega a representante que não lhe foi concedido acesso
ao Edital do Pregão Presencial nº 009/2018 pela via
disponibilizada pela Prefeitura Municipal, que seria
por meio de solicitação ao e-mail institucional copel@
guarapari.es.gov.br, já que teria enviado diversos
www.tce.es.gov.br

pedidos ao endereço eletrônico informado, não obtendo
resposta. A pregoeira afirma que, ao contrário do
alegado, não recebeu quaisquer e-mails em nome da
empresa Denys Lobo de Carvalho- ME solicitando o
edital.
Da análise da documentação acostada aos autos
(documentos eletrônicos 04 e 10), a área técnica
verificou que a representante de fato tentou enviar emails para o endereço eletrônico informado no edital,
mas como se infere das peças acostadas, os referidos
e-mails não lograram êxito em chegar ao seu destino,
tendo a empresa recebido mensagens informando a
falha no envio.
Não há como saber por qual motivo os e-mails não
chegaram ao destino, considerando-se que as demais
empresas interessadas também fizeram solicitações,
na mesma época, e foram respondidas, conforme
documentação colacionada pela parte representada
no documento eletrônico 17, inexistindo nos autos
quaisquer indícios de que a Pregoeira Oficial teria
dificultado o acesso ao edital pelo e-mail institucional.
Além disso, a própria representante afirma na Petição
Inicial 00030/2018 que teve acesso ao edital no dia
26/01/2018 em seu e-mail pessoal, após contato com
servidora da Prefeitura Municipal, sugerindo a área
técnica o afastamento da presente irregularidade.
II.3. Não disponibilização do Edital Pregão Presencial nº
009/2018 em sítio eletrônico (artigo 8º, §1º, inciso IV
da Lei Federal n.12.527/11).
Alegou ainda a representante que o Edital Pregão
Presencial nº 009/2018 não teria sido disponibilizado
no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal, acarretando
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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no descumprimento ao artigo 8º, §1º, inciso IV da
Lei Federal 12.527/11, sendo que a administração
pública possui o dever de promover a divulgação de
informações concernentes a procedimentos licitatórios,
inclusive os respectivos editais, em local de fácil acesso,
independentemente de requerimento.
Com isso, a representante apresentou nos autos cópia
de consultas realizadas ao Portal de Transparência sobre
essa questão (Peça Complementar 01017/2018-1, p. 1526) e na data pesquisada (30/01/2018) não constava
divulgação do Edital do Pregão Presencial nº 009/2018.
A Pregoeira Oficial e o Prefeito Municipal apresentaram
justificativas (documento 36), informando que na data
da publicação do certame (22/01/2018) o sítio eletrônico
da Prefeitura Municipal estava passando por problemas
operacionais, gerando dificuldades nos lançamentos
das informações, inclusive dos editais, não conseguindo
lançar no sítio eletrônico, sendo assim, publicaram nos
veículos oficiais de comunicação a informação de que
a disponibilização de Editais, bem como pedidos de
esclarecimentos, seria realizada por e-mail.
Alegaram ainda que a Secretaria Municipal de
Administração estava buscando resolver o problema
por meio da “contratação de empresa especializada
para prestação de serviço de hospedagem do site da
Prefeitura Municipal de Guarapari e suporte técnico do
servidor integrado”, tendo sido finalizada a contratação
da empresa Kinghost em 01/03/2018 para proceder
à hospedagem do site da Prefeitura Municipal de
Guarapari, sendo que até então, o site estava hospedado
em empresa que não atendia com estabilidade,
continuidade e qualidade, sendo o serviço feito através
de terceiros, e não diretamente pelo município.

Por fim, afirmaram que tão logo os problemas do site
foram resolvidos, os editais voltaram a ser divulgados no
portal da Prefeitura Municipal.
Da análise dos autos, restou claro que o Município de
Guarapari publicou o aviso de licitação no diário oficial
(documento eletrônico n. 04) e providenciou a entrega
do edital aos licitantes que entraram em contato pelo email institucional copel@guarapari.es.gov.br em tempo
hábil. Além disso, ficou comprovada que não houve
disponibilização do edital no sítio eletrônico do Município
por conta de problemas operacionais relatados pelos
representados e os documentos acostados aos autos
(documento eletrônico n. 45 - Peça Complementar
18006/2018-7).
Além disso, a Secretaria Municipal de Administração
buscou resolver os problemas técnicos com a
contratação de empresa para prestar o devido suporte
técnico ao sítio eletrônico e o acesso foi normalizado a
partir de 01/03/2018, sendo que ao acessar o link http://
servicos-pmg.guarapari.es.gov.br:8000/,
constata-se
que as informações sobre licitações estão atualmente
disponíveis, facilmente de serem pesquisadas por
qualquer cidadão médio, sendo que sobre o tema, o
Acórdão TC 1343/2017-Plenário assim decidiu em caso
similar no Processo TC 5796/2017:

precária de elementos constituintes de procedimento
licitatório em local de fácil acesso, não afetou a
competividade do certame e, considerando que
atualmente o acesso aos editais de licitação é amplo
através do portal da prefeitura na internet, afastar a
imputação de penalidades e deixar de encaminhar
determinação;
1.2. ARQUIVAR os autos, com fulcro nos incisos I e V, do
art. 330, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno).
1.3. DAR ciência aos interessados, na forma regimental.
Tendo em vista ainda o Acórdão 876/2016 – PlenárioProcesso 7561/2014, que em situação similar, não
responsabilizou os gestores e não houve expedição
de determinação, uma vez que o acesso à informação
também já havia sido regularizado, diante da constatação
de que o Portal de Transparência do Município está
em pleno funcionamento, não há razoabilidade em
prosseguir com a presente irregularidade em se tratando
de situações semelhantes.
II.4. Ausência de justificativa quanto aos critérios para
fixação do cachê para desfile dos blocos e escolas de
samba

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
5796/2017, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão
Plenária em:

Do exame dos autos, verificou-se que o Pregão Presencial
nº 009/2018 (Processo Administrativo PMG 491/2018),
foi definido como objeto a ““(...) contratação de empresa
para promoção e organização do carnaval de rua 2018,
de acordo com as especificações contidas no anexo 1
deste instrumento convocatório (...)”.

1.1. CONHECER do presente Pedido de Reexame e,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, reformando-se
o Acórdão TC-535/2017 – Segunda Câmara, para,
reconhecer que a irregularidade referente à divulgação

As especificações contidas no anexo 1 dizem respeito ao
Termo de Referência, no qual o lote foi discriminado com
o valor máximo admitido pela Prefeitura Municipal, de
acordo com a pesquisa de mercado realizada.
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A Manifestação Técnica 1326/2018-9 apontou que o
Termo de Referência estabeleceu os valores dos cachês
que seriam repassados pela empresa contratada às
escolas de samba e blocos carnavalescos sem justificar
nos autos o motivo ensejador dos valores fixados.
Com isso, foi expedida comunicação de diligência
ao Secretário Municipal de Municipal de Turismo,
Empreendedorismo e Cultura, Sr. Edgar Behle,
responsável pela confecção do Termo de Referência,
para prestar esclarecimentos quanto às justificativas que
deram origem aos valores fixos para os cachês definidos
no Anexo 1 do Edital.
Devidamente notificado através da Decisão SEGEX
593/2018, o Secretário Municipal acostou aos autos
documentos informando que o Pregão Presencial nº
009/2018 teve como embasamento para fixação dos
cachês das escolas de samba e blocos carnavalescos
os valores repassados em anos anteriores, as reuniões
realizadas com as agremiações e a disponibilidade
orçamentária/financeira do Município de Guarapari.
Da análise dos autos a área técnica verificou que no
exercício de 2016 foi realizado o Pregão Presencial
nº 64/2016, que originou o Contrato de Prestação de
Serviços nº 009/2017, tendo como objeto a promoção e
organização do Carnaval de Rua 2017, sendo fixado pela
Termo de Referência os seguintes valores:
Tabela
Já no exercício de 2018 o Município de Guarapari buscou
reduzir os repasses no Carnaval de Rua, a fim de manter
o equilíbrio financeiro para o exercício, que foi realizado
conforme valores abaixo em razão das deliberações
realizadas com as agremiações, conforme Ata de

Reunião constante do documento eletrônico 64 - Peça
Complementar 22731/2018-4.

LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA

Tabela

1. ACÓRDÃO

Destaca-se que a Ata de Reunião da “Comissão Especial
para tratamento do Termo de Referência – Contratação
e Organização do Carnaval” registrou que os valores
repassados são para custear parte das despesas das
escolas e blocos referentes às apresentações nas ruas e
que o Município não deve ser o mantenedor principal
das escolas, que devem ter sustentabilidade. Ainda, o
Termo de Referência estabeleceu a obrigatoriedade de a
empresa contratada formalizar contrato com as Escolas
de Samba e Blocos Carnavalescos, bem como apresentar
em até 05 (cinco) dias úteis após o encerramento dos
desfiles a devida prestação de contas para comprovação
da regular aplicação dos valores repassados.

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão colegiada,
ante as razões expostas pelo relator, em:

Por fim, não constam dos autos indícios de
superfaturamento ou quaisquer outras irregularidades
relativas aos referidos repasses que justifiquem o
prosseguimento do presente item da representação,
sugerindo a área técnica o afastamento da presente
irregularidade.
Assim, acompanho o entendimento da área técnica
e do Ministério Público Especial de Contas, pela
IMPROCEDÊNCIA da presente Representação, com base
nos artigos 95, inciso I, c/c o artigo 99, § 2º, ambos da Lei
Complementar 621/2012.
III- PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Diante do exposto, acompanhando o entendimento da
área técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de
deliberação que submeto à sua consideração.
www.tce.es.gov.br

Conselheiro Relator

1.1. Considerar IMPROCEDENTE a representação com
fulcro no art. 95, inciso I, c/c o artigo 99, § 2º, ambos da
Lei Complementar 621/2012
1.2. Dar ciência aos interessados do teor da decisão
conforme determina §7º, art. 307 do RITCEES
1.3. Arquivar os autos após cumpridas as formalidades
legais.
2. Unânime. Absteve-se de votar, sem divergência, o
conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, por
motivo de suspeição.
3. Data da Sessão: 27/03/2019 – 8ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha (relator).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(convocada)
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Relator
CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
Fui presente:
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PROCURADOR DE CONTAS HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Acórdão 00334/2019-1 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo 03581/2018-2
Classificação Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício 2017
UG PMV - Prefeitura Municipal de Viana
Relator Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha
Responsável GILSON DANIEL BATISTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITURA
MUNICIPAL DE VIANA – EXERCÍCIO DE 2017 – REGULAR
– ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA
CUNHA:
Tratam os autos da Prestação de Contas Anual da
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA, referente ao
exercício de 2017, sob a responsabilidade do senhor
GILSON DANIEL BATISTA.
Com base no Relatório Técnico n.º 00148/2018-8 e na
Instrução Técnica Inicial n.º 00373/2018-1, foi proferida
a Decisão SEGEX n.º 00387/2018-3, por meio da qual o
gestor responsável foi citado para justificar o seguinte
indício de irregularidade:
3.5.1. Inconsistência na escrituração e evidenciação
contábil do parcelamento de débito previdenciário
(arts. 98 a 100 da Lei 4320/64 e Normas Brasileiras de

Contabilidade 2016/NBCTSPEC).

(TABELA)

Devidamente citado, o responsável apresentou suas
razões de justificativas (Defesa n.º 0630/2018-1), bem
como documentação de apoio (Peça Complementar n.º
14590/2018-9).

Constata-se na tabela acima que, quanto ao
parcelamento de INSS, foram realizadas baixas no
montante de R$ 2.140.815,94, contudo, consultandose o Sistema de Informações do Banco do Brasil (http://
www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/setor-publico/
governo-federal/gestao/gestao-de-recursos/repassede-recursos/ transferencias-constitucionais#/) verificase que foram abatidos do FPM do município de Viana
os seguintes valores referentes aos parcelamentos
“RFB-PREV-OB COR”, “RFB-PREV-PARC53”e “RFB-PREVPARC60”, totalizando R$ 8.835.899,75.

Instado a manifestar-se, o Núcleo de Controle Externo
de Economia e Contabilidade – NCE, por meio da
Instrução Técnica Conclusiva n.º 00303/2019-4, opinou
pelo afastamento dos indícios de irregularidade e,
por consequência, pela regularidade da Prestação
de Contas Anual, bem como, nos termos da Decisão
Plenária TC 13/2018, pela emissão de Parecer Prévio
pela APROVAÇÃO das contas do Sr. Gilson Daniel Batista,
referente ao exercício de 2017.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
n.º 00444/2019-6, de lavra do Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva, ratificou a conclusão técnica,
sugerindo a regularidade das contas, com expedição do
Parecer Prévio pela aprovação destas.
É o Relatório.
Analisados os autos, acompanho a conclusão da área
técnica e do Ministério Público de Contas acerca da
regularidade na Prestação de Contas Anual. Adoto como
razões de decidir os fundamentos expostos pelo corpo
técnico na Instrução Técnica Conclusiva n.º 00303/20194, abaixo transcritos:
2.1
INCONSISTÊNCIA
NA
ESCRITURAÇÃO
E
EVIDENCIAÇÃO CONTÁBIL DO PARCELAMENTO DE
DÉBITO PREVIDENCIÁRIO (Item 3.5.1 do RT 148/2018)
Base Legal: artigos 98 a 100 da Lei 4320/64 e Normas
Brasileiras de Contabilidade (2016/NBCTSPEC)
TEXTO DO RT
www.tce.es.gov.br

(TABELA)
Entretanto, o saldo inicial do INSS a pagar – débito
parcelado - era de R$ 6.764.621,88 e o valor total abatido
R$ 8.835.899,75. Diante do exposto, há evidências de
inconsistência na escrituração e evidenciação do valor
constante no passivo a título de parcelamentos débitos,
motivo pelo qual se propõe a citação do gestor para
apresentar justificativa, tendo em vista os artigos 98 a
100 da Lei 4320/64 e Normas Brasileiras de Contabilidade
(2016/NBCTSPEC).
JUSTIFICATIVAS
Em sua defesa, o gestor alegou que:
A princípio se faz necessário esclarecer sobre os
parcelamentos de Contribuições Previdenciárias
realizadas pelo município de Viana.
Pois bem, no fechamento do ano de 2017, o município
possuía 03 parcelamentos ativos na Secretária da
Receita Federal conforme extrato emitido na data de
09/01/2018, que segue no Anexo 01 da presente defesa,
onde poderá ser verificado os saldos dos parcelamentos,
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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a movimentação e os valores pagos no ano de 2017,
de forma individualizada, conforme também passa a
explicar cada um deles a seguir.
Parcelamento nº 620370726, baseado na lei n.º
12.810/2013, requerido pelo Município na data de
26/08/2013, vinha sendo descontado no FPM percentual
em cima da receita corrente liquida conforme previsto
em lei até a consolidação e identificado no extrato pela
nomenclatura RFB-PREV-PARC53.
Após a consolidação realizada em maio de 2017 e
aplicação dos benefícios da já referida Lei, o parcelamento
está identificado pela nomenclatura RFB-PREV-PARC60,
onde foram realizados 3 pagamentos através de GPS no
valor de R$ 5.297,70 residual da parcela 42, R$ 5.268,64
residual da parcela 43 e R$ 22.211,41 referente a parcela
45 (Anexo 1), pela impossibilidade de debitar no Repasse
do FPM.
(TABELA)
Os Parcelamentos de número 6137557785, realizado na
data de 19/06/2015, cujo saldo devedor em 31/12/2017
era de R$ 405.722,38 e o de nº 614783313 realizado na
data de 02/12/2015, cujo saldo devedor em 31/12/2017
era de R$ 274.245,20, tiveram todas as suas parcelas
debitadas no Repasse do FPM, tendo sido pago um valor
residual da parcela de competência do mês 07/2017 do
parcelamento 614783313 por meio de GPS, no valor de
R$ 2.781,76 constante do anexo 01.
(TABELA)
Com o detalhamento dessas informações, pode ser
verificado que do montante de R$ 8.835.899, 75 abatido
nos extratos de repasse do FPM, apenas o valor de R$
696.342,61 se referem a parcelamento.

Para corroborar com essa afirmação, segue no anexo
I relatório listagem de pagamentos referente a conta
211410600000 - Contribuições débito parcelado onde
se demonstra o valor contabilizado no curto prazo de R$
733.390,04.
Detalhando o valor contabilizado, tem-se o valor de R$
696.342,61 debitado no FPM conforme apurado pela
área técnica do TCEES na tabela 18 com a descrição
RFB-PREV-PAR-53 e RFB-PREV-PAR60, mais o valor
contabilizado de R$ 32.777,75 do parcelamento n.º
620370726, que foi pago através de GPS (Guia de
contribuição previdenciária) conforme demonstrado na
tabela 01, mais o valor de R$ 2.781,76 do parcelamento
n.º 61375785, pago também através de GPS (Guia de
contribuição previdenciária) conforme demonstrado na
tabela 03, mais uma GPS de R$ 1.487,90 que se refere a
residual do parcelamento 620370726, parcela 12.
Quanto ao montante de R$ 8.139.557,14 deduções
identificados nos repasse do FPM do município de Viana,
sigla “RFB-PREV-O8 COR”, o mesmo se refere a valores
de Contribuições Previdenciárias Corrente, ou seja o
INSS mensal devido ao Instituto de Previdência Geral,
referente a apuração da folha do Município de Viana
durante o período.
(TABELA)
Esta forma de cobrança do INSS foi alterada somente no
mês de março de 2018, conforme ofício nº 258/2018 da
Receita Federal, constante do Anexo 02, o qual informa
que a partir da competência março de 2018, o valor
da contribuição previdenciária corrente não será mais
debitado no repasse do FPM, deverá ser recolhido
integralmente por meio de Guia da Previdência Social GPS.
www.tce.es.gov.br

Portanto não há inconsistência na escrituração e
evidenciação do valor constante no passivo a título de
parcelamento, pois do montante do saldo inicial de
R$ 6. 764.621,88, após movimentação de baixas por
pagamento e ajuste do saldo do parcelamento por
motivo de consolidação do parcelamento nº 620370726,
que aconteceu em 15 de maio de 2017 conforme
documento da Receita Federal constante no anexo 02,
tem-se o saldo contábil de R$ 4.991.986,33 consoante
com o saldo dos parcelamentos ativos na Receita Federal
conforme informado na tabela abaixo, e podem ser
verificados nos extratos constantes do anexo 01.
(TABELA)
O gestor acostou documentação de suporte para esta
irregularidade.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Das argumentações e documentos apresentados pela
defesa, verifica-se que assiste razão ao gestor, uma vez
que o valor de R$ 8.139.557,14, debitado na conta FPM
com a identificação “RFB-PREV-O8 COR”, se refere a
obrigações previdenciárias do exercício de 2017. Quanto
aos débitos parcelados, restou esclarecido que os
mesmos iniciaram o exercício vinculados ao Parcelamento
RFB-PREV-PAR-53, passando para o Parcelamento RFBPREV-PAR-60 no mês de junho de 2017, inexistindo
inconsistência na escrituração e evidenciação contábil
do parcelamento de débito previdenciário.
Ante todo o exposto, sugere-se afastar o indicativo de
irregularidade.
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A presente análise pautou-se no exame de todos os
documentos anexos à defesa, concluindo-se por conter
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nos autos justificativas e documentos suficientes para
afastar o indicativo de irregularidade constante na ITI
373/2018.
Diante do exposto e do que consta dos autos, submetese à consideração superior a seguinte proposta de
encaminhamento:
1. Julgar REGULARES as contas do Sr. Gilson Daniel
Batista, Prefeito Municipal, no exercício de funções
de ordenador de despesas da Prefeitura de Viana,
no exercício de 2017, na forma do artigo 84, I da Lei
Complementar Estadual 621/2012.
2. Exclusivamente para os fins do disposto na Decisão
Plenária TC-13/2018, que dispõe sobre a aplicação
no âmbito deste Tribunal da interpretação da fixação
de tese jurídica de repercussão geral pelo Supremo
Tribunal Federal, em sede de Recurso Extraordinário nº
848.826/DF, emitir parecer prévio pela APROVAÇÃO
da prestação de contas anual de gestão, exercício de
2017, sob responsabilidade do Sr. Gilson Daniel Batista,
objetivando instrumentalizar o julgamento pela Câmara
Municipal de Viana, nos termos do art. 1º, inciso I, alínea
“g”, da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.
Ressalto, por fim, que no item 2 da Instrução Técnica
Conclusiva n.º 00303/2019-4, o NCE opinou pela
emissão de parecer prévio pela aprovação da prestação
de contas, objetivando instrumentalizar o julgamento
pela Câmara Municipal de Viana.
No entanto, o Colegiado desta Corte de Contas
consolidou o entendimento de que será emitido parecer
prévio nos processos de Prestação de Contas Anual –
Atos de Gestão, somente em casos de contas irregulares.
Por essa razão, deixo também de acatar o item 3.2 da ITC

00303/2019-4.
Ante o exposto, acompanhando parcialmente o
posicionamento técnico e ministerial, VOTO no sentido
de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que
submeto à apreciação.
Em 01 de março de 2019.

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

LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Conselheiro
Acórdão 00335/2019-4

1. ACÓRDÃO
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira
Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual
da PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA, referente ao
exercício de 2017, sob a responsabilidade do senhor
GILSON DANIEL BATISTA, dando-lhe quitação;
1.2. Arquivar, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 27/03/2019 – 8ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha (relator) e
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
www.tce.es.gov.br

Processo: 05887/2018-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: PMG - Prefeitura Municipal de Guarapari
Relator: Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha
Responsável: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARAPARI – EXERCÍCIO DE 2017 –
REGULARES COM RESSALVA – QUITAÇÃO – AFASTAR
MULTA – DETERMINAR – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA
CUNHA:
Tratam os autos da Prestação de Contas Anual de
Ordenador da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI,
referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade
do senhor EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES.
Com base no Relatório Técnico n.º 00245/2018-7 e na
Instrução Técnica Inicial n.º 00467/2018-9, foi proferida
a Decisão SEGEX n.º 00465/2018-1, por meio da qual o
gestor responsável foi citado para justificar os seguintes
indícios de irregularidade:
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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2.1 Descumprimento do prazo de envio da Prestação de
Contas;
3.1.5 Divergência entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Orçamentário em relação à receita orçamentária;
3.1.6 Divergência entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Orçamentário em relação à despesa orçamentária;
3.1.10 Divergência entre os totais dos saldos devedores
e dos saldos credores;
3.2.2 Divergência entre o saldo contábil dos
demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de
bens móveis e imóveis.
Devidamente citado, o responsável apresentou suas
razões de justificativas (Defesa n.º 01432/2018-7), bem
como documentação de apoio (Peça Complementar
n.º 20163/2018-4, 20164/2018-9, 20165/2018-3 e
20166/2018-8).
Instado a manifestar-se, o Núcleo de Controle Externo
de Economia e Contabilidade – NCE, por meio da
Instrução Técnica Conclusiva n.º 00437/2019-6, opinou
pela manutenção das irregularidades inicialmente
identificadas. No entanto, em razão da natureza das
irregularidades, opinou pela regularidade com ressalvas
das contas, com expedição de determinação ao atual
gestor, para que indique, na próxima prestação de
contas anual, por meio de notas explicativas, as medidas
saneadoras adotadas para evidenciar os bens imóveis
ainda pendentes de levantamento e registro adequado,
inclusive a depreciação acumulada, observando-se as
Normas Brasileiras de Contabilidade e a IN 36/2016.
Suscitou, ainda, a emissão de parecer prévio pela
aprovação com ressalvas, em observância à Decisão
Plenária TC-13/2018, que dispõe sobre a aplicação no

âmbito deste Tribunal da interpretação da fixação de
tese jurídica de repercussão geral pelo Supremo Tribunal
Federal, em sede de Recurso Extraordinário nº 848.826/
DF.

Por fim, observo que o mencionado atraso não implicou
em qualquer prejuízo à análise das contas no prazo legal
por esta Corte, não justificando a imputação de sanção
ao gestor.

Por fim, propõe a aplicação de sanção por multa ao Sr.
Edson Figueiredo Guimarães, tendo em vista o envio
intempestivo da PCA, nos termos do art. 135 da Lei
Complementar 621/2012.

Por essa razão, afasto a irregularidade atinente ao
descumprimento do prazo de envio da prestação de
contas, encaminhando determinação ao atual gestor
para que, quando do encaminhamento das próximas
prestações de contas, observe detidamente o prazo
previsto no artigo 139 do Regimento Interno da Corte
de Contas.

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
n.º 00690/2019-1, de lavra do Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva, ratificou a conclusão técnica,
sugerindo a emissão de parecer prévio pela aprovação
com ressalva da Prestação de Contas, sem prejuízo da
expedição da determinação e da aplicação de multa
pelo envio intempestivo da PCA.
É o Relatório.
Analisados os autos, acompanho parcialmente a
conclusão da área técnica e do Ministério Público
de Contas acerca da regularidade com ressalvas
da Prestação de Contas Anual, com expedição da
determinação proposta.
Divirjo apenas no que diz respeito à aplicação de multa
ao gestor por encaminhamento intempestivo da PCA.
Conforme exposto pelo corpo técnico, a homologação
da prestação de contas anual ocorreu apenas nove dias
após o termo final do prazo legalmente assinalado no
artigo 139 do Regimento Interno do Tribunal. Porém,
conforme observou a própria área técnica, algumas
tentativas de envio foram realizadas entre os dias
02/04 e 06/04/2018, contudo, devido a inconsistências
impeditivas, a prestação de contas do gestor foi entregue
em 06/04/2018 e homologada somente em 09/04/2018.
www.tce.es.gov.br

Quanto às demais irregularidades, adoto como razões de
decidir os fundamentos expostos pelo corpo técnico na
Instrução Técnica Conclusiva n.º 00437/2019-6, abaixo
transcritos:
“2.2 DIVERGÊNCIA ENTRE O BALANÇO FINANCEIRO E
O BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EM RELAÇÃO À RECEITA
ORÇAMENTÁRIA (Item 3.15 do RT 245/2018)
Base Normativa: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei
4.320/1964.
TEXTO DO RT
Entende-se que o total da receita orçamentária (exercício
atual) informado no Balanço Financeiro deve ser igual
ao total da receita orçamentária informado no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 05: Total da Receita Orçamentária
Balanço Financeiro (a)
119.514.129,20
Balanço Orçamentário (b)
273.406.511,47
Divergência (a-b)
- 153.892.382,27

Fonte: Processo TC 05887/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Pelo exposto, sugere-se citar o responsável para
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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apresentar as justificativas que julgar necessárias.
JUSTIFICATIVAS

O gestor acostou documentação de suporte para esta
irregularidade.

Em sua defesa, o gestor alegou que:

ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS

No mês de março de 2017, através de processo
licitatório pregão nº 004/2015, foi implantado o sistema
de Orçamento, Execução Orçamentária e Contabilidade
Pública, a partir da migração dos dados do sistema
anterior, com todos os dados migrados na íntegra.

Das argumentações e documentos apresentados
pela defesa, depreende-se que os demonstrativos
realmente apresentavam incompatibilidade quanto ao
total da receita orçamentária, a qual decorreu de falha
no encaminhamento de dados via Sistema CidadES,
conforme esclarece o gestor.

No caso específico da diferença da receita, foram
migrados os dados do sistema anterior, das receitas
com fonte 1.100.000 que não existia, e não existe até
a presente data, na Instrução Normativa 43/2016 do
TCEES, na Tabela de fontes de recursos, 1.2 - Tabela
Auxiliar: CÓDIGO DE ESPECIFICAÇÃO DAS FONTES/
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (CDR).
Com essa inconsistência, não foi preenchido o “de-para”
com uma fonte correlata específica para que o sistema
gerasse os registros com a referida fonte. Assim, todos
os registros da receita com a fonte 1.100.0000 não
foram gerados e por consequência não encaminhados
ao CidadES através dos arquivos no padrão XML.

O defendente afirma que a falha foi corrigida para o
exercício de 2018, mencionando ter encaminhado o
Balanço Financeiro com dados corretos, porém não
consta o referido demonstrativo dentre os anexos à
defesa.
Ante o exposto, sugere-se manter o indicativo de
irregularidade, uma vez que o Balanço Financeiro não
evidencia a real situação do município.
Não obstante, pode-se afirmar que a impropriedade é
passível de ressalva, indicando tratar-se de adequações
iniciais do sistema de gestão e contabilidade locado pelo
município.

Conforme pode-se identificar no Balancete da receita
anexo, somente com os registros da fonte 1.100.0000
que o valor é exato da diferença verificada.

2.3 DIVERGÊNCIA ENTRE O BALANÇO FINANCEIRO E O
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EM RELAÇÃO À DESPESA
ORÇAMENTÁRIA (Item 3.1.6 do RT 245/2018)

Tal equívoco foi corrigido para o exercício de 2018, assim
como encaminhamos em anexo o Balanço Financeiro
no mesmo modelo do CidadES, com os dados corretos.
Após a correção a diferença foi sanada.

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

Por se tratar de um erro formal, solicitamos as
considerações desta Corte de Contas, no sentido de
sanar a inconsistência apresentada.

TEXTO DO RT
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
www.tce.es.gov.br

tabela abaixo:
Tabela 06: Total da Despesa Orçamentária
Balanço Financeiro (a)
154.850.875,21
Balanço Orçamentário (b)
204.561.395,60
Divergência (a-b)
- 49.710.520,39

Fonte: Processo TC 05887/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Pelo exposto, sugere-se citar o responsável para
apresentar as justificativas que julgar necessárias.
JUSTIFICATIVAS
Em sua defesa, o gestor alegou que:
O referido item está diretamente relacionado com o
item 3.1.5, no que diz respeito da fonte de recurso
1.100.0000, que também apresentou diferença em
relação as Despesas Orçamentárias, pelo mesmo motivo
anteriormente descrito no item 3.1.5.
Encaminhamos anexo o relatório da despesa com a
comprovação com os registros dos valores empenhados
na fonte 1.100.000, no valor de R$ 40.710.520,39, que
corresponde a exata diferença apresentada.
Tal equívoco foi corrigido para o exercício de 2018, assim
como encaminhamos em anexo o Balanço Financeiro
no mesmo modelo do CidadES, com os dados corretos.
Após a correção a diferença foi sanada.
Da mesma forma do item anterior, por se tratar de
um erro formal, solicitamos as considerações desta
Corte de Contas, no sentido de sanar a inconsistência
apresentada.
O gestor acostou documentação de suporte para esta
irregularidade.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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Das argumentações e documentos apresentados pela
defesa, depreende-se que os demonstrativos realmente
apresentavam incompatibilidade quanto ao total
da despesa orçamentária, a qual decorreu de falha
no encaminhamento de dados via Sistema CidadES,
conforme esclarece o gestor.
O defendente afirma que a falha foi corrigida para o
exercício de 2018, mencionando ter encaminhado o
Balanço Financeiro com dados corretos, porém não
consta o referido demonstrativo dentre os anexos à
defesa.
Ante o exposto, sugere-se manter o indicativo de
irregularidade, uma vez que o Balanço Financeiro não
evidencia a real situação do município.
Não obstante, pode-se afirmar que a impropriedade é
passível de ressalva, indicando tratar-se de adequações
iniciais do sistema de gestão e contabilidade locado pelo
município.
2.4 DIVERGÊNCIA ENTRE OS TOTAIS DOS SALDOS
DEVEDORES E DOS SALDOS CREDORES (Item 3.1.10 do
RT 245/2018)
Base Normativa: artigos 85, 86 e 88 da Lei 4.320/1964.
TEXTO DO RT
Entende-se que os saldos devedores devem ser iguais
aos saldos credores, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Fonte: Processo TC 05887/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Pelo exposto, sugere-se citar o responsável para
apresentar as justificativas que julgar necessárias.
JUSTIFICATIVAS

Em sua defesa, o gestor alegou que:
Na migração dos dados do exercício anterior, foi registrado
na conta 2.3.7.2.1.03.00.000 – Ajustes de exercícios
anteriores o valor de R$ 3.223.645,11, conforme podese identificar no Balancete Contábil anexo.
No final do exercício de 2017, foi efetuado um lançamento
equivocadamente na conta 2.3.7.2.1.01.00.000 LUCROS
E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO. Por se tratar de valores de
exercícios anteriores, o correto deveria ter sido lançado
na conta 2.3.7.2.1.02.00.000 – LUCROS/PREJUIZOS
ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. Tal fato
fez com que na análise efetuada pelo nobre Auditor de
Controle Externo constasse o referido valor como sendo
parte do resultado do exercício e não de exercícios
anteriores.
Tal equívoco foi constatado após o envio da PCA depois
da homologação e, na abertura do exercício de 2018, tal
situação foi regularizada, conforme pode-se comprovar
no Balancete Contábil de abertura do exercício de
2018 às fls. Xxx, transferindo o referido valor para a
conta correta 2.3.7.2.1.02.00.000 – LUCROS/PREJUIZOS
ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, eliminando
a divergência.
O gestor acostou documentação de suporte para esta
irregularidade.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Das argumentações e documentos apresentados pela
defesa, depreende-se que os demonstrativos realmente
apresentavam incompatibilidade quanto aos totais
de saldos credores e devedores, sendo decorrente de
lançamento equivocado “na conta 2.3.7.2.1.01.00.000
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO. Por se tratar de
www.tce.es.gov.br

valores de exercícios anteriores, o correto deveria ter
sido lançado na conta 2.3.7.2.1.02.00.000 – LUCROS/
PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES”,
conforme esclarece o gestor.
O defendente afirma que a falha foi corrigida para o
exercício de 2018, bem como encaminha o Balancete
Contábil de Abertura de 2018, corroborando as
justificativas.
Ante o exposto, sugere-se manter o indicativo de
irregularidade, uma vez que o Balanço Patrimonial não
evidencia a real situação do município.
Não obstante, pode-se afirmar que a impropriedade é
passível de ressalva, indicando tratar-se de falhas de
natureza formal, ressaltando ser inócuas determinações,
uma vez que a correção da impropriedade já foi realizada
e comprovada.
2.5 DIVERGÊNCIA ENTRE O SALDO CONTÁBIL DOS
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E O VALOR DOS
INVENTÁRIOS DE BENS (Item 3.2.2 do RT 245/2018)
Base Normativa: Artigos 94 a 96 da Lei 4.320/64.
TEXTO DO RT
A análise dos registros patrimoniais restringiu-se à
avaliação dos valores demonstrados nas contas de
estoques e de bens móveis, imóveis e intangíveis.
Na tabela a seguir, demonstram-se os valores extraídos
das demonstrações contábeis e do inventário de bens
realizado em 31/12/2017:
Tabela 14 Estoques, Imobilizados e Intangíveis Em R$
1,00
Fonte: Processo TC 05887/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017
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Conforme divergências demonstradas na tabela anterior,
verifica-se que o valor inventariado dos bens imóveis 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 sugere CITAR o gestor responsável para apresentação
das justificativas cabíveis.
JUSTIFICATIVAS
Em sua defesa, o gestor alegou que:
Como já relatado nos itens anteriores, no exercício de
2017, com a implantação do novo sistema informatizado
de controles de almoxarifado, patrimônio e Contabilidade
Pública, foi implantado os saldos advindos do sistema
anterior, destacando os saldos contábeis que foram
prestados contas no exercício de 2016.
Desta forma, a contábil 1.2.3.2.1.01.15 – Hospitais e
Unidades de Saúde possui o saldo em dezembro de
2016 de R$ 6.518.987,81, devidamente registrado na
Contabilidade. Percebe-se que a referida conta não foi
movimentada durante todo o exercício de 2017, do
ponto de vista contábil.
O Município de Guarapari está efetuando levantamento
de todos os bens de sua propriedade, e os bens imóveis a
que se refere essa conta, ainda não foram identificados,
para se adequasse analiticamente os bens no sistema
e controle de patrimônio de bens imóveis, que deve
acontecer para o exercício de 2018.
Portanto, o valor de R$ 6.518.987,81 deve ser
adicionado ao valor do inventário, passando a totalizar

R$ 205.491.819,25.
As contas do grupo de contas 1.2.3.2.1.06.00 - BENS
IMÓVEIS EM ANDAMENTO, totalizam R$ 84.820.556,54,
que são valores executados (Liquidados), mas que ainda
não cumpriram seu estágio final da obra, pois ainda
estando em andamento, que não estão passíveis de ser
inventariados.
Nesse sentido, o Manual de Contabilidade Aplicado ao
Setor Público – MCASP traz inovações diversas na forma
de contabilização e registro do patrimônio público.
Destacamos a evidenciação dos bens, através do exemplo
dos estoques, que trata da EVIDENCIAÇÃO em Balanço
Patrimonial dos acontecimentos sempre utilizando a
essência ao invés da forma, buscando a consecução de
seus objetivos.
Define o item 2. ELEMENTOS DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS, NBC TSP – Estrutura Conceitual.

as relações jurídicas, econômicas e patrimoniais,
prevalecendo, nos conflitos entre elas, a essência sobre
a forma.
(Destaque nosso)
Com clareza, a evidenciação contábil traz a transparência
das demonstrações contábeis, com destaque ao Balanço
Patrimonial Anexo 14.
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público –
MCASP – 7ª Edição
[...]
4.3. EVIDENCIAÇÃO
As demonstrações contábeis devem divulgar:
[...]
b. O valor total escriturado em estoques e o respectivo
desdobramento utilizado pelo ente;
(Destacamos)

...

5. ATIVO IMOBILIZADO

Os conceitos de ativo e passivo identificam os seus
aspectos essenciais, mas não especificam os critérios
para seu reconhecimento. Ao avaliar se um item se
enquadra na definição de ativo, passivo ou patrimônio
líquido, deve-se atentar para a sua essência e realidade
econômica e não apenas sua forma legal.

5.1. DEFINIÇÕES

(Destaque nosso)
Especificamente e objetivamente, os bens patrimoniais
devem ser mensurados e registrados contabilmente da
mesma maneira, como se vê também no MCASP.
3. MENSURAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS
Os registros contábeis das transações das entidades
do setor público devem ser efetuados, considerando
www.tce.es.gov.br

Ativo Imobilizado
Bens Imóveis Compreende os bens vinculados ao terreno
(solo) que não podem ser retirados sem destruição
ou danos. São exemplos deste tipo de bem os imóveis
residenciais, comerciais, edifícios, terrenos, aeroportos,
pontes, viadutos, obras em andamento, hospitais, dentre
outros. Os bens imóveis classificam-se em:
[...]
d) Bens imóveis em andamento: compreendem os valores
de bens imóveis em andamento, ainda não concluídos.
Exemplos: obras em andamento, estudos e projetos (que
englobem limpeza do terreno, serviços topográficos etc),
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benfeitoria em propriedade de terceiros, dentre outros.

andamento aos devidos bens imóveis.

inventário em fase de levantamento e adequação;

(destacamos)

Portanto, ao valor de R$ 205.491.819,25. deve ser
adicionado o valor das Obras em Andamento, R$
84.820.556,54 no inventário, passando a totalizar R$
290.312.375,79.

“1.2.3.2.1.06.00 - Bens Imóveis em Andamento”
(R$ 84.820.556,54): pendentes de incorporação ao
patrimônio e, por conseguinte, ainda não inventariados;

Na realidade, o valor de R$ 84.820.556,54 não se
trata de diferença, mas somente a EVIDENCIAÇÃO na
contabilidade dos valores constantes como OBRAS EM
ANDAMENTO, conforme prescreve o MCASP citado
acima.
Vejamos que na Contabilidade deve ser informado o
registro sintético das obras que estão em construção,
por exemplo, mas que ainda não concluíram seu estágio
para a devida incorporação ao Patrimônio Municipal.
Portanto, não é tecnicamente correto apresentar no
INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS, uma vez que ainda não
foi efetivamente incorporado com um BEM IMÓVEL
ao patrimônio do Município, sendo, até então, uma
despesa de capital, que num determinado tempo será
efetivamente incorporada.
Desta forma, demonstramos que a forma de
contabilização está em conformidade com as Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público –
NBCASP, constante do MCASP.
Um valor significativo das obras em andamento refere-se
a bens de uso comum do povo. Para tanto, o Município
de Guarapari está adequando rotinas, sistemas e
organizando as obras para a devida incorporação aos
referidos bens que, por determinação da IN 36/2016
do TCEES, Anexo Único, item 8 com data final para
implementação em 01/01/2021.
Neste sentido, o Município de Guarapari está
providenciando todo o levantamento de todos bens
imóveis do Município, no sentido de registrá-lo
corretamente, assim como incorporar as obras em

O relatório da Tabela 12 da IN 43/2016 na coluna de
Inventário FÍSICO, existe o saldo bruto com o valor de
R$ 198.972.831,44 e na próxima coluna existe o valor da
DEPRECIAÇÃO que totaliza R$ 541.670,65, já diminuído
da coluna SALDO ATUAL “A” o valor de R$ 198.431.160,79,
que traz igualdade com o valor apresentado no Balanço
Patrimonial dos BENS IMÓVEIS de R$ 289.770.705,14,
conforme tabela abaixo:
(TABELA)
Após a informações, a Tabela 14 Estoques, Imobilizados
e Intangíveis, na conta Bens Imóveis, que foi o ponto
relatado pelo nobre Auditor de Controle Externo,
sugerindo a Citação, fica da seguinte forma:
(TABELA)
Para o exercício de 2018 e 2019, serão ajustados os
registros no Patrimônio Público Municipal de todos os
bens do Município de Guarapari.
O gestor acostou documentação de suporte para esta
irregularidade.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Das argumentações e documentos apresentados
pela defesa, verifica-se que a divergência apontada
(R$90.797.873,70) se refere aos saldos das seguintes
contas contábeis:
“1.2.3.2.1.01.15 - Hospitais e Unidades de Saúde”
(R$ 6.518.987,81): sem movimentação no exercício e
www.tce.es.gov.br

“1.2.3.8.0.00.00
(R$541.670,65).

-

Depreciação

Acumulada”

Quanto às obras em andamento, pendentes de
incorporação ao patrimônio, o defendente ressalta que:
Um valor significativo das obras em andamento refere-se
a bens de uso comum do povo. Para tanto, o Município
de Guarapari está adequando rotinas, sistemas e
organizando as obras para a devida incorporação aos
referidos bens que, por determinação da IN 36/2016
do TCEES, Anexo Único, item 8 com data final para
implementação em 01/01/2021.
Nota-se que o total atribuído ao saldo de Depreciação
Acumulada (R$541.670,65) não é compatível com
o registrado no Balanço Patrimonial, que evidencia
na conta contábil 1.2.3.8.1.02.99.000 - Depreciação,
Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis o
valor de R$153.799,83.
Ressalta-se que a legislação aplicável ao tema, no âmbito
do TCEES – IN 36, de 23 de fevereiro de 2016, estabelece
novos prazos-limite de adoção dos procedimentos
contábeis patrimoniais aplicáveis ao Estado e aos
municípios, em decorrência da Portaria STN 548, de 24
de setembro de 2015, que passaram 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
Segunda-feira, 3 de junho de 2019

161

ATOS DA 1a CÂMARA

em almoxarifado é até 31.12.2019.

julgamento pela Câmara Municipal de Guarapari.

Já o prazo que institui a obrigatoriedade dos registros
contábeis é a partir de 01.01.2020 no âmbito municipal.
Entretanto, os dispositivos citados não elidem a
obrigatoriedade de os municípios evidenciarem os bens
que já foram inventariados, tampouco da necessidade
de realização de inventário (art. 96 da Lei 4320/64) e,
por isso, devem compor o ativo imobilizado do ente.

No entanto, o Colegiado desta Corte de Contas
consolidou o entendimento de que será emitido parecer
prévio nos processos de Prestação de Contas Anual –
Atos de Gestão, somente em casos de contas irregulares.
Por essa razão, deixo também de acatar o item 3.2 da ITC
00437/2019-6.

No caso em concreto, tem-se que o ente apresentou uma
situação de descontrole parcial dos seus bens imóveis,
que continuam pendentes de inventário, e incerteza
quanto aos valores a depreciar.
Entende-se que a ausência de confirmação da existência
dos referidos bens é de natureza grave e, portanto,
deverá ser considerado no julgamento dos atos de
gestão do responsável.
Diante de todo o exposto, sugere-se manter o indicativo
de irregularidade apontado.
Não obstante, considerando o disposto no artigo 162 da
Resolução TC 261/2013, sugere-se que a irregularidade
apontada seja considerada passível de ressalva, tendo em
vista os prazos de adequação previstos, determinandose que o responsável indique, na próxima prestação de
contas anual, por meio de notas explicativas, as medidas
saneadoras adotadas para evidenciar os bens imóveis
ainda pendentes de levantamento e registro adequado,
inclusive a depreciação acumulada, observando-se as
Normas Brasileiras de Contabilidade e a IN 36/2016.
Ressalto, por fim, que no item 3.2 da Instrução Técnica
Conclusiva n.º 00437/2019-6, o NCE opinou pela
emissão de parecer prévio pela aprovação com ressalvas
da prestação de contas, objetivando instrumentalizar o

Ante o exposto, acompanhando parcialmente o
posicionamento técnico e ministerial, VOTO, no sentido
de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que
submeto à apreciação.
Em 13 de março de 2019.
LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira
Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar REGULAR COM RESSALVAS a Prestação
de Contas Anual da PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARAPARI, referente ao exercício de 2017, sob a
responsabilidade do senhor EDSON FIGUEIREDO
GUIMARÃES, dando-lhe quitação;
1.2. Determinar que o gestor responsável indique,
na próxima prestação de contas anual, por meio de
notas explicativas, as medidas saneadoras adotadas
para evidenciar os bens imóveis ainda pendentes
de levantamento e registro adequado, inclusive a
depreciação acumulada observando-se as Normas
Brasileiras de Contabilidade e a Instrução Normativa TC
36/2016;
www.tce.es.gov.br

1.3. Determinar ao atual gestor que, quando do
encaminhamento das próximas prestações de contas,
observe detidamente o prazo previsto no artigo 139 do
Regimento Interno da Corte de Contas.
1.4. Arquivar os autos após trânsito em julgado.
2. Unânime. Absteve-se de votar, sem divergência, o
conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, por
motivo de suspeição.
3. Data da Sessão: 27/03/2019 – 8ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha (relator);
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(convocada).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Relator
CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Acórdão 00371/2019-1 – PRIMEIRA CÂMARA
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Processo 06073/2017-1
Classificação Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

-

UG PMNV - Prefeitura Municipal de Nova Venécia
Relator Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável TATIANY DA SILVA PIROLA, MARIO SERGIO
LUBIANA, SEBASTIAO DE AS PEREIRA
Representante FABIO MIRANDA BOBBIO LOCACOES E
TERRAPLANAGEM
REPRESENTAÇÃO – ACOLHER / REJEITAR RAZÕES DE
JUSTIFICATIVAS - PROCEDÊNCIA – DEIXAR DE APLICAR
MULTA – DEIXAR DE ENCAMINHAR AO MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO –
DETERMINAR - DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.
VOTO RELATOR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Cuidam os autos de Representação com pedido de
medida cautelar inaudita autera parte, formulada
pela empresa Fábio Miranda Bobbio Locações e
Terraplenagem - ME em face do Município de Nova
Venécia por supostas irregularidades no Pregão
Presencial – Registro de Preços n. 56/2017, cujo objeto é
a contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de locação de caminhões e máquinas pesadas,
com motorista e operador, para prestar serviços de
manutenção da Secretaria de Obras, dos Transportes e
de Urbanismo, na sede e interior do Município, licitação
do tipo “menor preço por item”.
Alega o representante ter considerado incorreta a

exigência de atestado de capacidade técnica da pessoa
jurídica (e não do profissional) além da ausência de
definição das parcelas de maior relevância.
Acresce que em resposta a impugnação apresentada à
Administração Municipal, a Assessoria Jurídica orientou
à pregoeira que retificasse o edital, nele fazendo constar
“Atestado de Capacidade Operacional”, o que foi feito.
Ainda assim, sustenta que o objeto da licitação não possui
qualquer complexidade, não sendo nem mesmo serviço
de engenharia, daí não se justificarem as exigências de
caráter técnico.
Requer o representante, por fim, a concessão de medida
cautelar determinando à Prefeitura Municipal a alteração
do edital, para supressão da exigência de atestado de
capacidade técnico operacional.
Por prudência, deixei o exame da medida de urgência
pleiteada e seus pressupostos para serem analisados
após a oitiva dos responsáveis, nos termos do artigo
307, §1º do RITCEES, e decidi por notificar os senhores
Mário Sérgio Lubiana – Prefeito Municipal, Sebastião
de Sá Parreira – Secretário de Obras e Tatiany Pirola Pregoeira, para que no prazo de 05 dias encaminhassem
as informações acerca da representação (Decisão
Monocrática 01363/2017).
Em cumprimento à mencionada decisão foram expedidos
os devidos Termos de Notificação e em resposta,
os notificados trouxeram aos autos informações e
documentos que foram encaminhados à Secex para
análise e instrução do feito em 18 de setembro de 2017.
A Manifestação Técnica 1377/2017 opina pela negativa
de concessão da medida cautelar pleiteada pelo não
preenchimento dos requisitos; pela tramitação deste
www.tce.es.gov.br

processo pelo rito ordinário, bem como pela citação dos
responsáveis para manifestarem-se acerca de exigência
de atestado de capacidade operacional (item 2.1), na
forma da Instrução Técnica Inicial 1231/2017.
Por despacho vieram os autos a este Gabinete, na forma
regimental, na qual emiti o Voto 6558/2017 onde em
sessão colegiada a decisão foi unânime, vejamos:
Decisão 4655/2017:
“[...]
1. DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator:
1.1 INDEFERIR a medida cautelar requerida eis que
inexistente, no caso concreto, o periculum in mora;
1.2. ALTERAR a tramitação destes autos para o rito
ordinário face à ausência dos pressupostos constantes
do artigo 306 do RITCEES, com tramitação preferencial
de acordo com o art. 264, inc. IV do RITCEES;
1.3 CITAR os seguintes agentes responsáveis, na forma
do art. 56, II da Lei Complementar 621/2012 e art. 157,
III do RITCEES, para que, no PRAZO DE 30 (TRINTA)
DIAS, apresentem justificativas em relação ao indício
de irregularidade apontado na Instrução Técnica Inicial
1231/2017, como se segue:
Tabela
1.4 NOTIFICAR os responsáveis de que poderão exercer
suas defesas por todos os meios em direito admitidos e,
querendo, exercerem o direito de sustentação oral, nos
termos do disposto no art. 327 da Resolução nº 261/2013
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– Regimento Interno, quando do julgamento dos
presentes autos, cuja data será devidamente publicada
no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, em seu sítio eletrônico,
instituído pelo artigo 181 da Lei Complementar nº 621,
de 8 de março de 2012 e regulamentado pela Resolução
TC nº 262, de 13 de agosto de 2013.
Registra-se, ainda, que não cabe recurso da decisão que
determinar a CITAÇÃO, na forma do art. 153, inciso II,
da Lei Complementar 621/2012. Na forma do inciso I,
do §1º, do artigo 64 da Lei Complementar 621/2012,
a comunicação dos atos processuais ter-se-á como
realizada quando confirmada por recibo assinado por
pessoa encarregada de receber correspondência, ou,
conforme o caso, por membro da família ou empregado
do responsável ou do interessado;
1.5 ENCAMINHAR, juntamente com este voto, cópia
da Manifestação Técnica 1377/2017 e seus anexos,
juntamente com a Instrução Técnica Inicial 1231/2017
juntamente com o Termo de Citação;
1.6 NOTIFICAR o Representante, na forma do art. 307,
§7º do RITCEES.
2. Unânime;
3. Data da Sessão: 29/11/2017 - 41ª Sessão ordinária da
Primeira Câmara;
[...]”
Desta feita decidimos por indeferir a medida cautelar
pleiteada, e para que estes autos passassem a tramitar
sob o rito ordinário face à ausência dos pressupostos
constantes do artigo 306 do RITCEES, e remetidos à
área técnica para regular instrução, com tramitação
preferencial de acordo com o art. 264, inc. IV do RITCEES.

Assim, foram notificados os
apresentaram tempestivamente
(Defesa/Justificativa 667/2018)

responsáveis que
suas informações

Após citação e apresentação das justificativas foi
elaborada a Instrução Técnica Conclusiva 263/2019, que
conclui por acatar as justificativas dos senhores Mário
Sérgio Lubiana e Sebastião de Sá Pereira, e por rejeitar as
justificativas da senhora Tatiany da Silva Pirola, propondo
pena de multa.
No mesmo entendimento o Parecer do Ministério
Público de Contas 397/2019, da lavra do Procurador de
Contas Heron Carlos Gomes de Oliveira.
Em seguida vieram os autos a este Gabinete para
emissão de voto.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
A Instrução Técnica Conclusiva 263/2019 constitui-se em
uma análise detalhada de toda a discussão travada neste
processo, de modo que tomo como razão de decidir a
mencionada instrução técnica, que passo a transcrever:
“[...]
2 Análise da irregularidade apontada (EXIGÊNCIA DE
ATESTADO DE CAPACIDADE OPERACIONAL)
Fundamentação Legal: Infração ao Art. 30 da lei
8666/1993.
2.1 Alegações do item 2.1 da MT-1.377/2017
Na descrição das alegações deste tópico apresentada
na MT (fls. 4 a 11), com conteúdo destacado conforme
apresentado a seguir:
...
A exigência de atestado de capacidade técnica
www.tce.es.gov.br

operacional é uma documentação que originalmente
não consta do texto da Lei 8.666/93, no rol de
documentos exigíveis para habilitação, o qual foi vetado
pela administração pública conforme trecho abaixo (que
trata da justificativa do veto):
Reconhecidamente, a competição entre possíveis
interessados é princípio ínsito às licitações, pois somente
ao viabilizá-la o Poder Público pode obter a proposta
economicamente mais vantajosa, barateando, assim, os
preços de suas obras e serviços.
Ora, a exigência de “capacidade técnico-operacional”,
nos termos definitivos no primeiro dos dispositivos
supra, praticamente inviabiliza a consecução desse
objetivo, pois segmenta, de forma incontornável, o
universo dos prováveis competidores, na medida em
que, embora possuindo corpo técnico de comprovada
experiência, uma empresa somente se habilita a
concorrer se comprovar já haver realizado obra ou
serviço de complexidade técnica idêntica à que estiver
sendo licitada.
Ademais, dependendo do vulto da obra ou serviço,
essa exigência pode afastar pequenos e médios
competidores, já que pode chegar até 50% (cinquenta
por cento) das parcelas de maior relevância técnica
ou valor significativo, conceitos, aliás, sequer definido
objetivamente no projeto.
Impõe-se, assim, expungir do texto os dispositivos em
foco, que, por possibilitarem possíveis, direcionamentos
em proveito de empresas de maior porte, se mostram
flagrantemente contrários ao interesse público.
A não serem suficientes tais razões, basta verificar ainda
a redação dúbia e imprecisa da referida alínea “b”, a
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gerar previsíveis dificuldades na sua correta aplicação.
No entanto, uma parte da doutrina entende que para
algumas obras é possível a sua exigência. Seriam obras
vultosas ou de grande complexidade que demandariam
tal necessidade. Pensando desta maneira, conforme
trecho de jurisprudência trazida pelos próprios
defendentes:
(...) a.3) Comprovação de capacidade técnico
operacional da empresa é possível e, em casos
excepcionais, é admissível a exigência de quantidades
mínimas para comprovar essa capacidade técnicooperacional, nos termos do art. 30, II, da Lei 8.666/ 93;
(...)
Ou seja, em regra geral não é admitida, porém pode
ser admitida em quantidades mínimas para casos
excepcionais. Esse entendimento é complementado pela
Súmula TCU nº 263:
Para a comprovação da capacidade técnico-operacional
das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente,
às parcelas de maior relevância e valor significativo
do objeto a ser contratado, é legal a exigência de
comprovação da execução de quantitativos mínimos
em obras ou serviços com características semelhantes,
devendo essa exigência guardar proporção com a
dimensão e a complexidade do objeto a ser executado.
Ocorre que o edital em tela não estabelece essas
quantidades, deixando margem de dúvida à
interpretação. Na realidade, o fato do edital não trazer
quantidades mínimas, pode ter origem na dificuldade
que seus autores encontraram de estabelecer os
serviços e quantidades a serem comprovados. O que
apenas comprova que a contratação de equipamentos

na modalidade por tempo de utilização ou “h x h” (hora
homem trabalhada), conforme jargão técnico, não é
aplicável tal exigência. A contratação de máquinas com
motorista para a utilização em todo o município, em
atividades diversas e com quantidades não previstas,
não é compatível com a utilização dos atestados de
capacidade técnica operacional pelos motivos já
expostos.
Nesta forma de contratação, toda a orientação técnica
para a execução destes pequenos trabalhos é feita pelos
técnicos, engenheiros ou arquitetos da Prefeitura de nova
Venécia e por essa característica desta contratação não
há motivo para a exigência de atestado de capacidade
operacional.
...
2.2 Esclarecimentos/justificativas
atendimento à MT

da

defesa

em

Identificaram-se os esclarecimentos/justificativas dos
senhores Tatiany da Silva Pirola, Mário Sérgio Lubiana e
Sebastião de Sá Pereira na Defesa/Justificativa 667/2018,
com conteúdo destacado conforme apresentado a
seguir:
...
(TABELA)
(G.N.)
...
(TABELA)
(G.N.)
...
(TABELA) (TABELA)
(G.N.)
www.tce.es.gov.br

...
(TABELA)
...
2.3 Análise
Sumariamente, quanto o aspecto irregular destacado na
MT 1.377/2017, tem-se:
da instrução do TCE-ES, indicando admissibilidade
da exigência de atestado de capacidade operacional,
sem que o caso concreto da licitação tenha atendido
as características necessárias para afastar o risco de
restrição a competitividade, uma vez que não apresentou
objetivamente as informações que deveriam constar no
atestado e
da defesa que apresenta literatura que reforça o
entendimento da instrução do TCE-ES, entendendo que
se aplica a PP 65/2017.
A área técnica e a defesa apresentam abundante material
sobre as condições de aceitabilidade de atestado de
capacidade operacional, apresentando nossa importante
referência do Parecer em Consulta TCE ES 20/2017.
A MT 1.377/2017 firma entendimento que a ausência
de quantidades mínimas pode ter origem na dificuldade
do jurisdicionado em estabelecer serviços e quantidades
a serem comprovados. Sem entrar no mérito das
possibilidades, inequivocamente pode se afirmar que a
informação objetiva que deveria constar no atestado de
capacidade operacional não foi fornecida no certame.
Recrudesce, da análise da Defesa/Justificativa 667/2018,
e de outras informações presentes no processo, o
não afastamento pelo entendimento apontado na
MT 1.377/2017, que no caso concreto o atestado de
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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capacidade operacional exigido na PP 65/2017 foi
irregularmente subjetivo.
A subjetividade se reforça em todas as referências
que admitem o atestado de capacidade operacional,
a descriminação quantitativa (ou informação que o
valha) é indispensável. O Acórdão TCE ES 751/2016, por
exemplo, se baseia na súmula 263 do TCU, conforme
conteúdo destacado no item 2.1 da presente instrução
sobre a caracterização quantitativa do documento.
Não vislumbramos outro entendimento que sobre o
assunto, é inescapável que um atestado de capacidade
operacional abra mão da informação da capacidade.
Não identificamos no certame quaisquer informações
de quantidades e percentuais aceitáveis (ou quaisquer
outras que fossem objetivas) por parte dos CNPJs
sobre a sua experiência anterior, deixando os eventuais
pretendentes a disputa da licitação sem a certeza que
não seriam impugnados em razão da clausula 8.2.4.e da
PP 56/2017 da PMNV.
Quanto aos efeitos, a defesa alega que a participação
de quatro empresas no certame afastaria o indício a
competitividade.
Discordamos desse entendimento, pois ainda que um
certame tenha a participação de quatro empresas
seja uma quantidade razoável para as características
da PP 65/2017, não se pode afirmar que um atestado
objetivo pudesse melhorar a qualidade ou a quantidade
de empresas, permitindo um procedimento menos
restritivo a disputa e resultando em melhores preços para
o serviço buscado pra PMNV. Nesse sentido, a própria
Petição 255/2017 (representação de uma empresa do
setor no presente processo) não permite afirmar que a
restrição a competição não ocorreu.

Não obstante, em razão da busca da verdade real, não
tendo sido questionada, entre outros, a nomeação
da pregoeira, que caracterizam culpa na escolha de
subordinados, e, em razão pormenor da dimensão e
complexidade da irregularidade (somada as obrigações
funcionais de um homem médio investidos no cargo
de prefeito e secretário municipal), entendemos
que os mesmo não devam ser atingidos pela
presente irregularidade, sugerindo o afastamento de
responsabilização do Sr. Mário Sérgio Lubiana e do Sr.
Sebastião de Sá Pereira.
Dessa forma, pela análise dos fatos, sugere-se a
manutenção do vício apontado no MT e transcrito nas
ITI, conforme lista a seguir:
Responsáveis
Identificação: Tatiany da Silva Pirola – Pregoeira
Municipal;
Conduta/Nexo: elaborar certame com exigência de
atestado de capacidade operacional subjetivo expondo
o procedimento ao risco a restrição da competição.
3 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, em respeito aos princípios constitucionais
do contraditório e da ampla defesa, sugere-se a esta
Corte de Contas a:
Por todo exposto e com base no inciso II, do artigo 95 c/c
artigo 99, §2º, da lei Complementar Estadual nº 621/2012,
sugere-se que seja reconhecida a PROCEDÊNCIA da
presente representação (Petição Inicial 255/2017),
tendo em vista o reconhecimento da irregularidade no
atestado operacional resultando em restrição ao caráter
competitivo do certame, infringindo ao disposto no
artigo 30 da lei 8.666/1993. Agente responsável: Tatiany
www.tce.es.gov.br

da Silva Pirola (Pregoeira Municipal);
Por todo exposto e diante do preceituado no artigo 319,
parágrafo único, da Resolução TC 261/2013, conclui-se,
opinando por:
Acatar as razões de justificativa dos senhores Mario
Sérgio Lubiana (Prefeito Municipal) e Sebastião de Sá
Pereira (Secretário Municipal), pela prática de atos
ilegais descritos no item 2 desta instrução;
Rejeitar as razões de justificativas da senhora Tatiany da
Silva Pirola (Pregoeira Municipal), pela pratica de atos
ilegais descritos no item 2 desta instrução, sugerindo
a pena de multa, prevista no artigo 135, II da Lei
Complementar nº 621/2012, tendo em vista a gravidade
das infrações apontadas nesta Representação;
Determinar ao jurisdicionado que se abstenha de realizar
exigências subjetivas em seus certames, em especial nos
Atestados de Capacidade requeridos aos participantes;
Com fundamento no art. 102 c/c art. 100 da Lei 8.666/93
c/c o art. 471 do Regimento Interno do TCE-ES (Res
261/2013), sugerimos também encaminhar cópia dos
elementos pertinentes ao Ministério Público do Estado
do Espírito Santo, para o ajuizamento das ações civis e
penais consideradas cabíveis;
Por fim, sugere-se cientificar aos signatários da
representação do teor da decisão final a ser proferida,
conforme preconiza o artigo 307, §7º, da Resolução TC
nº 321/2013.
[...]”
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites
processuais e legais, subscrevendo o entendimento
técnico e do Parecer do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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Deliberação que submeto à sua consideração.

7 ARQUIVAR os autos após trânsito em julgado.

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:

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

1 ACOLHER as razões de justificativas apresentadas
pelos senhores Mário Sérgio Lubiana e Sebastião de Sá
Pereira;
2 REJEITAR as razões de justificativas apresentadas
pela senhora Tatiany da Silva Pirola em razão da
irregularidade disposta no item 3.1 deste Acórdão,
aplicando-lhe MULTA no valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais), com base no art. 135, II, LC 621/2012;
3 pela PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO diante do
preceituado nos artigos 95, inciso II e 99, § 2º, ambos
da Lei Complementar 621/2012, tendo em vista o
reconhecimento da seguinte irregularidade:
3.1
Exigência
indevida
de
capacidade
Base legal: art. 30 da Lei 8666/1993.

de

atestado
operacional

4 DETERMINAR ao atual responsável que se abstenha
de realizar exigências subjetivas em seus certames, em
especial nos Atestados de Capacidade requeridos aos
participantes;
5 ENCAMINHAR cópia dos elementos pertinentes ao
Ministério Público do Estado do Espírito Santo, para
ajuizamento das ações civis e penais consideradas
cabíveis, conforme o fundamento no art. 102 c/c art. 100
da Lei 8666/1993 c/c art. 471 do Regimento Interno do
TCE-ES;
6 DAR CIÊNCIA ao Representante do teor da Decisão
final a ser proferida por este Egrégio TCEES.

Relator
VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS
CICILIOTTI DA CUNHA:
Tratam os presentes autos de Representação, com
pedido de medida cautelar inaudita altera pars,
formulada pela empresa Fábio Miranda Bobbio Locações
e Terraplanagem ME, em face do Município de Nova
Venécia, referente a possíveis irregularidades no âmbito
do Pregão Presencial – Registro de Preços nº 056/2017,
cujo objeto é a contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de locação de caminhões e
máquinas pesadas, com motorista e operador, para
prestar serviços de manutenção na Secretaria de Obras,
dos Transportes e de Urbanismo, na sede e interior do
Município, licitação do tipo “menor preço”.
O Eminente Relator dos autos, o Conselheiro Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, nos termos da Decisão
Monocrática nº 1363/2017-1, recebeu a presente
representação, bem como determinou a notificação
dos Srs. Mário Sérgio Lubiana (Prefeito Municipal),
Sebastião de Sá Parreira (Secretário de Obras) e da Sra.
Tatiany da Silva Pirola (Pregoeira), para que, no prazo de
05 (cinco) dias, prestassem as informações que julgassem
necessárias, em face da presente representação.
Em resposta aos Termos de Notificação 02181/17-6,
02182/17-1 e 02183/17-5, os gestores apresentaram
documentação, inserta na Resposta de Comunicação
00152/2017-6, tendo a área técnica, através da
Manifestação Técnica 01377/2017-3 e da Instrução
Técnica Inicial 01231/2017-9, opinado pela citação
www.tce.es.gov.br

dos responsáveis, no sentido de que apresentassem
justificativas, em face do indicativo de irregularidade
constante do item 2.1 (Exigência de atestado de
capacidade operacional) da referida Manifestação
Técnica.
O Eminente Relator, nos termos do Voto 06558/2017-5,
indeferiu a medida cautelar, determinando que os autos
seguissem no rito ordinário, bem como pela expedição
de citação aos responsáveis, sendo acompanhado pela
Decisão TC 04655/2017-1.
Após a citação, os responsáveis apresentaram suas
alegações de defesa, conforme Defesa/Justificativa
00667/2018-4, tendo a área técnica, nos termos da
Instrução Técnica Conclusiva 00263/2019-3, opinado
pela procedência da presente representação, pelo
acolhimento das razões de justificativas apresentadas
pelos Srs. Mário Sérgio Lubiana e Sebastião de Sá
Parreira, pela rejeição das razões de justificativas
apresentadas pela Sra. Tatiany da Silva Pirola, com
aplicação de multa pecuniária, bem como pela expedição
de determinação ao jurisdicionado e encaminhamento
de cópias dos elementos pertinentes ao Ministério
Público Estadual, para o ajuizamento das ações civis e
penais consideradas cabíveis.
O Ministério Público Especial de Contas, nos termos
do Parecer 00397/2019-8, da lavra do Procurador,
Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, acompanhou o
posicionamento da área técnica.
O Eminente Relator, o Conselheiro Sebastião Carlos
Ranna de Macedo, nos termos do Voto nº 00793/20198, acompanhou o posicionamento da área técnica e do
Ministério Público Especial de Contas.
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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Na sequência dos atos e fatos, pedi vista dos autos,
visando formar convicção sobre o voto de vista proferido
pelo Eminente Conselheiro Relator.
É o sucinto relatório.
VOTODEVISTA
1. DA FUNDAMENTAÇÃO:
Da análise dos autos, em síntese, verifico que a área
técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva
00263/2019-3, assim se manifestou, litteris:
[...]
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, em respeito aos princípios constitucionais
do contraditório e da ampla defesa, sugere-se a esta
Corte de Contas a:
Por todo exposto e com base no inciso II, do artigo
95 c/c artigo 99, § 2º, da lei Complementar Estadual
nº 621/2012, sugere-se que seja reconhecida a
PROCEDÊNCIA da presente representação (Petição
Inicial 255/2017), tendo em vista o reconhecimento
da irregularidade no atestado operacional resultando
em restrição ao caráter competitivo do certame,
infringindo ao disposto no artigo 30 da lei 8.666/1993.
Agente responsável: Tatiany da Silva Pirola (Pregoeira
Municipal);
Por todo exposto e diante do preceituado no artigo 319,
parágrafo único, da Resolução TC 261/2013, conclui-se,
opinando por:
Acatar as razões de justificativa dos senhores Mario
Sérgio Lubiana (Prefeito Municipal) e Sebastião de Sá
Pereira (Secretário Municipal), pela prática de atos
ilegais descritos no item 2 desta instrução;

Rejeitar as razões de justificativas da senhora Tatiany da
Silva Pirola (Pregoeira Municipal), pela pratica de atos
ilegais descritos no item 2 desta instrução, sugerindo
a pena de multa, prevista no artigo 135, II da Lei
Complementar nº 621/2012, tendo em vista a gravidade
das infrações apontadas nesta Representação;
Determinar ao jurisdicionado que se abstenha de
realizar exigências subjetivas em seus certames, em
especial nos Atestados de Capacidade requeridos aos
participantes;
Com fundamento no art. 102 c/c art. 100 da Lei
8.666/93 c/c o art. 471 do Regimento Interno do TCE-ES
(Res 261/2013), sugerimos também encaminhar cópia
dos elementos pertinentes ao Ministério Público do
Estado do Espírito Santo, para o ajuizamento das ações
civis e penais consideradas cabíveis;
Por fim, sugere-se cientificar aos signatários da
representação do teor da decisão final a ser proferida,
conforme preconiza o artigo 307, § 7º, da Resolução TC
nº 321/2013. – g.n.
O Ministério Público Especial de Contas, através do
Parecer 00397/2019-8, anuiu os termos Instrução
Técnica Conclusiva 00263/2019-3.
O Eminente Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, acompanhando o entendimento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, votou
nos seguintes termos, verbis:

Deliberação que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
DELIBERAÇÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo relator:
1 ACOLHER as razões de justificativas apresentadas
pelos senhores Mário Sérgio Lubiana e Sebastião de Sá
Pereira;
2 REJEITAR as razões de justificativas apresentadas
pela senhora Tatiany da Silva Pirola em razão da
irregularidade disposta no item 3.1 deste Acórdão,
aplicando-lhe MULTA no valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais), com base no art. 135, II, LC 621/2012;
3 pela PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO diante do
preceituado nos artigos 95, inciso II e 99, § 2º, ambos
da Lei Complementar 621/2012, tendo em vista o
reconhecimento da seguinte irregularidade:
3.1 Exigência indevida de atestado de capacidade
operacional
Base legal: art. 30 da Lei 8666/1993.

[...]

4 DETERMINAR ao atual responsável que se abstenha
de realizar exigências subjetivas em seus certames, em
especial nos Atestados de Capacidade requeridos aos
participantes;

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites
processuais e legais, subscrevendo o entendimento
técnico e do Parecer do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte

5 ENCAMINHAR cópia dos elementos pertinentes ao
Ministério Público do Estado do Espírito Santo, para
ajuizamento das ações civis e penais consideradas
cabíveis, conforme o fundamento no art. 102 c/c art.
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100 da Lei 8666/1993 c/c art. 471 do Regimento Interno
do TCE-ES;
6 DAR CIÊNCIA ao Representante do teor da Decisão
final a ser proferida por este Egrégio TCEES.
7 ARQUIVAR os autos após trânsito em julgado. – g.n.
Desta maneira, passa-se a análise meritória da
irregularidade mantida pela área técnica, pelo Ministério
Público Especial de Contas e pelo Eminente Relator dos
autos.
2. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Denota-se que a presente representação fora conhecida
pelo Eminente Relator dos autos, através da Decisão
Monocrática nº 1363/2017-1, por estarem presentes
os requisitos constantes do artigo 177 c/c o § único,
do artigo 182 do Regimento Interno, Resolução TC nº
261/2013.
3. DO MÉRITO:
No que se refere ao indicativo de irregularidade,
constante do item 2.1 (Exigência de atestado de
capacidade operacional) da Manifestação Técnica
1377/2017-3, constato que, em resposta aos Termos de
Citação 02532/2017-3, 02533/2017-8 e 02534/2017-2,
os Srs. Mário Sérgio Lubiana, Sebastião de Sá Parreira e a
Sra. Tatiany da Silva Pirola, apresentaram conjuntamente
suas alegações de defesa, conforme Defesa/Justificativa
00667/2018-4, sendo que apenas a Sra. Tatiany da Silva
Perola teve suas alegações de defesa rejeitadas.
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva 00263/20193, assim se pronunciou, litteris:
[...]
A área técnica e a defesa apresentam abundante material

sobre as condições de aceitabilidade de atestado de
capacidade operacional, apresentando nossa importante
referência do Parecer em Consulta TCE ES 20/2017.

Quanto aos efeitos, a defesa alega que a participação
de quatro empresas no certame afastaria o indício a
competitividade.

A MT 1.377/2017 firma entendimento que a ausência
de quantidades mínimas pode ter origem na dificuldade
do jurisdicionado em estabelecer serviços e quantidades
a serem comprovados. Sem entrar no mérito das
possibilidades, inequivocamente pode se afirmar que a
informação objetiva que deveria constar no atestado de
capacidade operacional não foi fornecida no certame.

Discordamos desse entendimento, pois ainda que um
certame tenha a participação de quatro empresas
seja uma quantidade razoável para as características
da PP 65/2017, não se pode afirmar que um atestado
objetivo pudesse melhorar a qualidade ou a quantidade
de empresas, permitindo um procedimento menos
restritivo a disputa e resultando em melhores preços para
o serviço buscado pra PMNV. Nesse sentido, a própria
Petição 255/2017 (representação de uma empresa do
setor no presente processo) não permite afirmar que a
restrição a competição não ocorreu.

Recrudesce, da análise da Defesa/Justificativa 667/2018,
e de outras informações presentes no processo, o
não afastamento pelo entendimento apontado na
MT 1.377/2017, que no caso concreto o atestado de
capacidade operacional exigido na PP 65/2017 foi
irregularmente subjetivo.
A subjetividade se reforça em todas as referências
que admitem o atestado de capacidade operacional,
a descriminação quantitativa (ou informação que o
valha) é indispensável. O Acórdão TCE ES 751/2016, por
exemplo, se baseia na súmula 263 do TCU, conforme
conteúdo destacado no item 2.1 da presente instrução
sobre a caracterização quantitativa do documento.
Não vislumbramos outro entendimento que sobre o
assunto, é inescapável que um atestado de capacidade
operacional abra mão da informação da capacidade.
Não identificamos no certame quaisquer informações
de quantidades e percentuais aceitáveis (ou quaisquer
outras que fossem objetivas) por parte dos CNPJs
sobre a sua experiência anterior, deixando os eventuais
pretendentes a disputa da licitação sem a certeza que
não seriam impugnados em razão da clausula 8.2.4.e da
PP 56/2017 da PMNV.
www.tce.es.gov.br

Não obstante, em razão da busca da verdade real, não
tendo sido questionada, entre outros, a nomeação
da pregoeira, que caracterizam culpa na escolha de
subordinados, e, em razão pormenor da dimensão e
complexidade da irregularidade (somada as obrigações
funcionais de um homem médio investidos no cargo
de prefeito e secretário municipal), entendemos
que os mesmo não devam ser atingidos pela
presente irregularidade, sugerindo o afastamento de
responsabilização do Sr. Mário Sérgio Lubiana e do Sr.
Sebastião de Sá Pereira.
Dessa forma, pela análise dos fatos, sugere-se a
manutenção do vício apontado no MT e transcrito nas
ITI, conforme lista a seguir:
Responsáveis
Identificação: Tatiany da Silva Pirola – Pregoeira
Municipal;
Conduta/Nexo: elaborar certame com exigência de
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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atestado de capacidade operacional subjetivo expondo
o procedimento ao risco a restrição da competição. –
g.n.
Observa-se que a ocorrência de parte da irregularidade
elencada na peça inaugural, no que tange à exigência
de capacidade técnica-operacional, prevista no item
8.2.4, do aludido edital, notadamente ao descrito na
letra “e” do referido item editalício que pormenoriza
à “apresentação de, no mínimo, 01 (um) Atestado de
Capacidade Técnica, em nome da licitante, expedido
por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprovando a execução de serviços que tenham
características semelhantes ao objeto desta licitação,
devidamente registrado no Conselho Regional de
Administração do Espírito Santo (CRA-ES) e visado pelo
seu responsável técnico”.
Registre-se que a qualificação técnica está disposta no
art. 30 da Lei nº 8.666/93, que, em seu inciso II, assim
dispõe, litteris:
[...]

485727/2017 (DOC 4), que houve a participação das
seguintes empresas: Ferreira Locação e Serviços Ltda
- EPP, Gilmar Miotto - ME, Jaguarense Transporte
Terraplanagem Ltda - EPP, e Mecânica e Serviços J L
Ltda – ME.
Os gestores informaram que “em parecer jurídico, a
Procuradoria Jurídica do Município, sugeriu a substituição
de exigência de Atestado de Capacidade Técnica, para
Atestado de Capacidade Técnico-Operacional, o que fora
aceito e realizado”.
Constato, também, que a Promotoria de Justiça
Cumulativa de Nova Venécia, através do Ofício OF/
PJNV/2º Promotor/nº 352/2018, subscrito pelo
Procurador de Justiça, o Dr. Lélio Marcarini, informa ao
Sr. Mário Sérgio Lubiana - Prefeito Municipal de Nova
Venécia, a Notícia de Fato nº 2018.0011.9201-64, in
verbis:
[...]
Ilustríssimo Senhor,

II. comprovação de aptidão para desempenho de
atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, e
indicação das instalações e do aparelhamento e
do pessoal técnico adequados e disponíveis para
a realização do objeto da licitação, bem como da
qualificação de cada um dos membros da equipe
técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. – g.n.

Tramita nesta Promotoria de Justiça Notícia de Fato
sob o nº 2018.0011.9201-64, com base em ofício
encaminhado pelo Conselho Regional de Administração
do Espírito Santo - CRA/ES solicitando que este órgão
recomende às Prefeituras que quando da realização de
licitação, exijam o registro das empresas/responsáveis
técnicos no CRA-ES para prestação de serviços de
administração, bem como dos respectivos atestados de
capacidade técnica e/ou acervo técnico.

Da análise dos autos, verifico que os responsáveis
evidenciam na justificativa apresentada, notadamente
na “Ata de Licitação, Modalidade Pregão Presencial
nº 056/2017 - Procedimento Administrativo nº

Desta forma, SOLICITO a Vossa Senhoria que informe
a este PARQUET se nas licitações está sendo exigida a
inscrição no CRA/ES dos licitantes como documento
legal referentes à qualificação técnica das empresas/
www.tce.es.gov.br

responsáveis técnicos para a prestação de serviços.
Prazo: 10 (dez) dias úteis. – g.n.
Denota-se, que o sobredito ofício foi encaminhado
pelo Sr. Celso Cavalini Calvi - Chefe de Gabinete, em
16/05/2018, à divisão de licitação para informar.
Neste contexto, os responsáveis consignaram em sua
defesa, a referida notificação, relativamente ao Ofício
OF/PJNV/2º Promotor/nº 352/2018, no que se refere a
recomendação ao Município pelo Parquet, quanto ao
registro das empresas/responsáveis técnicos no CRA-ES,
em licitações cujo objeto envolva a prestação de serviços
de administração.
Assim, tendo por base o objeto licitado, que visa a
contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de locação de caminhões e máquinas pesadas,
com motorista e operador, para prestar serviços de
manutenção na Secretaria de Obras, dos Transportes
e de Urbanismo, na sede e interior do Município,
licitação do tipo “menor preço”, não me parece salutar
a exigência de qualificação técnica, ao menos em juízo
de cognição sumária.
Frisa-se, que no tocante a licitação, um dos princípios
basilares da administração pública é a busca pela
proposta mais vantajosa, observando-se no caso em
apreço, que o melhor critério de julgamento para se
obter a melhor contratação é a proposta do tipo menor
preço.
Entretanto, não se pode ignorar que a habilitação é a
fase do procedimento em que a Administração verifica
a aptidão dos candidatos para uma futura contratação,
sendo que esta acarreta a exclusão do licitante da fase
do julgamento das propostas, e, embora seja uma
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preliminar, vale como um elemento de aferição para o
próprio contrato futuro, que é, de regra, o alvo final da
licitação.
Portanto, deve se ter cautela quanto a exigências
indevidas e impertinentes para a habilitação de licitante,
que possam impedir a competitividade, vez que pode
limitar o número de licitantes.
Frisa-se que a equipe técnica acolheu as justificativas
apresentadas pelos Srs. Mário Sérgio Lubiana e
Sebastião de Sá Parreira, recaindo o ônus nos ombros
da Sra. Tatiany da Silva Perola – Pregoeira, em razão da
sugestão de aplicação de multa.
Lado outro, não se pode descartar a importância de
cercar o procedimento licitatório de todas as garantias
necessárias, no sentido de que os serviços sejam
prestados de forma adequada.
Desse modo, embora persista a irregularidade, dos
elementos constantes dos autos, verifico que não houve
má fé por parte da pregoeira, até porque foi acatada a
sugestão da Procuradoria Jurídica do Município, quanto
a substituição de exigência de Atestado de Capacidade
Técnica, para Atestado de Capacidade TécnicoOperacional, e também, não vislumbro a necessidade de
remeter cópia dos elementos pertinentes ao Ministério
Público do Estado do Espírito Santo, para ajuizamento
de ações, por entender que não há complexidade e
tampouco a efetiva caracterização de danos ao erário.
Ressalta-se que esta matéria já foi pacificada por esta
Corte de Contas, conforme Parecer Consulta 20/2017.
Ademais, no caso em apreço participaram da licitação 04
(quatro) empresas, e não há como afirmar se haveriam
outras dispostas a fazer parte do certame.

Posto isto, acompanhando parcialmente o entendimento
técnico, do Órgão Ministerial, bem como do Eminente
Relator dos autos, mantenho a presente irregularidade,
sem cominação de multa pecuniária, expedindo-se
determinação à administração municipal.
4. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, acompanhando parcialmente o
posicionamento da área técnica, do Ministério Público
Especial de Contas e do Eminente Conselheiro Relator
dos autos, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
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 deste
Egrégio Tribunal de Contas, ante as razões expostas, em:
1.1. ACOLHER as razões de justificativas apresentadas
pelos senhores Mário Sérgio Lubiana e Sebastião de Sá
Pereira;
1.2. REJEITAR as razões de justificativas apresentadas
pela senhora Tatiany da Silva Pirola, MANTENDO-SE
a irregularidade constante do item 2.1 (Exigência de
atestado de capacidade operacional) da Manifestação
Técnica 1377/2017-3, DEIXANDO-SE de aplicar de multa
pecuniária, pelas razões antes expostas;
1.3.
CONSIDERAR
PROCEDENTE
a
presente
representação, para no mérito, com fundamento no
artigo 95, II e 99, § 2º, ambos da Lei Complementar
Estadual 621/2012, em razão da manutenção do
indicativo de irregularidade constante do item 2.1
www.tce.es.gov.br

(Exigência de atestado de capacidade operacional) da
Manifestação Técnica 1377/2017-3, pelas razões antes
indicadas;
1.4. DEIXAR de encaminhar cópia dos elementos
pertinentes ao Ministério Público do Estado do Espírito
Santo, para ajuizamento de ações, pelas razões antes
indicadas;
1.5. DETERMINAR ao atual Chefe do Poder Executivo
Municipal e ao Pregoeiro de Nova Venécia, que se
abstenham de realizar exigências subjetivas em seus
certames, em especial nos Atestados de Capacidade
requeridos aos participantes;
1.6. DAR CIÊNCIA aos interessados, ARQUIVANDO-SE os
presentes autos após o respectivo trânsito em julgado.
2. Por maioria, nos termos do voto-vista do Conselheiro
Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha. Vencido parcialmente o
relator, que votou pela aplicação de multa de R$ 3000,00
para Tatiany da Silva Pirola e por encaminhar cópias dos
autos ao Ministério Público Estadual.
3. Data da Sessão: 03/04/2019 – 9ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator), Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
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PROCURADOR DE CONTAS HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Acórdão 00372/2019-5 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 03569/2018-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: PMI - Prefeitura Municipal de Itarana
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: ADEMAR SCHNEIDER
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITARANA – EXERCÍCIO DE 2017 –
CONTAS REGULARES – QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÃO –
ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas
Anual da Prefeitura Municipal de Itarana, referente ao
exercício de 2017, sob a responsabilidade do senhor
Ademar Schneider.
A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 303/2018
e a Instrução Técnica Inicial 517/2018, com sugestão de
citação do senhor Ademar Schneider para apresentação
de razões de defesa, o que foi realizado mediante a
Decisão Segex 509/2018.
Devidamente citado, o gestor anexou aos autos suas
justificativas (Defesa/Justificativa 1458/2018 e Peça

Complementar 20653/2018).

Passivo Financeiro evidenciado, como segue:

Foram os autos encaminhados ao Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia – NCE, o qual
elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 577/2019,
concluindo pela regularidade das contas, tenho em
vista que as justificativas e documentos apresentados
pelo responsável são suficientes para afastar todos os
indicativos de irregularidade constantes na ITI 517/2018

Tabela 12: Passivo Financeiro Em R$ 1,00

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 660/2019).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o
feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto
a um julgamento, eis que observados todos os trâmites
legais e regimentais.
Inicialmente, ratifico integralmente o opinamento
técnico e Ministerial tomando como razão de decidir a
fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva
577/2019, abaixo transcrita:
2. INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE
2.1 DIVERGÊNCIA ENTRE O SALDO DA DÍVIDA FLUTUANTE
E O SALDO DO PASSIVO FINANCEIRO EVIDENCIADO NO
BALANÇO PATRIMONIAL (Item 3.1.12 do RT 303/2018)
Base Normativa: artigos 85, 89, 100, 101 e 105, da lei
federal 4.320/1964.
TEXTO DO RT
Da análise do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo
da Dívida Flutuante, observa-se divergência no valor do
www.tce.es.gov.br

É importante destacar que a divergência apontada é no
mesmo montante dos restos a pagar processados. Assim,
conclui-se que o demonstrativo da Dívida Flutuante
encaminhado deixou de evidenciar a movimentação dos
restos a pagar processados.
Por conseguinte, sugere-se citar o gestor responsável,
para apresentar as razões de justificativas que julgar
necessárias.
JUSTIFICATIVAS
Em sua defesa, o gestor alegou que:
(TABELA)
(TABELA)
(TABELA)
O gestor acostou documentação de suporte para esta
irregularidade.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Das argumentações e documentos apresentados,
verifica-se que a impropriedade foi ocasionada por falha
na geração no arquivo DEMDFL.XML – Demonstrativo da
Dívida Flutuante, o qual deixou de evidenciar Restos a
Pagar Processados. Não obstante, os valores encontramse devidamente registrados na contabilidade, conforme
se vê pelo total do Passivo Financeiro evidenciado no
Balanço Patrimonial, onde se observa o cômputo dos
Restos a Pagar Processados, bem como no Demonstrativo
da Dívida Flutuante encaminhado anexo à defesa.
Assim, sugere-se que seja afastado o indicativo de
irregularidade, acrescentando-se recomendar ao gestor
que sejam observados os parâmetros indicados nos
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172

ATOS DA 1a CÂMARA

Anexos da Instrução Normativa 43/2017, quando do
envio da próxima prestação de contas, a fim de evitar
distorções nos demonstrativos gerados a partir sistema
CidadES, concorrendo para que evidenciem a real
situação da unidade gestora.
2.2 DIVERGÊNCIA ENTRE O SALDO CONTÁBIL DOS
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E O VALOR DO
INVENTÁRIO DE BENS EM ALMOXARIFADO (Item 3.2.2
do RT 303/2018).

JUSTIFICATIVAS

303/2018).

Em sua defesa, o gestor alegou que:
(TABELA)

Base Normativa: Arts. 40 e 195, inciso I da Constituição
Federal.

(TABELA)

TEXTO DO RT

(TABELA)

Tabela 18: Movimentação de Débitos Previdenciários
Em R$ 1,00

(TABELA)
O gestor acostou documentação de suporte para esta
irregularidade.

Base Normativa: Art. 94 a 96 da Lei 4.320/64.

ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS

TEXTO DO RT

Das argumentações e documentos apresentados,
verifica-se que a impropriedade foi ocasionada por
falha na geração do arquivo INVALM.XML – Inventário
Anual Sintético de Bens em Almoxarifado (Estoques).
Não obstante, os valores encontram-se devidamente
registrados na contabilidade, conforme evidenciado no
Balanço Patrimonial, na conta Estoques, bem como no
Demonstrativo do Inventário dos Bens de Almoxarifado,
encaminhado anexo à defesa. Insta ressaltar que a
comissão de inventário atestou que o total de bens em
almoxarifado é de R$ 4.649,05 (TERALM).

A análise dos registros patrimoniais restringiu-se à
avaliação dos valores demonstrados nas contas de
estoques e de bens móveis, imóveis e intangíveis.
Na tabela a seguir, demonstram-se os valores extraídos
das demonstrações contábeis e do inventário de bens
realizado em 31/12/2017:
Tabela 15 Estoques, Imobilizados e Intangíveis Em R$
1,00
Fonte: Processo TC 03569/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017
Conforme divergências demonstradas na tabela
anterior, verifica-se que o valor inventariado dos bens
em almoxarifado 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 sugere-se citar o gestor
para apresentação das justificativas cabíveis.

Assim, sugere-se que seja afastado o indicativo de
irregularidade, acrescentando-se recomendar ao gestor
que sejam observados os parâmetros indicados nos
Anexos da Instrução Normativa 43/2017, quando do
envio da próxima prestação de contas, a fim de evitar
distorções nos demonstrativos gerados a partir sistema
CidadES, concorrendo para que evidenciem a real
situação da unidade gestora.
2.3 EVIDÊNCIAS DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE
PARCELAMENTO DE DÉBITO FIRMADO COMO O REGIME
GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) (Item 3.5.1 do RT
www.tce.es.gov.br

Fonte: Processo TC 03569/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Observa-se na tabela 18, que o parcelamento de débito
“Processo 15586.720402/2012-54” apresenta saldo final
idêntico ao saldo inicial, evidenciando a ausência de
pagamentos no decorrer do exercício de 2017.
Desta forma, sugere-se citar o gestor para apresentar
justificativas
acompanhadas
de
documentação
pertinente.
JUSTIFICATIVAS
Em sua defesa, o gestor alegou que:
(TABELA)
(TABELA)
(TABELA)
(TABELA)
PAGAMENTO DE INSS PARCELADO(DOC-004):
(TABELA)
PARCELAMENTO DE PASEP(DOC-004):
(TABELA)
(TABELA)
(TABELA)
O gestor acostou documentação de suporte para esta
irregularidade.
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ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Das argumentações apresentadas, verifica-se que assiste
razão ao gestor, uma vez que o valor acrescido e baixado
da conta contábil 221430101 - Contribuição ao RGPS
– Débito Parcelado, no montante de R$ 313.313,52,
refere-se à atualização do parcelamento – Processo
15586.720.403/2012-54, junto ao INSS e à transferência
de saldo do passivo não circulante para o passivo
circulante.
Esclareceu, ainda, que foram pagos, no exercício de
2017, R$ 579.916,73 do referido parcelamento.
Consultando o Balancete de Verificação 2017 (BALVER),
observa-se uma movimentação a débito (baixas/
pagamentos) na conta 211420102 Contribuições ao
RGPS – Débito Parcelado (passivo circulante) no valor de
R$752.519,33.
Ante todo o exposto, depreende-se inexistir ausência de
pagamento de parcelamento de débito firmado como
o regime geral de previdência social. Nesse sentido,
sugere-se afastar o indicativo de irregularidade.
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A presente análise pautou-se no exame de todos os
documentos anexos à defesa, concluindo-se por conter
nos autos justificativas e documentos suficientes para
afastar os indicativos de irregularidade constantes na ITI
517/2018.
Diante do exposto e do que consta dos autos, submetese à consideração superior a seguinte proposta de
encaminhamento:
1. Julgar REGULARES as contas do Sr. Ademar Schneider,
Prefeito Municipal, no exercício de funções de ordenador
de despesas da Prefeitura M. de Itarana, no exercício

de 2017, na forma do artigo 84, I da Lei Complementar
Estadual 621/2012.
2. Exclusivamente para os fins do disposto na Decisão
Plenária TC-13/2018, que dispõe sobre a aplicação no
âmbito deste Tribunal da interpretação da fixação de
tese jurídica de repercussão geral pelo Supremo Tribunal
Federal, em sede de Recurso Extraordinário nº 848.826/
DF, emitir parecer prévio pela APROVAÇÃO da prestação
de contas anual de gestão, exercício de 2017, sob
responsabilidade do Sr. Ademar Schneider, objetivando
instrumentalizar o julgamento pela Câmara Municipal de
Itarana, nos termos do art. 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.
3. Recomendar ao gestor responsável que sejam
observados os parâmetros indicados nos Anexos da
Instrução Normativa 43/2017, quando do envio da
próxima prestação de contas, a fim de evitar distorções
nos demonstrativos gerados a partir sistema CidadES,
concorrendo para que evidenciem a real situação da
unidade gestora.
Corroboro o opinamento técnico pelos afastamentos dos
indicativos de irregularidades, dissinto, contudo, da área
técnica e Ministério Público de Contas no que pertine
ao encaminhamento de Parecer Prévio ao legislativo
municipal.
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 decisão proferida
pelo STF no RE 848.826, 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.
www.tce.es.gov.br

Verifica-se que neste caso o julgamento impõe-se pela
regularidade das contas apresentadas, não havendo
possibilidade de repercussão deste julgamento para
fins de inelegibilidade do ordenador de despesas pela
Câmara Municipal, por essa razão desnecessária a
emissão do Parecer Prévio.
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. Julgar REGULARES as contas do senhor Ademar
Schneider frente à Prefeitura Municipal de Itarana no
exercício de 2017, na forma do inciso I, do artigo 84 da
Lei Complementar 621/2012,
1.2. Dar plena quitação ao responsável, nos termos do
artigo 85 do mesmo diploma legal;
1.3. Recomendar ao gestor responsável que sejam
observados os parâmetros indicados nos Anexos da
Instrução Normativa 43/2017 quando do envio da
próxima prestação de contas, a fim de evitar distorções
nos demonstrativos gerados a partir sistema CidadES,
concorrendo para que evidenciem a real situação da
unidade gestora;
1.4. Após, o trânsito em julgado, arquivar os presentes
autos.
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2. Unânime.
3. Data da Sessão: 03/04/2019 – 9ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Luiz
Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Acórdão 00373/2019-1 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo:
Classificação:
Exercício:
UG:
Relator:
Responsável:

05542/2018-6
Prestação de Contas Anual de Ordenador
2017
PMM - Prefeitura Municipal de Mucurici
Sebastião Carlos Ranna de Macedo
OSVALDO FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITURA
MUNICIPAL DE MUCURICI – EXERCÍCIO DE 2017 –
JULGAMENTO PELA REGULARIDADE DAS CONTAS –
RECOMENDAÇÃO – MULTA – QUITAÇÃO – ARQUIVAR

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas
Anual da Prefeitura Municipal de Mucurici, referente
ao exercício de 2017, sob a responsabilidade do senhor
Osvaldo Fernandes de Oliveira Júnior.
O Núcleo de Contabilidade e Economia – NCE, elaborou o
Relatório Técnico 194/2018 e a Instrução Técnica Inicial
444/2018, com sugestão de citação do senhor Osvaldo
Fernandes de Oliveira Júnior para apresentação de
razões de defesa, o que foi realizado mediante a Decisão
Segex 443/2018.
Posteriormente, tendo o senhor Osvaldo Fernandes de
Oliveira Júnior apresentado suas justificativas (docs. 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66 e 67), foram os autos remetidos
ao NCE para análise, concluindo, na Instrução Técnica
Conclusiva 596/2019, pelo julgamento regular das
contas da Prefeitura Municipal de Mucurici, opinando na
aplicação de multa ao responsável pelo descumprimento
do prazo de envio da PCA, bem como recomendação ao
atual gestor para o atendimento integral à IN 43/2017.
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 699/2019).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o
feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto
a um julgamento, eis que observados todos os trâmites
legais e regimentais.
www.tce.es.gov.br

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 596/2019, corroborado
pelo Parecer do Ministério Público de Contas 699/2019,
vejamos:
DOS INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE
2.1 Descumprimento do prazo de envio da Prestação de
Contas (ITEM 2.1 RT 194/2018-8)
Base Legal: passível de sanção por multa, art. 139 da
Res. 261/2013.
Conforme o item 2.1, RT 194/2018-8 abaixo transcrito:
A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal,
por meio do sistema CidadES, em 08/05/2018, nos
termos do art. 139 do Regimento Interno do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado pela
Resolução TC 261/2013, inobservando, portanto, o prazo
regimental.
JUSTIFICATIVA:
1329/2018-2:

Conforme

a

Defesa

Justificativa

No que se refere à alegação de que a Prefeitura Municipal
de Mucurici descumpriu o prazo legal previsto para
envio da Prestação de Contas Anual de 2017 através do
sistema CidadES, que estabelece como data limite o dia
31 de março do exercício seguinte, relatamos:
Primeiramente, há de se considerar que o prazo para
envio da Prestação de Contas Anual do município de
Mucurici não coincide com o prazo de 31 de março
estabelecido pelo TCEES, haja vista que a emenda à Lei
Orgânica Municipal nº. 001/2014(DOC-001) estabeleceu
como prazo legal para elaboração da Prestação de
Contas o dia 30 de abril do exercício subsequente ao da
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Prestação de Contas.
Ressaltamos que a Prestação de Contas Anual só é
considerada entregue ao Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, após a sua efetiva homologação, nos
termos do art. 14 da IN 043/2017.
A homologação dos dados da Prestação de Contas
ocorreu efetivamente no dia 08/05/2018, conforme
podemos constatar através de consulta ao site do TCEES.
Por outro lado, não poderíamos deixar de destacar
que o exercício de 2017 foi um ano em que se exigiram
novas adaptações e adequações a serem cumpridas pelo
município, com vistas ao atendimento das mudanças
impostas através da Instrução Normativa nº. 043 de 05
de dezembro de 2017, que dentre as novas exigências
estabelecidas, previu a inclusão de novos arquivos
estruturados (XML), o que tornou a elaboração da
Prestação de Contas Anual mais morosa e dependente
de informações de outros setores do município.
Não obstante, entendemos que o pequeno lapso
temporal ocorrido entre o prazo limite para homologação
da PCA de 2017 a este Egrégio Tribunal de Contas e a
sua efetiva homologação ocorrida, não causou prejuízos
à análise técnica e documental da Prestação de Contas
Anual do Município de Mucurici, tendo em vista que
a primeira movimentação do processo ocorrida no
TCEES se deu no dia 18/06/2018, conforme consulta ao
processo em questão realizada no site do TCEES.
Diante do exposto, requeremos deste egrégio Tribunal de
Contas, o afastamento dos fatos e motivos que ensejaram
a citação do item em questão, reconhecendo que o
município não mediu esforços no sentido de encaminhar
a PCA de 2017 ao TCEES nos prazos legais, bem como

a sua efetiva análise foi concluída no dia 08/08/2018,
apesar da homologação ter ocorrida em 18/06/2018,
prazo este que entendemos não ter causado qualquer
prejuízo à análise técnica da Prestação de Contas Anual
de 2017 por parte deste Egrégio Tribunal de Contas. [Sic]
ANÁLISE: A defesa atribui o descumprimento do prazo
estabelecido na Resolução TC 261/2013 às adaptações
e adequações a serem cumpridas pelo município, com
vistas ao atendimento das mudanças impostas através
da IN nº. 43/2017, e a inclusão de novos arquivos
estruturados (XML), o que tornou a elaboração da
Prestação de Contas Anual mais morosa e dependente
de informações de outros setores do município.
Alega ainda, que o pequeno lapso temporal ocorrido
entre o prazo limite para homologação da PCA de 2017
e a sua efetiva homologação não causaram prejuízos à
análise técnica e documental da PCA do Município de
Mucurici, tendo em vista que a primeira movimentação
do processo ocorrida no TCEES se deu no dia 05/06/2018
e a análise técnica foi concluída pelo TCEES no dia
10/09/2018.
Não obstante a alegação da defesa de que o atraso na
entrega da PCA não causou prejuízos à análise técnica
e documental da PCA do Município de Mucurici, há que
se considerar que o art. 139 da Resol. TC nº 261/2013
refere-se a TODOS os processos de prestação de contas
a serem encaminhados ao TC, tendo como única exceção
“disposição legal ou regulamentar em contrário”.
Observa-se que no caso da Prefeitura de Mucurici,
há disposição legal, uma vez que a emenda à Lei
Orgânica Municipal nº. 001/2014 (Peça Complementar
18559/2018-2) estabeleceu:
www.tce.es.gov.br

(TABELA)
Ainda assim, a Prefeitura não foi capaz de obedecer ao
prazo estabelecido em sua Lei Orgânica (30/04/2018).
Em consulta ao sistema CidadES verificou-se que a
primeira tentativa de entrega do presente PCA deu-se
em 02/05/2018, e somente a remessa do dia 08/05/2018
teve o envio livre de impedimento, sendo homologada.
Verifica-se, portanto, que os motivos alegados para
justificar a demora na entrega da PCA derivam de
deficiência da própria gestão. Desta forma, entende-se
não serem motivos suficientes para justificar o atraso no
cumprimento do prazo regulamentar.
Observa-se, ainda que o art. 20 da IN nº 43/2017, é claro
ao abordar que em caso de esgotamento do prazo para o
efetivo encaminhamentos das contas e atendimento ao
Termo de Notificação, o sistema continuará disponível
para recebimento das informações, no entanto, sem
prejuízo da aplicação de sanção.
Sendo assim, sugere-se aplicar a sanção por multa ao
responsável, nos termos do art. 135 da Lei Complementar
621/2012.
2.2 Divergência entre o saldo da Dívida Flutuante e o
saldo do Passivo Financeiro evidenciado no Balanço
Patrimonial (ITEM 3.1.12, RT 194/2018-8)
Base Legal: artigos 85, 89, 100, 101 e 105, da lei federal
4.320/1964.
Conforme o item 3.1.12, RT 194/2018-8 abaixo transcrito:
Da análise do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo
da Dívida Flutuante, observa-se divergência no valor do
Passivo Financeiro evidenciado, como segue:
Tabela 12: Passivo Financeiro Em R$ 1,00
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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É importante destacar que a divergência apontada é no
mesmo montante dos restos a pagar processados. Assim,
conclui-se que o demonstrativo da Dívida Flutuante
encaminhado deixou de evidenciar a movimentação
dos restos a pagar processados.
Por conseguinte, sugere-se citar o gestor responsável,
para apresentar as razões de justificativas que julgar
necessárias.
JUSTIFICATIVA:
1329/2018-2:

Conforme

a

Defesa

Justificativa

A respeitável equipe técnica deste Egrégio Tribunal de
Contas, relatou com muita propriedade, que o arquivo
estruturado (XML) do demonstrativo da dívida flutuante
encaminhado anexo à Prestação de Contas Anual de
2017, foi apresentado de forma divergente em relação ao
passivo financeiro apresentado pelo município através
do arquivo estruturado (XML) do Balanço Patrimonial.
Conforme relatado pelo técnico subscritor do relatório
técnico em questão, a divergência em questão se deve
ao fato do arquivo estruturado (XML), Demonstrativo
da Dívida Flutuante, ter sido gerado com inconsistência
pelo sistema contábil utilizado pelo município, não
evidenciado os restos a pagar processados no montante
de R$ 256.672,10 (duzentos e cinquenta e seis mil,
seiscentos e setenta e dois reais e dez centavos).
Ressaltamos para os devidos fins que tal inconsistência
se deve ao fato do exercício de 2017 ter sido o primeiro
exercício de envio obrigatório do Demonstrativo da
Dívida Flutuante através de arquivo estruturado (XML),
onde a adaptação do sistema contábil às novas exigências
do TCEES, foi realizada com falha, haja vista que os
restos a pagar processado não foram evidenciados no

Demonstrativo da Dívida Flutuante.
Diante do exposto, e objetivando sanarmos os fatos e
motivos que ensejaram a citação do item em questão,
entramos em contato com a empresa responsável
pela manutenção do sistema contábil utilizado pelo
município, para proceder a correção do demonstrativo
em questão, fato este que podemos constatar através
da apresentação do Demonstrativo da Dívida Flutuante
(DOC-002) que ora apresentamos em total conformidade
com os valores evidenciados no balanço patrimonial,
sanando definitivamente os fatos e motivos que
ensejaram a presente citação. [Sic]

[2] Deverão ser informados, neste arquivo, todos os
códigos contábeis que se enquadrem no conceito de
Dívida Flutuante (Contas de Escrituração dos Grupos
2.1 – Passivo Circulante e 2.2 – Passivo Não-Circulante,
cujo Indicador de Superávit Financeiro seja igual a igual
a “F” e, “X”, quando “X” for “F”), e que apresentem
saldo inicial ou final diferente de zero, mesmo que não
tenha havido movimentação no período. As contas que
apresentarem saldo zero, mas que foram movimentadas
no exercício, também deverão ser informadas. (negritei
e grifei)

ANÁLISE: A defesa alega que a inconsistência se deve ao
fato de o exercício de 2017 ter sido o primeiro exercício de
envio obrigatório do Demonstrativo da Dívida Flutuante
através de arquivo estruturado (XML), onde a adaptação
do sistema contábil às novas exigências do TCEES foi
realizada com falha, haja vista que os restos a pagar
processado não foram evidenciados no Demonstrativo
da Dívida Flutuante.

Nesse sentido, a descrição contida no Anexo à IN TCEES
43/2017 foi clara quanto à necessidade de observância
do Anexo 17 da Lei 4320/64:

Conforme as alegações da defesa, a dívida flutuante
está devidamente contabilizada e demonstrada no
Demonstrativo da Dívida Flutuante da Prefeitura (Peça
Complementar 18560/2018-5), sendo a divergência
questionada decorrente dos dados encaminhados
através do arquivo DEMDFLT.xml.
Depreende-se, portanto, que houve erro conceitual na
interpretação da descrição dos dados a serem informados
(abaixo descrito), tendo em vista que os restos a pagar
processados fazem parte do Passivo Circulante, e se
enquadram no conceito de Dívida Flutuante, devendo,
portanto, serem informados no arquivo DEMDFLT.XML
(ou DemonstrativoDividaFlutuante.xml).
www.tce.es.gov.br

21) DEMDFLT.XML (ou DemonstrativoDividaFlutuante.
xml)
Descrição: Este arquivo conterá as informações referentes
à Dívida Flutuante de cada Unidade Gestora (Anexo 17
da Lei 4.320/64), acompanhado das notas explicativas
que se fizerem necessárias, conforme determina o artigo
101 da Lei 4.320/64 (...)
Registre-se, ainda, que os dados enviados através do
sistema CidadES são declaratórios e de responsabilidade
dos representantes legais e técnicos das entidades
jurisdicionadas.
Não obstante, tendo em vista que o jurisdicionado
comprovou a exatidão do registro contábil, tratando-se
a divergência supra de erro conceitual na interpretação
da descrição dos dados a serem informados no arquivo
DEMDFT.xml, sugere-se acolher a justificativa, e
recomendar o atendimento integral à IN 43/2017 e seus
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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anexos no envio das próximas prestações de contas.
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual de gestão
relativa à Prefeitura Municipal de Mucurici, exercício de
2017, formalizada de acordo com a IN TCEES 43/2017, e
conforme escopo definido na Resolução TC 297/2016 e
alterações posteriores.
Apontados indicativos de irregularidades no RT
194/2018-8, assegurou-se ao responsável indicado o
direito ao contraditório e à ampla defesa, observado,
portanto, o devido processo legal.
Devidamente citado, o responsável pela gestão da
Prestação de Contas sob exame, Senhor Osvaldo
Fernandes de Oliveira Júnior, apresentou justificativas
com documentação de suporte, em resposta ao Termo de
Citação 825/2018, suficientes para sanear os indicativos
questionados, exceto quanto ao descumprimento do
prazo de envio da PCA.
Diante do exposto e do que consta dos autos, submetese à consideração superior a seguinte proposta de
encaminhamento:
1. Julgar REGULAR a prestação de contas anual de
gestão do Senhor Osvaldo Fernandes de Oliveira Júnior,
no exercício das funções de ordenador de despesas da
Prefeitura Municipal de Mucurici, no exercício de 2017,
na forma do artigo 84, I da Lei Complementar Estadual
621/2012;
2. Exclusivamente para os fins do disposto na Decisão
Plenária TC-13/2018, que dispõe sobre a aplicação
no âmbito deste Tribunal da interpretação da fixação
de tese jurídica de repercussão geral pelo Supremo
Tribunal Federal, em sede de Recurso Extraordinário nº

848.826/DF, emitir parecer prévio pela APROVAÇÃO da
prestação de contas anual de gestão, exercício de 2017,
sob responsabilidade do Senhor Osvaldo Fernandes
de Oliveira Júnior, objetivando instrumentalizar o
julgamento pela Câmara Municipal de Mucurici, nos
termos do art. 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar
nº 64, de 18 de maio de 1990.
3. Sugere-se, aplicar a sanção por multa ao responsável,
nos termos do art. 135 da Lei Complementar 621/2012
(Item 2.1) e;
4. RECOMENDAR ao atual gestor o atendimento integral
à IN 43/2017 e seus anexos no envio das próximas
prestações de contas. (Item 2.2)
Corroboro o opinamento técnico pelos afastamentos dos
indicativos de irregularidades, dissinto, contudo, da área
técnica e Ministério Público de Contas no que pertine
ao encaminhamento de Parecer Prévio ao legislativo
municipal.
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 decisão proferida
pelo STF no RE 848.826, 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.
Verifica-se que neste caso o julgamento impõe-se pela
regularidade das contas apresentadas, não havendo
possibilidade de repercussão deste julgamento para
fins de inelegibilidade do ordenador de despesas pela
Câmara Municipal, por essa razão desnecessária a
emissão do Parecer Prévio.
www.tce.es.gov.br

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 colegiada, ante as razões
expostas pelo Relator, em:
1.1. JULGAR REGULARES as contas do senhor Osvaldo
Fernandes de Oliveira Júnior frente à Prefeitura
Municipal de Mucurici no exercício de 2017, na forma
do inciso I, do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012;
1.2. DAR PLENA QUITAÇÃO ao responsável nos termos
do artigo 85 da LC 621/2018;
1.3. MULTAR o Sr. Osvaldo Fernandes de Oliveira Júnior,
pelo descumprimento do prazo de envio da prestação
de contas anual, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
com amparo no art. 135, VIII da LC 621/2012 c/c art. 389,
VIII do RITCEES;
1.4. RECOMENDAR ao atual gestor atendimento integral
à IN TCEES 43/2017 e seus anexos no envio das próximas
prestações de contas anuais;
1.5 ARQUIVAR os presentes autos após o trânsito em
julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 03/04/2019 – 9ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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(relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Luiz
Carlos Ciciliotti da Cunha.
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 encontramse previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

I RELATÓRIO

Processo: 07512/2018-9
Externo

-

Fiscalização

-

UGs: PMA - Prefeitura Municipal de Aracruz, SETRANS Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos de Aracruz
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Representante: ESTRE SPI AMBIENTAL SA

CONTROLE
EXTERNO
–
FISCALIZAÇÃO
–
REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARACRUZ – PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.369/2018
– CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E
LIMPEZA URBANA NAS ÁREAS, VIAS E LOGRADOUROS
PÚBLICOS, COMPREENDENDO A SEDE, OS DISTRITOS
E A ORLA, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DO
TERMO DE REFERÊNCIA, BEM COMO PELAS NORMAS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E
SERVIÇOS URBANOS – TUTELA DE DIREITO SUBJETIVO
DA REPRESENTANTE – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – ADMISSIBILIDADE
– NÃO CONHECIMENTO – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:

Acórdão 00374/2019-4 – PRIMEIRA CÂMARA
Classificação: Controle
Representação

Procuradores: BARBARA EVELYN ARAUJO FIGUEIREDO
(OAB: 51368-BA), GABRIEL TURIANO MORAES NUNES
(OAB: 20897-BA), MARCELO VINICIUS MIRANDA
SANTOS (OAB: 51428-BA), MARINA DE ALBUQUERQUE
MARANHAO (OAB: 332019-SP), PABLO MICHEL DA SILVA
PEREIRA (OAB: 57806-BA), TOMAS MIGUEL MORAES
NUNES (OAB:30979-BA), DALTON ALMEIDA RIBEIRO
(OAB: 11359-ES, OAB: 102245-RJ)

Trata-se de representação formulada pela pessoa jurídica
de direito privado Estre Spi Ambiental SA, em que alega
irregularidades no âmbito do Processo Administrativo
n° 4.369/2018, da prefeitura municipal de Aracruz, cujo
objeto é a contratação emergencial que compreende a
execução dos serviços de manejo de resíduos sólidos e
limpeza urbana, nas áreas, vias e logradouros públicos,
compreendendo a Sede, os Distritos e a Orla, de acordo
www.tce.es.gov.br

com as disposições do Termo de Referência, bem como,
pelas normas da Secretaria Municipal de Transportes e
Serviços Urbanos.
Em suma, aduziu a empresa representante que teria sido
convidada para participar do processo n° 4369/2018,
pela Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos –
SETRANS, para apresentação de proposta do âmbito do
procedimento de contratação direta. Após a entrega dos
envelopes de propostas, a representante por ofertar o
melhor preço, sagrou-se vencedora.
Porém, alega que após apresentar uma série de
documentos, recebeu uma notificação da SETRANS,
que informava que a empresa representante não teria
reunido as condições indispensáveis à execução dos
serviços relativos à limpeza urbana, uma vez que,
no momento da assinatura do contrato, não teria
apresentado as licenças, mas apenas o requerimento
formulado perante o órgão ambiental.
Em razão disso, requereu a suspensão de todos os atos
posteriores à notificação recebida, bem como, requereu
a esta Corte Contas que considerasse a inexistência de
qualquer pendência documental da representante e por
fim, seja declarada a nulidade do ato impugnado.
Iniciada a instrução do feito, o Ministério Público de
Contas apresentou Manifestação 24/2019-8 (peça 15),
opinando pelo recebimento e conhecimento da presente
representação, e para instrução do feito, juntou aos autos
farta documentação constante do protocolo 45/2019-1.
Encaminhados os autos à Secretaria de Controle Externo
de Engenharia e Meio Ambiente - SecexEngenharia
foi elaborada a Manifestação Técnica 142/20199 (peça 46), que apresentou a seguinte proposta de
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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encaminhamento:
[...]
4 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, ressalvado o juízo de admissibilidade da
representação pelo Conselheiro Relator, previsto no §2º
do art. 177 da Resolução TC n° 261/2013, opina-se:
Com base no art. 177 da Resolução TC n° 261/2013, o
NÃO CONHECIMENTO da Representação;
Por INDEFERIR o pleito cautelar, haja vista a ausência
dos pressupostos para a sua concessão, constantes dos
incisos I e II do art. 376 da Resolução TC n° 261/2013;

da empresa signatária da representação de contratar
com a Administração Pública, o que é incompatível com
o regime jurídico de competências constitucionalmente
outorgadas a este Tribunal de Contas.
Como se vê no artigo 184, da Resolução TC 261, de 4
de junho de 2013 (Regimento Interno do Tribunal de
Contas), qualquer licitante, contratado, pessoa física ou
jurídica poderá representar ao Tribunal irregularidades
na aplicação da legislação que regule licitações e
contratos administrativos, o que de fato não restou
demonstrado no caso concreto.

Por derradeiro, que seja dada CIÊNCIA ao Representante
do teor da decisão a ser proferida.

O Ministério Público de Contas se manifestou, através da
manifestação 86/2019-9, pugnando pelo recebimento e
conhecimento da representação, em razão defender que
se trata de matéria de ordem pública, não amparando
direito subjetivo.

[...]

Pois bem.

Submetido o feito ao crivo do Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas, manifestou-se através de
manifestação do Ministério Público de Contas 86/2019-9
(peça 50) onde se pronunciou reiterando a manifestação
24/2019-8, pugnando pelo recebimento e conhecimento
da presente representação.

Divergindo do entendimento ministerial e, por entender
suficiente e plenamente motivada a fundamentação
delineada na Manifestação Técnica 142/2019-9 (peça
46), adoto-a como razões de decidir e a transcrevo
abaixo:

3. Pelo ARQUIVAMENTO dos presentes autos, com base
no art. 176, § 3º, inciso I da Resolução TC n° 261/2013.

Tendo o feito constado da pauta da 8ª. Sessão Ordinária
da 1ª Câmara foi realizada sustentação oral em favor
da pessoa jurídica Estre SPI Ambiental, acostando-se
as respectivas notas taquigráficas e novos documentos,
foram os autos submetidos a análise deste Gabinete.
II FUNDAMENTOS
Como restou cabalmente demonstrado nos autos, o
interesse que se pretende resguardar neste feito não é
o público, mas o alegado direito subjetivo e particular

[...]
2 ANÁLISE
2.1
ATENDIMENTO
ADMISSIBILIDADE.

AOS

REQUISITOS

DE

De acordo com o art. 177 do RITCEES são requisitos
de admissibilidade sobre matéria de competência do
Tribunal:
I – ser redigida com clareza;
II – conter informações sobre o fato, a autoria, as
www.tce.es.gov.br

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.
Verifica-se, inicialmente, que a representação foi
redigida com clareza e que contém informações sobre
o fato. Além disso, o representante incluiu prova de sua
existência (peça 4) e comprovação de que o signatário
tem habilitação para representa-la (peça 3).
As seguintes supostas irregularidades foram apontadas:
Exigência de documentos não contemplados no Termo
de Referência;
Ilegalidade na urgência criada pelo município para a
realização de contratação emergencial;
Ilegalidade na abertura de processo administrativo
para aplicação de penalidade à empresa ESTRE SPI
AMBIENTAL S.A.
Sustenta a empresa ESTRE SPI AMBIENTAL S.A. que
ocorreram ilegalidades no procedimento para a
contratação emergencial dos serviços de limpeza pública
no Município de Aracruz. Isso porque, no processo de
contratação, o município concluiu que a representante
não reuniu as condições necessárias à execução dos
serviços mencionados, o que, ao seu ponto de vista, não
condiz com a verdade da documentação apresentada
(peça 02).
Continua as argumentações apontando que houve a
intenção de burlar as normas legais para selecionar
indevidamente o licitante contratado (fl. 3, peça 2).
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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Aponta ainda, em Petição Intercorrente (peça 9), que
a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos do
município de Aracruz busca aplicar à representante
“penalidade de suspensão temporária de participação
em Licitação e impedimento de contratar com a
Administração pelo prazo de 12 (doze) meses”,
afirmando que o intuito dessa ação seria o de restringir
a competitividade dos futuros certames vinculados ao
serviço em questão (fl. 2, peça 9).
Nesse sentido, percebe-se que a representante se insurge
por não ter sido contratada e busca, por meio deste
Tribunal de Contas, a formalização da sua contratação.
Isso fica evidente em um de seus requerimentos (peça
02, fl. 17):
(iii) liminarmente, inaudita altera pars, nos termos
dos arts. 376 e 377 do Regimento Interno este
Tribunal: determine ao Município de Aracruz/ES, mais
especificamente à Secretaria de Transporte e Serviços
Urbanos, ao comando do Sr. Secretário Luiz Fernando
Meier, que, considerada a inexistência de qualquer
pendência documental, formalize a contratação da
ESTRE SPI AMBIENTAL S.A. para a prestação do serviço,
conforme previsto no termo de referência e nas atas
de sessão dos dias 25 e 28/05/2018, bem assim que
o Representado se abstenha de praticar qualquer
novo ato impeditivo prestação dos serviços pela ora
Representante;
Compreende-se, assim, que há o interesse privado da
ESTRE SPI AMBIENTAL S.A. em ser contratada e executar
os serviços em comento.
Sobre a tutela de interesses particulares, o Tribunal
de Contas da União (TCU) se pronunciou em diversas
decisões, argumentando a necessidade do interesse

público se sobrepujar ao privado, como exemplificado a
seguir:

Além disso, esta Corte de Contas também se pronunciou
sobre o mesmo espeque em diferentes Acórdãos:

As faculdades de denunciar e de representar ao TCU
não visam à tutela de interesses particulares, de forma a
propiciar a revisão de atos administrativos pelo Tribunal
quando não ficar evidenciada a preponderância do
interesse público [Acórdão 554/2018 – Primeira Câmara
do TCU].

ACÓRDÃO TC-069/2015 – PLENÁRIO

Na análise de representações fundamentadas no art.
113, §1º, da Lei 8.666/1993, deve ser avaliado o risco de
lesão ao interesse público decorrente do desfazimento
do ato administrativo irregular, de modo a não permitir
que a revisão do ato maculado provoque prejuízo ao
interesse público superior ao que se quer proteger. A
competência do TCU, nos processos de representação,
se destina a assegurar primordialmente a observância
do interesse público, e não de interesse meramente
privado. [Acórdão 1620/2017 – Segunda Câmara do TCU]
A norma fixada no art. 113, §1º, da Lei 8.666/1993, que
prevê o direito de representar contra irregularidades na
aplicação da Lei de Licitações, não transforma o TCU em
instância revisional de penalidades aplicadas por órgãos
e entidades da Administração. Eventual correção ou
incorreção da medida punitiva adotada deve ser tratada
pelo Poder Judiciário, a quem cabe a tutela de interesses
privados. [Acórdão 597/2016 – Plenário do TCU]
As representações formuladas com base no art. 113, §1º,
da Lei 8.666/1993 não se prestam à defesa de interesses
meramente particulares junto à Administração Pública,
devendo sua procedência ser fundada no resguardo
do interesse público. Não é da competência do TCU a
defesa de interesses privados perante o Poder Público.
[Acórdão 2426/2015 – Plenário do TCU]
www.tce.es.gov.br

Cuidam os presentes autos de Representação formulada
pela empresa (...), através de seu representante legal,
recebida por esta Corte de Contas em 16/06/2014, sob o
protocolo nº 7706/2014, (...).
Compulsando-se os autos, verifico que assiste razão área
técnica e ao Ministério Público Especial de Contas, quanto
à extinção do processo sem resolução de mérito, com
o consequente arquivamento dos autos, tendo a área
técnica através do Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas – NEC, nos termos da Instrução Técnica
Conclusiva ITC nº 9275/2014, assim se manifestado:
(...) o quadro fático foi alterado com o provimento do
recurso do primeiro colocado, habilitando-o. Nesse
sentido, não resta interesse-necessidade no presente
processo e, por conseguinte, opina-se no sentido de que
a Representação de que trata estes autos seja extinta,
sem julgamento de mérito, tendo em vista a ocorrência
da perda do objeto.
Ademais, verifica-se que a matéria tratada nesta
representação é de cunho eminentemente privado,
tratando-se de interesse privado da empresa
representante.
O representante não demonstrou o interesse público
da questão posta em questionamento, mas apenas
seu interesse privado em retirar o primeiro colocado do
certame para vencer a licitação.
(...) Em sendo assim, mostra-se correlata à situação
ocorrida nestes autos, vez que houve alteração no quadro
fático apontado na representação, o que constitui causa
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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de extinção do processo sem resolução de mérito, razão
pela qual, entendo que assiste razão a área técnica, nos
termos da Instrução Técnica Conclusiva nº 9275/2014,
e ao Ministério Público Especial de Contas, conforme
manifestação à folha 36.
Por todo o exposto (...), VOTO no sentido de que seja
EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com o
consequente ARQUIVAMENTO dos autos, em razão da
perda superveniente do objeto (...).
ACÓRDÃO TC-785/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
Trata-se de REPRESENTAÇÃO, com pedido de provimento
cautelar para suspensão do Pregão Presencial 07/2014,
promovido pela Prefeitura Municipal de Santa
Leopoldina, visando a aquisição de lâminas e similares
para manutenção da frota de máquinas pesadas,
oferecida pela empresa (...), em 27/02/2014, em face de
supostas irregularidades no procedimento licitatório.
(...) Considera a área técnica que a presente
representação não deve ser conhecida por se tratar de
defesa de interesses privados do representante junto
à Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, o que
foge ao rol de competências do Tribunal de Contas.
Isto porque o interessado não apontou possíveis
irregularidades contidas no Edital do Pregão Presencial
07/2014, apenas apontou como irregularidade a
arbitrariedade de extensão da punibilidade que
ensejou a sua desclassificação. De fato, refoge ao rol
de competências do Tribunal de Contas atuar na defesa
de interesses particulares junto à Administração Pública.
Não se verifica situação de potencial prejuízo ao erário
a ponto de justificar atuação deste Tribunal. No caso
concreto, o Tribunal está sendo acionado para resguardar
suposto direito alheio. Ante o exposto, acompanhando

a área técnica e o representante do Ministério Público
de Contas, voto pelo não conhecimento da presente
representação, na forma do art. 94, parágrafo primeiro
da Lei Complementar Estadual n.º 621/12.
Embora a exordial trate de interesses particulares,
há que se verificar também, conforme aduz a própria
jurisprudência colacionada, se há indicações da
supremacia do interesse público no caso em questão.
Nota-se que, a princípio, a representante havia se
sagrado como vencedora do certame (fl. 2, peça 6), pois
apresentou o menor valor entre as propostas efetivadas.
Sendo assim, uma possível ilegalidade praticada pelo
município de Aracruz ao deixar de contratar proposta
economicamente vantajosa, pode ter ensejado um
prejuízo potencial de R$1.097.437,66 aos cofres públicos,
em razão da diferença entre os valores das propostas
vencedora e da segunda colocada.
No entanto, verifica-se que o contrato celebrado pelo
município de Aracruz (Contrato nº 67/2018, Peça
Complementar 57/2019-2, fl. 25) manteve os valores
menores oferecidos pela ESTRE SPI AMBIENTAL S.A.
(R$13.847.890,38) e não o valor da segunda colocada.
Assim, não se constata, a princípio, o risco de prejuízo pela
não contratação da proposta de menor valor. Com isso,
não restou demonstrado na representação a supremacia
do interesse público nas questões levantadas, estando
mais evidente o interesse privado da representante.
Ademais, tais questionamentos da exordial encontramse judicializados, como se espera de demandas
eminentemente privadas (processo nº 000322839.2018.8.08.0006, Peça Complementar 58/2019-7, fls.
14 a 21, fls. 41 a 42).
www.tce.es.gov.br

Diante do exposto, opina-se pelo não conhecimento da
representação e o seu consequente arquivamento.
3 CONCLUSÃO
O representante aventa possíveis indícios de
irregularidade em uma contratação emergencial
realizada pelo município de Aracruz para a contratação
de serviços de limpeza urbana.
No entanto, a representação trata, em verdade, da tutela
de interesses particulares, não sendo demonstrada a
supremacia do interesse público no caso em questão,
razão pela qual sugere-se o seu não conhecimento.
[...]
Portanto, estando inconteste a absoluta incompetência
desta Corte para a tutela de interesses e direitos
particulares, proponho o não conhecimento do feito,
na forma como defendida na Manifestação Técnica
elaborada pela Secretaria de Controle Externo de
Engenharia e Meio Ambiente – SecexEngenharia.
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), acompanhando
o entendimento técnico e discordando do Parecer
Ministerial, 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
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razões expostas pelo relator, em:
1.1. NÃO CONHECER a presente Representação, nos
termos do art. 176, caput e § 3º c/c os artigos 184 e 186,
da Resolução TC 261, de 4 de junho de 2013 (Regimento
Interno);
1.2. dar CIÊNCIA às partes mediante a publicação no
Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas, nos
termos regimentais; e
1.3. ARQUIVAR.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 03/04/2019 – 9ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator) e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Acórdão 00375/2019-9 – PRIMEIRA CÂMARA

Processo:
Classificação:
UG:
Relator:
Responsável:

Representante:

09611/2018-1
Controle Externo - Fiscalização Representação
FMS - Fundo Municipal de Saúde de
Anchieta
Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun
JAUDETE SILVA FRONTINO DE
NADAI, LUIZ CARLOS DE MATTOS
SOUZA, FABRICIO PETRI
ROBSON MATTOS DOS SANTOS

CONTROLE
EXTERNO
–
FISCALIZAÇÃO
–
REPRESENTAÇÃO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
ANCHIETA – SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
ANCHIETA – ADOÇÃO DE ESCALA DE TRABALHO 24 X
120 E PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS AOS
ENFERMEIROS LOTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO
MUNICIPAL (PA) – IMPROCEDÊNCIA – RECOMENDAÇÕES
– CIÊNCIA – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata o presente processo de Representação protocolada,
neste Tribunal de Contas, pelo Vereador de Anchieta Sr.
Robson Mattos dos Santos, devidamente qualificado
na Petição Inicial 00422/2018-1, em face da Secretária
Municipal de Saúde de Anchieta, Jaudete Silva Frontino
de Nadai.
O representante alega a ocorrência de supostas
irregularidades decorrentes da adoção da escala de
trabalho 24 X 120 e nas horas extraordinárias pagas aos
enfermeiros lotados no Pronto Atendimento Municipal
- PA, vez que estas causariam grandes danos e prejuízos
www.tce.es.gov.br

ao erário, indo de encontro às legislações municipais.
Neste contexto, requer que este Egrégio Tribunal
de Contas do Estado do Espírito receba a presente
Representação, realizando uma “varredura” na referida
escala de trabalho e nas horas extraordinárias pagas aos
enfermeiros, lotados no Pronto Atendimento Municipal
de Anchieta – PA.
A Secretaria de Controle Externo – SecexSAS, por meio da
Manifestação Técnica 00096/2019-2 (evento 05), opinou
pela notificação da Secretária Municipal de Saúde de
Anchieta, Jaudete Silva Frontino de Nadai, para que se
manifestasse acerca dos fatos constantes da presente
Representação.
Acolhendo a sugestão da SecexSAS, por meio da Decisão
Monocrática 00025/2019-2, conheci a representação
e determinei a notificação da Secretária Municipal de
Saúde de Anchieta, Jaudete Silva Frontino de Nadai e do
Prefeito Municipal de Anchieta (evento 06).
Em atendimento à notificação, a Secretária Municipal
de Saúde de Anchieta, Jaudete Silva Frontino de Nadai,
apresentou documentação constante da Resposta de
Comunicação 00197/2019-1 e Peça Complementar
03348/2019-1, Peças 11 e 12, respectivamente,
correspondentes à justificativa para as supostas
irregularidades apontadas pelo Representante.
Instada a se manifestar a SecexSAS, elaborou a
Manifestação Técnica 00957/2019-7 (evento 19), na qual
concluiu, com base nas provas encartada aos autos, que
os indícios de regularidades ventilados não configuraram
irregularidades, razão pela qual propôs que a presente
representação fosse julgada improcedente, nos
seguintes termos:
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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[...]
3 – PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, submeto à consideração superior a
seguinte proposta de encaminhamento, na forma do art.
311, § 2º:
3.1 – No mérito seja considerado improcedente o pleito,
na forma do art. 178, I c/c art. 329, §3º do Regimento
Interno deste Tribunal de Contas.
3.2 – Notificação do Controlador Geral do município de
Anchieta, Sr. Luiz Carlos de Mattos Souza Guimarães,
para que apure os fatos narrados pelo Representante,
tratados nos itens 3.1.3.1 e 2.2 desta Manifestação
Técnica.
3.3 - Sugere-se que se dê CIÊNCIA ao Representante do
teor da decisão a ser proferida, conforme mandamento
do art. 307, §7º do Regimento Interno deste Tribunal de
Contas.
[...]
Em seguida, o Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas prolatou o Parecer 00824/2019-1 (evento 24),
encampando o entendimento técnico e manifestando-se
pela improcedência da representação.
II FUNDAMENTOS
Da análise do conjunto probatório e da manifestação
técnica elaborada pela SecexSAS restou evidenciado
que os acontecimentos narrados nos autos não foram
suficientes para configurar o descumprimento ao art. 20,
§ 3º da Lei Complementar Municipal 27/2012, ou seja,
não configurou qualquer irregularidade.
Sendo assim, encampo em parte o entendimento
técnico e ministerial e adoto como razões de decidir

a fundamentação elaborada na Manifestação
Técnica 00957/2019-7, abaixo transcrita, no sentido
de reconhecer a improcedência da representação,
deixando apenas de notificar o Controlador Geral do
município de Anchieta para apurar os fatos narrados
pelo representante, uma vez que não ficou confirmado
nos autos quaisquer irregularidades:
2 – ANÁLISE TÉCNICA
A presente Representação trata de supostas
irregularidades praticadas no âmbito da Secretaria de
Saúde do Município de Anchieta. Em resumo, são estas
as irregularidades apontadas pelo Representante em sua
Petição Inicial:
A) Adoção de escala de trabalho 24X120, para servidor
público sem amparo em legal, causando prejuízo ao
erário;
B) Pagamento irregular de horas extraordinárias.
2.1 - Escala de trabalho 24X120
2.1.1 - Alegações do Representante
Alega o Representante, em síntese, que a escala
de trabalho adotada para os servidores do Pronto
Atendimento Municipal – PA, funciona com a prestação
de serviços de 12 (doze) enfermeiros efetivos que
cumprem sua carga horária em regime de escala 24 X 120
(01 dia de trabalho e 05 dias de descanso), escala esta,
desfavorável e antieconômica ao município de Anchieta,
vez que apresenta vários casos em que servidores não
completam a sua carga horária de 40 (quarenta) horas
semanais, afrontando as legislações municipal e federal.
Alega também, que com a adoção da escala, servidores
têm descumprido a Lei Municipal 1255/2017, que prevê
que os profissionais que laboram no Pronto Atendimento
www.tce.es.gov.br

Municipal – PA, devem gozar do benefício de Abono de
Faltas somente em período imediatamente anterior ou
posterior às suas férias anuais. Caso não sejam retiradas
nestes períodos, os mesmos não podem ser gozados
mais de uma vez por mês.
Finalizando, o Representante afirma que, com a adoção
da escala, a Secretaria de Saúde está descumprindo
o art. 29 da Lei Complementar Municipal 27/2012,
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, vez que
desrespeita o intervalo mínimo de 11 horas consecutivas
de descanso entre duas jornadas de trabalho.
2.1.2 - Alegações da Representada
Afirma que a Lei Complementar Municipal 27/2012,
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, estabeleceu,
como regra, a jornada de 40 horas semanais. Porém,
fez expressa previsão quanto à exceção para o regime
de turnos (escalas). É o que pode ser compreendido da
regra do artigo 27:
Art. 27 A jornada normal de trabalho do servidor
público municipal é a definida nos respectivos planos de
carreiras e de vencimentos ou em legislações próprias,
não podendo ultrapassar 40 (quarenta) horas semanais,
nem 8 (oito) horas diárias, excetuando-se o regime de
turnos.
Alega a existência de outros dispositivos legais que
contrariam a afirmação do Representante quanto à
legalidade da adoção da escala de trabalho e cita, como
exemplo, o inciso III do artigo 13 e o § 4 do artigo 14
da Lei Municipal n. 773/2012 (Plano de Carreira dos
Profissionais da Saúde):
Art. 13 Ficam criadas as Gratificações de Categoria e de
Atividade, calculadas sobre o vencimento de cada cargo,
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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com os seguintes percentuais:

necessidade do serviço e interesse público.

[ ... ]

Art. 12 Os funcionários poderão trabalhar em regime
especial de trabalho (plantão) diurno e/ou noturno, em
atendimento da natureza e necessidade do serviço.

III - Gratificação de Plantão Médico: R$ 500,00
(quinhentos reais), para os servidores médicos que
trabalharem em regime de plantão, por doze horas
seguidas, por plantão efetivado, exclusivamente no
Pronto Atendimento Municipal.
Art. 14 Ficam criados incentivos em valores estabelecidos
no Anexo X, com as seguintes classificações:
[ ... ]
V -para quem trabalha no pronto atendimento.
[ ... ] § 4° Só terá direito ao pagamento do incentivo de
que trata este artigo o servidor que não tiver nenhuma
falta injustificada e cumprir a carga horária diária
estabelecida na escala.
Argumenta que a Lei Municipal 484/2007, antigo Plano
de Carreira do Profissional da Saúde, não foi revogada
expressamente pela Lei Municipal 773/2012, Novo
Plano de Carreira, o que mantêm vigente todos os seus
dispositivos que não contrariem regras estabelecidas
nesta última.
Assim sendo, a Lei Municipal 484/2007, em diversos
dispositivos, fez previsão do trabalho através de escala,
citando como vigentes os artigos 10 e 12 da Lei Municipal
n. 484/2007, que possuem a seguinte redação:
Art. 10 A Jornada de trabalho dos Profissionais de Saúde
pode ser de 20, 24 e 40 horas semanais, ou em regime
de 12/36 horas.
[ ... ]
§ 2° A jornada de trabalho será definida em edital de
concurso público e poderá ser alterada mediante a

Parágrafo Único. Portaria do Secretário Municipal de
Saúde disciplinará o regime de cumprimento da jornada
de trabalho dos funcionários.
Conclui afirmando que o legislador municipal não fez
vedação à estipulação de jornada de trabalho em escala,
muito pelo contrário, disciplinou por diversas vezes sobre
o tema, tendo a Secretaria de Saúde a prerrogativa de
adotá-la a bem do interesse da Administração Pública,
diante da necessidade de observância do Princípio da
Eficiência e Continuidade do Serviço Público.
Quanto ao descumprimento da regra prevista no artigo
29 da LC 27 /2012, alega a Representada, que a mesma
foi instituída para disciplinar o descanso de servidores
de trabalham em regime normal, cuja jornada é de 40
(quarenta) horas semanais, pois que atrelado aos artigos
27 e 28 do Estatuto do Funcionalismo Municipal.
Além disso, os casos citados pelo Representante
correspondem a exceções, onde a Administração Pública
estabeleceu complementação de jornada de trabalho
para que o serviço de saúde não sofresse paralisação.
Trata-se de situações excepcionais, que não colocam
em risco a saúde do servidor e não comprometem os
serviços ofertados à população.
Finalizando, contesta a tese do Representante de
descumprimento da jornada de trabalho de 40 (quarenta)
horas semanais, alegando que a atividade noturna,
em feriados e finais de semana possuem contagem
de horas diferenciada, conforme posicionamento do
www.tce.es.gov.br

Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Espírito Santo
– SINDIENFERMEIROS, através do Através do Ofício n.
004/2016, cópia juntada aos autos, segundo o qual, uma
hora noturna corresponde a 52 minutos e 30 segundos
e, por conseguinte, a jornada de 8 horas fica reduzida a
7 horas.
Apresenta a memória de cálculo das horas trabalhadas
pelos enfermeiros plantonistas e a aplicação da regra da
hora noturna, segundo a qual, o servidor que trabalha
turno noturno cumpre menos plantões que o que
trabalha em turno diurno.
Ratifica que a metodologia de contagem da hora
trabalhada, para servidores em regime de plantão, não
pode ser a mesma para servidores que cumprem jornada
normal de trabalho.
Quanto ao descumprido a Lei Municipal 1255/2017, a
Representada contesta a informação de que o servidor
Rafael Braga Aguiar tenha descumprido a regra quanto
aos Abonos de Faltas gozados nos dias 04/11. 05/11
e 06/11, já que o mesmo esteve em gozo de férias no
período de 17/10 a 31/10/2018, sendo o fracionamento
das férias previsto na Lei Complementar Municipal 27
/2012, art. 72, § 5º e o período abonado subsequente ao
término das férias.
Finalizando, contesta a tese de prejuízo para o Município
de Anchieta e pede que a presente representação seja
julgada improcedente quanto a esse ponto.
2.1.3 - Análise Técnica
Para análise deste ponto da Representação, dividiremos
o tema em três tópicos, a saber:
2.1.3.1 – Descumprimento da carga horária de 40 horas
semanais
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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A carga horária dos profissionais de saúde está
disciplinada no art. 10 da Lei Municipal 484/2007, que
instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Vencimento dos
Profissionais de Saúde do Município de Anchieta, que
dispõe:

Art. 8º São atribuições gerais dos cargos que integram
o Plano de Carreira, sem prejuízo das atribuições
específicas de cada cargo e das especialidades,
observados os requisitos de qualificação e competências
definidos nas respectivas especialidades:

Art. 10 A Jornada de trabalho dos Profissionais de Saúde
pode ser de 20, 24 e 40 horas semanais, ou em regime
de 12/36 horas.

[...]

§ 1° A carga horária do profissional da saúde poderá ser
estendida até 40 (quarenta) horas por semana, de acordo
com a necessidade do Sistema Municipal de Saúde.
[...]
§ 3º Para efeito de cálculo, serão consideradas:
I – para a jornada de trabalho de 20 (vinte) horas
semanais: 04 (quatro) horas diárias;
II – para jornada de 24 (vinte e quatro) horas semanais: 1
(um) plantão semanal de 24 horas/dia;
III – para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais: 08
(oito) horas diárias;
IV – para a jornada de 12/36 (doze por trinta e seis)
horas: por escala de 12 (doze) horas trabalhadas com
intervalo de 36 (trinta e seis) horas para nova jornada
de trabalho.
[...]
Art. 12 Os funcionários poderão trabalhar em regime
especial de trabalho (plantão) diurno e/ou noturno, em
atendimento da natureza e necessidade do serviço.
Também determina a carga horária dos profissionais
de saúde o art. 8º, §3º da Lei Municipal 773/2012, que
instituiu o Plano de Carreira dos Servidores Públicos do
Quadro da Saúde do Município de Anchieta, que dispõe:

§ 3º A jornada de trabalho dos cargos integrantes do
Plano de Carreira instituído por esta Lei é de 40 (quarenta)
horas semanais, respeitadas aquelas especificadas em
lei federal.
A Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre o
Sindicato dos Enfermeiros no Estado do Espírito Santo
(SINDIENFERMEIROS) e o Sindicato dos Estabelecimentos
de Serviço de Saúde do Sul do Estado do Espírito, por
sua vez, em sua Cláusula Quarta (Peça Complementar
03348/2019-7 – Doc. 2), prevê:
CLÁUSULA QUARTA -JORNADA DE TRABALHO: Tendo
em vista a complexidade e diversidade que envolve o
serviço hospitalar, ficam os estabelecimentos e serviços
de saúde autorizados a contratarem ENFERMEIROS para
trabalhar em qualquer uma das seguintes escalas:
a) Escala de trabalho de 12 x 60;
b) Escala de trabalho de 12 x 60, com mais 2 (dois)
plantões mensais;
c) Jornada mensal de 150 (cento e cinquenta) horas;
d) Jornada mensal de 180 (cento e oitenta) horas;
e) Jornada mensal de 200 (duzentas) horas:
f) Jornada mensal de 220 {duzentos e vinte) horas.
Parágrafo primeiro - Poderão ser acrescidos na escala de
trabalho de 12 x 60 horas ‘ plantões complementares,
os quais serão somados na jornada mensal de trabalho,
www.tce.es.gov.br

desde •que não ultrapasse o limite de 180 (cento e
oitenta) horas mensais.
Parágrafo segundo - O aviso prévio concedido aos
empregados que trabalharem em escala de 12 x 60 horas
será cumprido com a redução de 2 (duas) horas em sua
jornada de trabalho ou pela liberação nos últimos 7
(sete) dias do aviso prévio.
Parágrafo terceiro - Os domingos trabalhados no regime
de escala de 12 x 60 horas não serão remunerados em
dobro.
Não é possível definir, a partir das informações contidas
nos autos, quais servidores aderiram ao novo Plano de
Carreira instituído pela Lei Municipal 773/2012, que fixa
a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais.
Também não é possível determinar dos servidores que
permaneceram vinculados à Lei Municipal 484/2007, em
que jornada estão inseridos. São dois planos de
Pelo exposto, não há elementos suficientes nos autos
para comprovar o descumprimento do art. 20, §3º da
Lei Complementar Municipal 27/2012, motivo pelo qual,
sugerimos que se julgue improcedente o pleito, contudo,
notifique o Controlador Geral do município de Anchieta,
Sr. Luiz Carlos de Mattos Souza Guimarães, para apurar
os fatos narrados pelo Representante.
2.1.3.2 – Descumprimento da Lei Municipal 1255/2017
quanto ao gozo de Abono de Faltas
Quanto ao gozo de Abono de Faltas em desacordo com
a legislação aplicável, a Representada apresentou cópia
da Escala dos Enfermeiros dos meses de outubro e
novembro/2018 (Peça Complementar 03348/2019-7 –
Doc. 3) onde resta comprovado que os servidores citados
na presente Representação, gozaram o Abono de Faltas
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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de acordo com o disposto na Lei Municipal 1255/2017,
após o término do gozo de férias regulares, fracionadas
conforme previsto na Lei Complementar Municipal 27
/2012, art. 72, § 5º.
Pelo exposto, opina-se pela improcedência do pleito, em
função da ausência de indícios de irregularidade.
2.1.3.3 – Descumprimento do art. 29 da Lei
Complementar Municipal 27/2012 quanto ao intervalo
mínimo de descanso entre duas jornadas de trabalho
O art. 29 da Lei Complementar Municipal 27/2012,
que disciplina o descanso entre jornadas de trabalho
dos servidores, aplica-se aos que trabalham em regime
normal, aí entendida a jornada é de 40 (quarenta) horas
semanais e 8 (oito) horas diárias.
Quanto aos servidores que trabalham em regime de
plantão, aplica-se o disposto no art. 10, §3º, inciso II, da
Lei 484/2007.
Art. 10 A Jornada de trabalho dos Profissionais de Saúde
pode ser de 20, 24 e 40 horas semanais, ou em regime
de 12/36 horas.
Pelo exposto, opina-se pela improcedência do pleito, em
função da ausência de indícios de irregularidade.

reais e oitenta e oito centavos); em 2017, foram
pagos aos mesmos 11 (onze) servidores a quantia de
R$55.318,41(cinquenta e cinco mil trezentos e dezoito
reais e quarenta e um centavos) e; em 2018, de janeiro
a setembro, pagou, aos referidos 11 (onze), a quantia de
R$ 73.536,11 (setenta e três mil, quinhentos e trinta e
seis reais e onze centavos).
Registra a incidência de um aumento significativo de
um grupo de enfermeiros, auferindo ganhos de horas
extras de forma exagerada e indiscriminada, posto que,
em vários momentos, do ano de 2018, sequer tinha 01
(uma) única ambulância para fazer os serviços básicos
em nosso município, por estar quebrada devido à falta
de um processo licitatório de manutenção de veículos
até pouco tempo.
Finalizando, observa que, de forma contínua e corriqueira,
o pagamento de horas extras trabalhadas, excedem
o limite da Lei Complementar 27/2012, art. 120, § 3º,
que fixa em 60 (sessenta) horas o limite máximo mensal,
causando, acima de tudo, dano aos cofres municipais.
2.2.2 - Alegações da Representada

Noticia o Representante, o Vereador Professor Robinho,
que começou a investigar denúncias a respeito do
recebimento de horas extras exorbitantes por parte dos
enfermeiros efetivos lotados no Pronto Atendimento
Municipal - PA.

Afirma a Representada não haver qualquer hipótese
de ressarcimento ao erário dos valores de horas extras
pagas aos enfermeiros, pois o próprio Representante cita
que as horas extraordinárias foram executadas e, sendo
assim, não pode o Município deixar de efetuar a devida
contraprestação pecuniária, independentemente se
ultrapassou o limite de 60 horas previsto no § 3 do artigo
120 da lei Complementar Municipal 27/2012, sob pena
de enriquecimento sem causa.

Informa que os referidos enfermeiros perceberam
quantia de R$11.079,88 (onze mil e setenta e nove

Quanto à justificativa para realização das horas
extraordinárias, a Secretaria de Saúde, através da

2.2 – Horas extraordinárias
2.2.1 - Alegações do Representante
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Coordenação de Enfermagem, apresenta a devida
motivação através de relatórios mensais, juntados aos
autos pela Representada, que contesta as afirmações do
Representante.
Justifica a Representada que o exercício de 2018 foi
um ano atípico, onde a Administração se deparou
com servidora licenciada (de 04.04.18 a 01.08.2018),
afastamentos por laudos médicos, além da necessidade
de cobrir dias de faltas abonadas e férias (comprovadas
no relatório anexo).
Nesses casos, a Secretaria de Saúde se deparou com a
seguinte situação: ou determinava a realização de horas
extraordinárias ou corria-se o risco de prejudicar o
serviço de saúde. O interesse público motivou a adoção
da primeira opção, por logicamente o serviço de saúde
ser de caráter essencial à população.
Finalizando, a Representada ressalta que, apesar de, em
determinados casos, ter havido extrapolação do limite
de realização de 60 horas extraordinárias no mês, para
efeito de pagamento, o Município cumpriu tal limite. Em
outras palavras, afirma que o Município vem primando
pelo pagamento máximo de 60 horas extraordinárias por
mês, conforme pode ser constatado através das fichas
financeiras dos servidores citados na Representação.
Diante dos fatos narrados, solicita que a presente
Representação seja julgada improcedente.
2.2.3 - Análise Técnica
Quanto à necessidade de realização das horas extras,
a Representada apresenta documentação com a
justificativas para sua realização (Peça Complementar
03348/2019-7 – Doc. 04). Tais justificativas correspondem
ao afastamento de servidores em função de férias,
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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atestados médicos, licença médica gestacional, licença
maternidade ou luto pela morte de pai de servidora.
O Representante não contestou o cumprimento das
horas extras pagas, mas a sua efetiva necessidade.
Considerando tratar-se o local de trabalho dos referidos
servidores de Pronto Atendimento, serviço essencial
aos munícipes, é perfeitamente aceitável a adoção
do pagamento de horas extras para cobertura dos
referidos afastamentos como forma de mitigar o risco de
prejudicar a população que depende do referido serviço
público.
Quanto à existência de ambulância disponível para
realização dos serviços de resgate, a alegação do
Representante de que em vários momentos, do ano
de 2018, sequer tinha 01 (uma) única ambulância para
fazer os serviços básicos em nosso município, por estar
quebrada devido à falta de um processo licitatório
de manutenção de veículos até pouco tempo, o que
não justificaria o pagamento de horas extras para
os servidores encarregados do serviço de resgate, a
Representada não se manifestou.
Pelo exposto, não há elementos suficientes nos autos
para comprovar o descumprimento do art. 20, §3º da
Lei Complementar Municipal 27/2012, motivo pelo qual,
sugerimos que se julgue improcedente o pleito, contudo,
notifique o Controlador Geral do município de Anchieta,
Sr. Luiz Carlos de Mattos Souza Guimarães, para apurar
os fatos narrados pelo Representante.
Assim, na situação aqui explicitada, entendo que deve
dar ciência ao controlador geral do município dos fatos
narrados na presente Representação.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Por todo o exposto e com base na competência
outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC
261/2013 (Regimento Interno do TCEES), acompanho em
parte o entendimento técnico e ministerial e VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta
de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator em:
1.1. julgar IMPROCEDENTE esta representação,
conforme art. 95, I c/c art. 99, § 2º, da Lei Orgânica do
TCEES (Lei Complementar Estadual 621/2012) e art. 178,
I c/c art. 182, parágrafo único, do RITCEES (Resolução TC
261/2013);
1.2. dar CIÊNCIA ao Controlador Geral do município de
Anchieta, Sr. Luiz Carlos de Mattos Souza Guimarães, do
teor da presente representação, encaminhando cópia
desta Decisão e a Manifestação Técnica 00957/2019-7;
1.3. dar CIÊNCIA ao representante e aos notificados, na
forma regimental.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 03/04/2019 – 9ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator) e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
www.tce.es.gov.br

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Acórdão 00377/2019-8 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 06038/2017-1
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
UG: PMPANCAS - Prefeitura Municipal de Pancas
Relator: Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha
Responsável: SILMAR SUBTIL MARCHETTI, SIDICLEI GILES
DE ANDRADE, NINA ALICE SILY COELHO, OTNIEL CARLOS
DE OLIVEIRA, BARBARA VENTURIN MATOS
Procuradores: FRANCISCO ADAO SILVA DE CARVALHO
(CPF: 004.860.937-43), CARLOS ESTEVAN FIOROT
MALACARNE (OAB: 12401-ES)
FISCALIZAÇÃO / AUDITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO DE PANCAS – APROVAÇÃO
– RECOMENDAÇÃO - DETERMINAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA
CUNHA:
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Tratam os presentes autos de Fiscalização/Auditoria,
realizada na Prefeitura Municipal de Pancas, relativa a
Auditoria de Receita Tributária, referente ao exercício
de 2017, sob a responsabilidade do Sr. Sidiclei Giles de
Andrade, Prefeito do Município.
O Eminente Conselheiro em Substituição à época,
divergiu do entendimento do Ministério Público
de Contas, conforme Manifestação 00033/2018-9,
prolatando o Voto 02988/2018-8, acompanhando
a proposta exarada pela área técnica, constante do
Relatório de Auditoria nº 00055/2017-7 e da Instrução
Técnica Inicial nº 01407/2017-1, posicionando-se pela
expedição de notificação aos senhores Silmar Subtil
Marchetti (Secretário Municipal de Finanças), Nina Alice
Sily Coelho (Controladora Municipal), Bárbara Venturin
Matos (Procuradora Geral) e Otniel Carlos de Oliveira
(Presidente da Câmara Municipal de Pancas) e o Sr. Sidiclei
Giles de Andrade (Prefeito do Município de Pancas) para
cumprimento de determinações, sendo acompanhado
pelo Colegiado da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de
Contas, conforme Decisão 01457/2018-7.
Em resposta aos Termos de Notificação 00671/20181, 00672/2018-5, 00673/2018-1, 00674/2018-4 e
00675/2018-9, os gestores apresentaram documentação
inserta nas Petições Intercorrentes 01831/2018-3,
01836/2018-6 e 01837/2018-1, Peça Complementar
21.435/2018-2.
Registre-se que o requerimento formulado pelo
Sr. Sidiclei Giles de Andrade, inserto na Petição
Intercorrente 01831/2018-3, relativo a dilação do
prazo por 45 (quarenta e cinco dias), para cumprir as
determinações constantes da Decisão 01457/2018-7,
foi deferido, conforme Voto 05748/2018-3 e Decisão

3088/2018-8.
Frisa-se que o Sr. Sidiclei Giles de Andrade, em resposta
a Decisão 3088/2018-8 e ao Termo de Notificação
01363/2018-1, apresentou documentação, constante
da Defesa/Justificativa 01643/2018-1 e das Peças
Complementares 24.600/2018-1 e 24.601/2018-4.
Instada a se manifestar, a área técnica, nos termos
da Manifestação Técnica 00323/2019-1, sugeriu a
aprovação dos pontos correspondentes aos achados
de auditoria de nº 2.1 a 2.16 do correspondente Plano
de Ação, fixando prazo até dezembro de 2020 para
apresentação de proposta concreta quanto ao item 2.6,
bem como pela expedição de determinação.
O Ministério Público Especial de Contas, mediante
Parecer nº 00399/201-4, da lavra do Procurador, Dr.
Luciano Vieira, acompanhou o posicionamento da área
técnica.
É o sucinto relatório.
VOTO
1. DA FUNDAMENTAÇÃO:
Da análise do feito, verifico que a área técnica nos
termos da Manifestação Técnica 00323/2019-1, assim
opinou, litteris:
[...]
3. ENCAMINHAMENTOS
Ante todo o exposto na presente instrução, considerando
as proposições apresentadas pela equipe de auditoria
por meio do Relatório de Auditoria TC 55/2017 e o
proposto pelo Jurisdicionado em seu Plano de Ação aqui
analisado, sugere-se ao Egrégio Plenário desta Corte de
Contas;
www.tce.es.gov.br

1 - A APROVAÇÃO dos pontos correspondentes aos
achados de auditoria de nº 2.1 a 2.16 do correspondente
Plano de Ação, nos termos do art. 9º, § 1° da Resolução
298/2016, constante as observações pertinentes aos
itens 2.6, 2.7 e 2.10, especialmente os dois primeiros,
quanto aos riscos referentes as opções do Prefeito
Municipal e quanto ao 2.6 fixando o prazo de dezembro
de 2020 para apresentação concreta da proposta, vez
que a mesma não foi apontada no respectivo plano de
ação.
2 - A DETERMINAÇÃO ao Controle Interno do Município,
para que proceda ao monitoramento do cumprimento
do presente Plano de Ação, encaminhando, a
este Tribunal de Contas, o resultado do referido
monitoramento, conforme previsto no artigo 42, inciso
IV c/c artigo 43, inciso VI, da Lei complementar 621, de
08 de março de 2012. – g.n.
O Ministério Público Especial de Contas, mediante
Parecer nº 00399/201-4, da lavra do Procurador, Dr.
Luciano Vieira, acompanhou o posicionamento da área
técnica proposto na Manifestação Técnica 00323/20191.
2. DO MÉRITO:
Da análise detida dos autos, constato que a área técnica
em sua manifestação, suscitou à aprovação dos achados
de auditoria, constantes dos itens 2.1 a 2.16 do Plano de
Ação, que se transcreve, in verbis:
[...]
2.1 LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA NÃO DISPONIBILIZADA
ADEQUADAMENTE PARA CONSULTA;
2.2 NORMATIZAÇÃO MUNICIPAL DO ISS INCOMPATÍVEL
COM A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 116/2003;
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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2.3 ALÍQUOTA EFETIVA DO ISS EM DESACORDO COM A
DETERMINAÇÃO LEGAL;
2.4 AUSÊNCIA DE REVISÃO DA PLANTA GENÉRICA DE
VALORES;
2.5 IRREGULARIDADES NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS
FISCAIS;
2.6 INEXISTÊNCIA DE CARREIRA ESPECÍFICA PARA
EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO;
2.7 NÃO PRIORIZAÇÃO DE RECURSOS À ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA;
2.8 CADASTRO IMOBILIÁRIO NÃO FIDEDIGNO;
2.9
IRREGULARIDADES
NOS
PROCEDIMENTOS
FISCALIZATÓRIOS DE MAXIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO;
2.10 PREVISÃO E COBRANÇA ILEGAL DE TAXA DE LIMPEZA
URBANA (PÚBLICA);
2.11 COBRANÇA ADMINISTRATIVA INSUFICIENTE PARA
REALIZAR A EFETIVA ARRECADAÇÃO;
2.12 PARCELAMENTOS EM DESACORDO COM AS
NORMAS GERAIS;
2.13 AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DE
IMPOSTO INADIMPLIDO;
2.14 AUSÊNCIA DE COBRANÇA JUDICIAL DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO;
2.15 PROCEDIMENTO INSUFICIENTE PARA REALIZAR A
EFETIVA ARRECADAÇÃO;
2.16 INCONSISTÊNCIA NO REGISTRO CONTÁBIL DOS
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.
Neste contexto, vale ressaltar que a Resolução TC
298/2016 estabelece o seguinte, litteris:
Art. 9º Plano de Ação é o documento elaborado na

forma prevista no art. 8º da Resolução TC nº 278/2014,
que contemple, no mínimo, as ações, responsáveis
e prazos a serem adotados pela unidade auditada
para a implementação das deliberações do TCEES em
processos de auditoria operacional.
§ 1º O Plano de Ação será juntado aos autos
correspondentes e, após avaliação pela unidade
técnica responsável, por intermédio dos auditores que
integraram a equipe de auditoria correspondente, será
submetido ao Relator para aprovação pelo TCEES. – g.n.
Extrai-se da conclusão da Manifestação Técnica
00323/2019-1, o seguinte, litteris:
Da análise do plano de ação, conclui-se que o proposto
para solucionar as questões dos itens de 2.1 a 2.16
do Relatório de Auditoria nº 55/2017, se apresenta
condizente com as propostas de encaminhamento
inseridas pela Equipe, ressalvadas determinas
observações apresentadas no bojo desta manifestação,
mas que não são capazes de macular a proposta central
de correção das irregularidades apontadas.
Como exposto, vale a consideração acerca da ausência
de designação de prazo para apresentação do projeto
de lei que cria carreira específica de fiscalização de nível
superior no município, assim como questões relacionadas
a não priorização de recursos, seja relacionada a falta
de veículos a Administração Tributária, seja em relação
a alocação do Agente de Arrecadação em cargo de
provimento em comissão, desprestigiando a tributação
em favor da licitação.
Além disso, ressalta-se a necessidade de fiscalização
e lançamentos imediatos em face dos notários do
município, tendo em vista a comprovação e fato gerador
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e a perda constante em face da inércia da fiscalização.
É importante que o Prefeito Municipal de Pancas tenha
ciência acerca dos riscos apontados, para que no futuro
não alegue desconhecimento acerca de suas obrigações
e responsabilidades quanto a implementação da
Administração Tributária. – g.n.
Quanto ao item 2.6 (INEXISTÊNCIA DE CARREIRA
ESPECÍFICA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE
FISCALIZAÇÃO) do Plano de Ação, a área técnica sugeriu
a seguinte proposta de encaminhamento:
• Elaborar e encaminhar à Câmara Municipal projeto de
lei que crie carreira específica de fiscal de tributos de
nível superior, ou seja, plano de cargos com expressa
previsão de atribuições adstritas à Administração
Tributária, notadamente aquelas previstas nos títulos III
e IV do CTN, quais sejam: fiscalização e lançamento de
tributos; e modificação, suspensão, extinção e exclusão
do crédito tributário;
• Estruturar o plano de carreira de fiscal de tributos em
consonância com a essencialidade e a priorização de
recursos prevista constitucionalmente para a função
(art. 37, XXII), sugerindo-se a avaliação por conveniência
e oportunidade quanto à adoção da gratificação por
produtividade, vinculada ao desempenho da arrecadação
em relação a metas a serem fixadas pela administração
tributária. É importante que haja graduação da
remuneração da carreira de forma a desestimular o
desvio de função dentro da administração municipal,
assim como estimular o interesse para investidura e
manutenção dentro da respectiva carreira.
Assim, verifico que o Eminente Conselheiro Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun, nos termos do Voto de
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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Vista 47/2019-9, constante dos autos do Processos
1629/2017, no que se refere ao tema do item 2.6 do
Plano de Ação, assim se posicionou, litteris:
[...]
Assim, apesar da concordância do gestor com a
elaboração de projeto lei que crie carreira específica
de fiscal de tributos de nível superior, da adoção da
gratificação de produtividade vinculada ao desempenho
da arrecadação em relação a metas pré-fixadas e da
realização de concurso público para provimento dos
cargos de Auditor Fiscal, criados por lei e convocação
dos aprovados para exercício das funções de fiscalização,
ressalto a necessidade de elevada atenção com a geração
de tais despesas.
Neste sentido, recomendo que se estruture, mínima e
suficientemente, um quadro de servidores públicos,
remunerado adequadamente à realidade local, com
APENAS o quantitativo de cargos efetivos necessários para
o desempenho das atividades 2.5 e 2.6 da Manifestação
Técnica 1376/2018, adotando-se como premissa de
uma gestão fiscal responsável a absoluta prudência
na geração de despesas com pessoal, consideradas de
natureza permanente e perenes, e entendida como o
somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos,
os inativos e os pensionistas com quaisquer espécies
remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens,
fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria 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.
Desse modo, acompanho o posicionamento da área
técnica e do Ministério Público de Contas, portanto,

entendo que é pertinente a recomendação constante
do sobredito Voto de Vista 47/2019-9 do Eminente
Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun,
motivo pelo qual coaduno com tal posicionamento,
relativamente ao sobredito item 2.6 do Plano de Ação.
3. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, acompanhando parcialmente o
posicionamento da área técnica e do Ministério Público
Especial de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Decisão que submeto à sua
consideração.
LUIZ CALOR CICILIOTTI DA CUNHA
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. APROVAR os pontos correspondentes aos achados
de auditoria de número 2.1 a 2.16 do correspondente
Plano de Ação, nos termos do art. 9º, § 1° da Resolução
298/2016, com as observações pertinentes aos itens 2.6,
2.7 e 2.10, especialmente os dois primeiros, em razão
dos riscos referentes as opções do Prefeito Municipal,
fixando o prazo de dezembro de 2020, no que se refere
ao item 2.6, para apresentação concreta da proposta,
vez que a mesma não foi apontada no respectivo plano
de ação;
1.2. RECOMENDAR ao gestor, que estruture, mínima
e suficientemente, um quadro de servidores públicos,
remunerado adequadamente à realidade local, com
apenas o quantitativo de cargos efetivos necessários
www.tce.es.gov.br

para o desempenho das atividades 2.6 do Plano de
Ação, constante da Manifestação Técnica 323/20191, adotando-se como premissa de uma gestão fiscal
responsável a absoluta prudência na geração de
despesas com pessoal, consideradas de natureza
permanente e perenes, e entendida como o somatório
dos gastos do ente da Federação com os ativos, os
inativos e os pensionistas com quaisquer espécies
remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens,
fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria 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;
1.3. DETERMINAR ao Controle Interno do Município
de Pancas, para que proceda ao monitoramento do
cumprimento do Plano de Ação constante destes autos,
encaminhando a este Egrégio Tribunal de Contas,
o resultado do referido monitoramento, conforme
previsto no artigo 42, inciso IV c/c artigo 43, inciso VI, da
Lei Complementar Estadual 621/2012.
1.4. ARQUIVAR os presentes autos, após o cumprimento
das formalidades legais.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 03/04/2019 – 9ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha (relator) e
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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Presidente
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Acórdão 00378/2019-2
Processo: 00603/2019-8
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

–

UG: PMP - Prefeitura Municipal de Piúma
Relator: Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha
Responsável: JOSE RICARDO PEREIRA DA COSTA,
LEONIDAS VIEIRA BARRETO FIGUEIREDO, ADRIEN
MOREIRA LOUZADA
Representante: JONATAS CAMPOS SERPA
Procuradores: ISABELLE ALBUQUERQUE RIBEIRO
MARETO (OAB: 14017-ES), LUCAS PASSOS DE SOUSA
(OAB: 24003-ES)
REPRESENTAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DAR CIÊNCIA - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA
CUNHA:
Tratam os presentes autos de REPRESENTAÇÃO COM

PEDIDO DE PROVIMENTO CAUTELAR INAUDITA
ALTERA PARS, apresentada pela Jonatas Campos Serpa
14396431724, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº
31.112.948/0001-62, em face da Prefeitura Municipal
de Piúma, relativa ao Pregão Presencial nº 01/2019,
cujo objeto é a contratação de empresa especializada
na prestação de serviços em Gestão de Conteúdo
Documental de todo o acervo processual físico arquivado
e em trâmite, inclusive peças iniciais e intercorrentes.

Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, acompanhou o
posicionamento da área técnica.

Frisa-se, que foi determinado nos termos da Decisão
Monocrática 00206/2019-5, a notificação dos senhores
Leônidas Vieira Barreto Figueiredo (Pregoeiro Oficial),
Adrien Moreira Louzada (Secretário Municipal de
Administração) e José Ricardo Pereira da Costa
(Prefeito Municipal), para que, no prazo de 05 (cinco)
dias, encaminhassem cópia integral do processo
administrativo pertinente ao certame e apresentassem
as justificativas prévias, caso tivessem interesse, acerca
dos questionamentos constantes da Petição Inicial nº
00019/2019-7.

[...]

Em resposta aos Termos de Notificação 00202/20197, 00203/2019-1 e 00204/2019-6, os responsáveis
apresentaram documentação inserta nas Defesas/
Justificativas 00317/2019-6, 00318/2019-5, 00319/20195 e 00320/2019-8, bem como das Peças Complementares
06056/2019-9,
06057/2019-3,
06058/2019-8,
06059/2019-2 e 06060/2019-5, tendo a área técnica, nos
termos da Instrução Técnica Conclusiva nº 01011/20192, opinado pela extinção do processo sem julgamento
de mérito, dada a perda superveniente do objeto, bem
como que seja dada ciência a representante.
O Ministério Público Especial de Contas, através do
Parecer nº 01166/2019-2, da lavra do Procurador
www.tce.es.gov.br

É o sucinto relatório.
VOTO
1. DA FUNDAMENTAÇÃO:
Da análise do feito, verifico que a área técnica nos termos
da Instrução Técnica Conclusiva nº 01011/2019-2, assim
se posicionou, litteris:
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO:
Ante o exposto, sugere-se a seguinte proposta de
encaminhamento:
Extinguir o processo sem resolução de mérito, visto que
houve a perda superveniente do objeto impugnado,
nos termos do art. 307, § 6º, do RITCEES.
Sugere-se que seja dada CIÊNCIA ao Representante do
teor da decisão final a ser proferida conforme art. 307,
§ 7º, do RITCEES. – g.n.
O douto representante do Parquet de Contas, através
do Parecer 01166/2019-6, acompanhou os termos da
Instrução Técnica Conclusiva nº 01011/2019-2.
2. DO MÉRITO:
Da análise detida dos autos, verifico que a representante,
na exordial, expôs, em síntese, a necessidade de
suspensão da licitação em razão da prática de supostas
ilegalidades que restringiriam o caráter competitivo do
certame, ou seja, as exigências de profissional com curso
superior de arquivologia no quadro técnico permanente
da licitante e de disponibilização de sistema de base de
dados em nuvem para arquivar os documentos.
Desse modo, em resposta a notificação determinada pela
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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Decisão Monocrática 00206/2019-5, o Sr. José Ricardo
Pereira da Costa (Prefeito Municipal), apresentou
documentação, constante da Peça Complementar nº
06060/2019-5, apresenta cópia da publicação realizada
em 13/03/2019 no Diário Oficial dos Poderes do Estado,
informando o seguinte, litteris:
[...]
AVISO DE CANCELAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL
PARA REGISTROS DE PREÇOS Nº 001/2019
Processo nº 6.910/2018
O MUNICÍPIO DE PIÚMA – ES, por meio do Pregoeiro
Oficial, torna público o CANCELAMENTO da licitação, na
Modalidade “Pregão Presencial para Registros de Preços”,
objetivando a “Contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de Conteúdo Documental de
todo o acervo processual físico arquivado e em trâmite,
inclusive peças iniciais e intercorrentes, da Prefeitura
Municipal de Piúma”, e conforme as Leis 8.666/93 e
10.520/02. Conforme despacho circunstanciado nos
autos.
Piúma/ES, 07 de março de 2019.
Leônidas V. B. Figueiredo
Pregoeiro Oficial – PMP
Protocolo 466529 – g.n.
Cabe ressaltar que os presentes autos foram autuados
em 22/01/2019, e conforme se vê da informação acima,
a publicação ocorreu em 13/03/2019.
Pelas razões expendidas, embora a representante
tenha requerido suspensão da licitação, constato que o
certame em apreço, foi cancelado antes da concessão
da medida cautelar, motivo pelo qual entendo que a
presente representação deve ser extinta sem resolução
de mérito, conforme entendimento firmado pelo corpo

técnico, com base no art. 70, da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012, c/c art. 485, VI e § 3º, do Código
de Processo Civil – CPC.
Neste contexto, cabe ressaltar que o § 6º, do artigo 307,
da Resolução TC nº 261/2013 - Regimento Interno, assim
preceitua, litteris:
Art. 307. Autuado e distribuído, o processo será
encaminhado diretamente ao Relator, ou ao Presidente,
na hipótese do art. 20, inciso XXII, deste Regimento, com
absoluta prioridade, para análise.
[...]
§ 6º Haverá perda superveniente do objeto impugnado
quando, determinada a prestação de informações e
antes da concessão da medida cautelar, o responsável
sanar as supostas irregularidades apontadas pelo
representante, extinguindo-se o feito sem resolução de
mérito. – g.n.
Desse modo, acompanhando o posicionamento da área
técnica e do douto representante do Parquet de Contas,
entendo que o processo deve ser extinto sem resolução
de mérito, conforme antes indicado, visto que não
mais há interesse processual, em razão da ausência das
condições da ação, decorrente da ausência do interesse
de agir.
3. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, acompanhando o posicionamento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte
minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
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 desta
Egrégia Corte de Contas, ante as razões expostas pelo
relator, em:
1.1. EXTINGUIR o processo sem resolução de mérito,
por ausência de interesse processual, na forma do art.
70, da Lei Complementar Estadual 621/2012, c/c art. 485,
VI e § 3º, do Código de Processo Civil;
1.2. DAR CIÊNCIA a Representante, dos termos desta
decisão, na forma do § 7º, do art. 307, do Regimento
Interno - Resolução TC 261/2013, ARQUIVANDO-SE os
presentes autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 03/04/2019 – 9ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha (relator) e
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

1. ACÓRDÃO:
www.tce.es.gov.br
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PARECER PRÉVIO
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Pareceres
Prévios, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos
disponíveis na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor
dos Pareceres Prévios se encontra disponível no sítio
eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo.
PARECER PRÉVIO TC 0020/2019-1
Processo: 05151/2017-6
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016
UG: PMI - Prefeitura Municipal de Iúna
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: ROGERIO CRUZ SILVA
Procurador: WILMA CHEQUER BOU HABIB (OAB: 5584ES)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITURA
MUNICIPAL DE IÚNA – EXERCÍCIO DE 2016 – PARECER
PRÉVIO PELA REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTROLE
DAS FONTES DE RECURSOS - DESPESAS CONTRAÍDAS
NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES DE MANDATO
SEM SUFICIENTE DISPONIBILIDADE DE CAIXA
PARA PAGAMENTO - APLICAÇÃO DE RECURSOS NA
MANUTENÇÃO E NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ABAIXO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL –
REMETER CÓPIAS AO MPES – DETERMINAÇÃO RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS

CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de
Contas Anual da Prefeitura Municipal de Iúna, sob a
responsabilidade do senhor Rogério Cruz Silva, referente
ao exercício de 2016.
No Relatório Técnico 00034/2018-3 (evento 56) a área
técnica apontou indícios de irregularidades, originando
na Instrução Técnica Inicial - ITI 00048/2018-5 (evento
57) para a citação do responsável.
Em atenção ao Termo de Citação 00269/2018-7 (evento
59), o gestor encaminhou os documentos e justificativas,
as quais foram devidamente analisadas pelo Núcleo
de Controle Externo de Contabilidade e Economia NCE, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva
03033/2018-4 (evento 67), opinando pela emissão de
parecer prévio pela rejeição das contas, concluindo nos
seguintes termos:
4 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
município de Iúna, 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 Iúna, recomendando a
REJEIÇÃO da prestação de contas anual do Sr. Rogerio
Cruz Silva, prefeito no exercício de 2016, na forma do
art. 80 da Lei Complementar 621/2012, tendo em vista a
mantença das seguintes irregularidades:
Item 6.1 do RT 34/2018 - Ausência de controle das fontes
www.tce.es.gov.br

de recursos evidenciadas no demonstrativo do superávit/
déficit financeiro encaminhadas no anexo ao balanço
patrimonial consolidado (passível de ressalva); Base
Legal: artigos 50 e 55, inciso III, da Lei Complementar
Federal 101/2000 (LRF) e artigos 85 e 92, parágrafo único
da Lei Federal 4.320/64.
Item 7.4.2 do RT 34/2018 - Despesas contraídas nos
dois últimos quadrimestres de mandato sem suficiente
disponibilidade de caixa para pagamento; Base Legal:
artigos 42 e 55 da Lei Complementar 101/00.
Item 8.1.1 do RT 34/2018 - Aplicação de recursos na
manutenção e no desenvolvimento do ensino abaixo do
limite mínimo constitucional; Base Legal: Art. 212, caput,
da Constituição da República/1988.
Opina-se também por DETERMINAR ao prefeito que
observe o parágrafo único do art. 8º da LC 101/2000 e
adote práticas de controle e evidenciação das fontes de
recursos, nos termos do Anexo 05 do Relatório de Gestão
Fiscal (Manual dos Demonstrativos Fiscais da Secretaria
do Tesouro Nacional).
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de
Contas para manifestação, o procurador Luciano Vieira
elaborou o parecer PPJC 03742/2018-2 (evento 71) e
manifestou-se de acordo com a área técnica.
Foi realizada a sustentação oral na 38ª Sessão Ordinária
da Primeira Câmara, ocorrida no dia 07 de novembro
de 2018, pela Sra. Wilma Chequer Bou Habib,
representando o responsável. Em seguida foram juntadas
as Notas Taquigráficas 222/2018, a Petição intercorrente
1896/2018 bem como várias peças complementares.
Encaminhados os autos à unidade técnica, esta
após análise e instrução, manteve a proposta de
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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encaminhamento pela rejeição das contas, conforme
Manifestação Técnica 1531/2018-5 (evento 102), sendo
acompanhado pelo procurador Luciano Vieira atravé do
PPJC 05975/2018-6 (evento 106).
II FUNDAMENTOS
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra
devidamente instruído, portanto, apto à apreciação de
mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.
Passo a fundamentar o conceito de parecer prévio e a
inclusão do relatório técnico, com vistas à apreciação e à
emissão do parecer prévio, que subsidiará o julgamento
da prestação de contas anual do prefeito pelo Poder
Legislativo municipal.
II.1 PARECER PRÉVIO - CONCEITO
A Constituição Federal de 5 de outubro de 1988 dispõe
no art. 31, §1º, que a fiscalização do município será
exercida pelo Poder Legislativo municipal, mediante
controle externo, e pelos sistemas de controle interno
do Poder Executivo municipal, na forma da lei; e que
o controle externo da Câmara Municipal será exercido
com o auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do
município ou dos conselhos ou tribunais de contas dos
municípios, onde houver.
O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre
as contas que o prefeito deve anualmente prestar,
só deixará de prevalecer por decisão de dois terços
dos membros da Câmara Municipal. O ordenamento
jurídico brasileiro conferiu admirável importância ao
parecer prévio sobre as contas anuais de prefeito, pois
o quórum de dois terços é superior ao de três quintos
exigidos para a aprovação de emendas à Constituição,

concedendo um elevado status constitucional à emissão
de tais pareceres. (ANDRADA, Antônio Carlos Doogal de;
BARROS, Laura Correa de. Revista do Tribunal de Contas
de Minas Gerais. Belo Horizonte: v. 77, nº 4, ano XXVIII,
2010. Disponível em: < http://revista.tce.mg.gov.br/
Revista/RetornaRevista/442>).
Essa regra constitucional é cristalina ao determinar que
não há o julgamento, pelo Poder Legislativo, das contas
anuais do Chefe do Poder Executivo local, sem antes
haver a opinião especializada do respectivo Tribunal
de Contas por meio da emissão do parecer prévio. Na
esteira desse entendimento, o Supremo Tribunal Federal
– STF analisou a matéria através da Ação Direta de
Inconstitucionalidade ADI nº 3.077 e asseverou que o
parecer é prévio e indispensável ao julgamento. (Ministra
relatora: Cármen Lúcia, julgada em 16 de novembro de
2016, informativo 847):
O Tribunal julgou parcialmente procedente pedido
formulado em ação direta ajuizada em face de
dispositivos da Constituição do Estado de Sergipe que
dispõem sobre as competências do Tribunal de Contas
estadual [...]. Relativamente à expressão contida na parte
final do inciso XII do art. 68, que permite que as Câmaras
Legislativas apreciem as contas anuais prestadas pelos
prefeitos, independentemente do parecer do Tribunal
de Contas do Estado, caso este não o ofereça em 180
dias a contar do respectivo recebimento, o Colegiado
vislumbrou ofensa ao art. 31, §2º, da Constituição
Federal. Asseverou, no ponto, que o parecer prévio a
ser emitido pela Corte de Contas seria imprescindível,
somente deixando de prevalecer por decisão de dois
terços dos membros da Câmara Municipal. (g.n.)
Segundo José de Ribamar Caldas Furtado, conselheiro do
www.tce.es.gov.br

Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e professor
de Direito Administrativo da Universidade Federal do
Maranhão – UFMA, o dever de prestar contas anuais
é da pessoa física do prefeito. (FURTADO, José de
Ribamar Caldas. Os regimes de contas públicas: contas
de Governo e contas de gestão. Revista do Tribunal de
Contas da União. Ano 35, nº 109. Brasília: 2007, p. 63).
Nesse caso, o prefeito age em nome próprio, e não em
nome do município. É uma obrigação personalíssima que
só o devedor pode efetivar, e a omissão é tão grave que,
quando as contas não forem prestadas devidamente, na
forma da lei, poderá ensejar intervenção do estado em
seus municípios, conforme art. 35, II da CF/1988.
Além disso, o art. 1º, VI, §§1º e 2º do Decreto-Lei nº
201, de 27 de fevereiro de 1967 diz que são crimes de
responsabilidade dos prefeitos municipais, sujeitos ao
julgamento do Poder Judiciário, independentemente
do pronunciamento da Câmara dos Vereadores, deixar
de prestar contas anuais da administração financeira do
município à Câmara de Vereadores, ou ao órgão que a
Constituição do estado indicar, nos prazos e condições
estabelecidos.
No mesmo preceito, o crime de não prestar contas é
punido com a pena de detenção de três meses a três
anos, e a condenação definitiva acarreta a perda de
cargo e a inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para
o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de
nomeação.
Nessa ótica também, deixar de prestar contas quando
esteja obrigado a fazê-lo constitui ato de improbidade
administrativa que atenta contra os princípios da
Administração Pública, conforme art. 11, VI, da Lei nº
8.429, de 2 de junho de 1992.
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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Os arts. 48 e 49 da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000 prescrevem que são instrumentos de
transparência da gestão fiscal, dentre outros, a ampla
divulgação das prestações de contas e o respectivo
parecer prévio, os quais ficarão disponíveis, durante todo
o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão
técnico responsável pela sua elaboração, para consulta
e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade.
Como se extrai dos exemplos acima, o ordenamento
jurídico brasileiro fornece uma relevante estatura ao ato
de prestar contas do Chefe do Executivo. Então o que de
fato seria a prestação anual de Contas de Governo?
A primeira distinção – entre a emissão do parecer
prévio pelos tribunais de contas e o julgamento dos
responsáveis por recursos públicos – foi matéria
analisada pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta
de Inconstitucionalidade – ADI no 849 MT (Ministro
relator: Sepúlveda Pertence, julgada em 11 de fevereiro
de 1999 e publicada em 23 de abril de 1999). Segue sua
ementa.
[...]
É clara a distinção entre a do art. 71, I – de apreciar e
emitir Parecer Prévio sobre as contas do Chefe do Poder
Executivo, a serem julgadas pelo Legislativo – e a do art.
71, II – de julgar as contas dos demais administradores
e responsáveis, entre eles os dos órgãos do Poder
Legislativo e do Poder Judiciário. II. A diversidade entre
as duas competências, além de manifesta, é tradicional,
sempre restrita a competência do Poder Legislativo para
o julgamento das contas gerais da responsabilidade do
Chefe do Poder Executivo, precedidas de Parecer Prévio
do Tribunal de Contas: cuida-se de sistema especial
adstrito às contas do Chefe do Governo, que não as

presta unicamente como chefe de um dos Poderes, mas
como responsável geral pela execução orçamentária:
Na mesma linha, decidiu o Superior Tribunal de Justiça
– STJ no Recurso Ordinário de Mandado de Segurança
– ROMS no 11.060 GO (Ministra relatora: Laurita Vaz,
julgado em 25 de junho de 2002):
[...]
O conteúdo das contas globais prestadas pelo Chefe
do Executivo é diverso do conteúdo das contas dos
administradores e gestores de recurso público. As
primeiras demonstram o retrato da situação das finanças
da unidade federativa (União, estados, DF e municípios).
Revelam o cumprir do orçamento, dos planos de
governo, dos programas governamentais, demonstram
os níveis de endividamento, o atender aos limites de
gasto mínimo e máximo previstos no ordenamento para
saúde, educação, gastos com pessoal. Consubstanciamse, enfim, nos Balanços Gerais prescritos pela Lei
4.320/64. Por isso, é que se submetem ao parecer prévio
do Tribunal de Contas e ao julgamento pelo Parlamento
(art. 71, 1 cic. 49, IX da CF/88). (g.n.)

no exercício das funções políticas de planejamento,
organização, direção e controle das políticas públicas
idealizadas na concepção das leis orçamentárias (PPA,
LDO e LOA), que foram propostas pelo Poder Executivo
e recebidas, avaliadas e aprovadas, com ou sem
alterações, pelo Legislativo. Aqui perdem importância
as formalidades legais em favor do exame da eficácia,
eficiência e efetividade das ações governamentais.
Importa a avaliação do desempenho do chefe do
Executivo, que se reflete no resultado da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial. (g.n.)
Nesse dever constitucional, o prefeito não as presta
unicamente como chefe de um dos Poderes, mas como
responsável geral pela execução orçamentária. Portanto,
tais contas devem ser examinadas pelos tribunais de
contas com foco na conduta do Chefe do Executivo
no exercício das funções políticas de planejamento,
organização, direção e controle das políticas públicas
idealizadas na concepção do PPA, da LDO e da LOA.

Outra valiosa contribuição sobre o tema é fornecida por
Caldas Furtado quando sugere alguns parâmetros para
o exame das contas de Governo feitos pelos tribunais
de contas e julgamento exercido pelos vereadores
(FURTADO, José de Ribamar Caldas. Os regimes de
contas públicas: contas de Governo e contas de gestão.
Revista do Tribunal de Contas da União. Ano 35, nº 109.
Brasília: 2007, p.70):

Na mesma linha interpretativa seguiu o TCEES quando
editou a Instrução Normativa TC Nº 43, de 5 de
dezembro de 2017. A referida instrução define em seu
art. 3º, “c”, III, as Contas de Governo como um conjunto
de demonstrativos, documentos e informações de
natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial
e operacional, expressando os resultados da atuação
governamental, submetido ao TCEES para avaliação da
gestão política do chefe do Poder Executivo e emissão
de parecer prévio com vistas a auxiliar o julgamento
levado a efeito pelo Poder Legislativo.

Tratando-se de exame de contas de Governo o que
deve ser focalizado não são os atos administrativos
vistos isoladamente, mas a conduta do administrador

O parecer prévio, portanto, deve avaliar o cumprir do
orçamento, dos planos de Governo, dos programas
governamentais, dos limites impostos aos níveis de
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endividamento, aos gastos mínimo e máximo previstos
no ordenamento para saúde, educação e gastos com
pessoal. Consubstanciam-se, enfim, nos balanços gerais,
definidos na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964.
Alinhando-se à CF/1988, o art. 29 da Constituição do
Estado do Espírito Santo, de 5 de outubro de 1989 dispõe
que a fiscalização financeira e orçamentária do município
será exercida pela Câmara Municipal mediante controle
externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder
Executivo municipal, na forma da lei.
A Constituição estadual estabelece, ainda, no art. 71, II,
que o controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa
ou da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do
Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete emitir
parecer prévio sobre as contas dos Prefeitos, em até
vinte e quatro meses, a contar do seu recebimento.
O art. 1º, III da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de
março de 2012 determina que ao Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, órgão de controle externo do
estado e dos municípios, compete apreciar as contas
prestadas anualmente pelos prefeitos, com a emissão de
parecer prévio no prazo de até vinte e quatro meses a
contar do seu recebimento.
A Lei Orgânica 621/2012, dispõe, ainda, em seu art. 80, I,
II e III, que o parecer prévio sobre as contas de Governo
poderá ser pela: aprovação das contas; aprovação
das contas com ressalva, quando ficar caracterizada
impropriedade ou qualquer outra falta de natureza
formal, da qual não resulte dano ao erário, sendo que
eventuais determinações serão objeto de monitoramento
pelo Tribunal; ou pela rejeição das contas, quando
comprovada grave infração à norma constitucional,
legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira,

orçamentária, operacional ou patrimonial.

contas encerra-se em 10/04/2019.

II.2 DO RELATÓRIO TÉCNICO 00034/2018-3

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

A Prestação de Contas Anual reflete a atuação do
chefe do Poder Executivo municipal, no exercício
das funções políticas de planejamento, organização,
direção e controle das políticas públicas, em respeito
aos programas, projetos e atividades estabelecidos
pelos instrumentos de planejamento aprovados pelo
Legislativo municipal, quais sejam: o Plano Plurianual,
a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária
Anual; bem como, em respeito às diretrizes e metas
fiscais estabelecidas e às disposições constitucionais e
legais aplicáveis.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei 2.582/2015,
elaborada nos termos do § 2º, do artigo 165 da CF/88,
compreendendo as metas e prioridades do município,
dispôs sobre a elaboração da Lei Orçamentária Anual
(LOA), definindo os programas prioritários de governo e
estabelecendo, dentre outras diretrizes, os riscos e metas
fiscais a serem observados na execução orçamentária.

As contas consolidadas foram objeto de análise pelo
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia,
com vistas à apreciação e à emissão do parecer prévio
que subsidiará o julgamento da prestação de contas
anual do prefeito, pelo Poder Legislativo municipal.
Considerando o resultado da análise do processo sob
apreciação, tem-se a evidenciar o que segue:
FORMALIZAÇÃO
CUMPRIMENTO DE PRAZO
A Prestação de Contas Anual foi encaminhada a este
Tribunal conforme disposições contidas na Instrução
Normativa TC 34/2015, recebida e homologada no
sistema CidadES em 10/04/2017, nos termos do artigo
123 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC
261/2013, observando, portanto, o prazo regimental.
Dessa forma, com vistas ao cumprimento do disposto no
art. 122 e o § 2º do art. 123 do RITCEES, o prazo para
emissão do parecer prévio sobre esta prestação de
www.tce.es.gov.br

Por sua vez, a Lei Orçamentária Anual do município, Lei
2.590/2015, estimou a receita em R$ 60.000.000,00 e
fixou a despesa em R$ 60.000.000,00 para o exercício
em análise, admitindo a abertura de créditos adicionais
suplementares, por anulação, até o limite de R$
9.000.000,00, conforme art. 5º da LOA, alterado pela Lei
2.609/2016.
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
AUTORIZAÇÕES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Constatou-se que, no decorrer da execução orçamentária,
ocorreram aberturas de créditos adicionais, conforme
demonstrado:
Tabela 1): Créditos adicionais abertos no exercício Em R$
1,00
Altera para 15% o limite para abertura de créditos por
anulação de dotação.
Fonte: Processo TC 05151/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016
De acordo com a dotação inicial e as movimentações de
créditos orçamentários, constata-se que houve alteração
na dotação inicial no valor de R$ 3.536.786,45 conforme
segue:
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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Tabela 2): Despesa total fixada Em R$ 1,00

4.589/2016).

Fonte: Processo TC 05151/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016

Fonte: Processo TC 05151/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016

Verifica-se que as fontes para abertura dos créditos
adicionais foram as seguintes

Assim, sugere-se a citação do gestor para que apresente
os esclarecimentos e documentos que julgar necessários
quanto à abertura de créditos adicionais por anulação
de dotações acima do limite estabelecido na LOA
(R$3.666.576,86).

Tabela 3): Fontes de Créditos Adicionais Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 05151/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016
Considerando que a autorização contida na LOA para
abertura de créditos adicionais, mediante anulação de
dotações, foi de R$ 9.000.000,00 e a efetiva abertura
foi de R$ 12.666.576,86, constata-se a infringência à
autorização estipulada.
INDICATIVO DE IRREGULARIDADE
4.1.1 Abertura de créditos adicionais suplementares
em inobservância ao limite estabelecido na Lei
Orçamentária Anual e na Constituição da República.
Base Normativa: Art. 167, inc. V e VII, da Constituição
da República; art. 5º, § 4º Lei Responsabilidade Fiscal,
artigos 7º e 42 da Lei 4.320/1964, art. 5º e 6º da Lei
2.590/2015 (LOA).
Analisando a Relação de Créditos Adicionais (DEMCAD)
e os limites estabelecidos na Lei Orçamentária Anual
– Lei 2.590/2015 e suas alterações, constata-se,
conforme demonstrado no quadro abaixo e detalhado
no APÊNDICE G, que o limite de abertura de créditos
adicionais suplementares não foi observado:
Tabela 4): Limites de Abertura de Créditos Adicionais Em
R$ 1,00
Houve déficit de arrecadação no exercício (BALORC).
Superávit financeiro apurado no exercício anterior (TC

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
A política fiscal dos entes públicos abrange a
administração das receitas, do orçamento e da despesa
pública, assim como dos ativos e passivos.
Neste contexto, o resultado primário, obtido pela
diferença entre receitas e despesas primárias, tem
como objetivo principal indicar a capacidade que o
município tem em gerar receitas suficientes para custear
as despesas correntes e de investimentos, sem que
haja comprometimento da capacidade de administrar a
dívida existente.
As receitas primárias (não-financeiras) são as resultantes
basicamente da arrecadação de tributos e prestação de
serviços. As despesas primárias são aquelas necessárias à
prestação dos serviços públicos (deduzidas das despesas
financeiras).
Por seu turno, o resultado nominal possibilita
acompanhar a evolução da dívida fiscal líquida, indicando
a necessidade ou não de financiamento do setor público
junto a terceiros.
A Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal) estabelece regras em relação às metas de
resultados primário e nominal, conforme o §1º do art.
4º:
www.tce.es.gov.br

§ 1o Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias
Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas
metas anuais, em valores correntes e constantes,
relativas a receitas, despesas, resultados nominal e
primário e montante da dívida pública, para o exercício a
que se referirem e para os dois seguintes.
Consta também do art. 9° a medida corretiva de limitação
de empenho quando comprometido o atingimento das
metas estabelecidas na LDO:
Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre, que
a realização da receita poderá não comportar o
cumprimento das metas de resultado primário ou
nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os
Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato
próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias
subsequentes, limitação de empenho e movimentação
financeira, segundo os critérios fixados pela lei de
diretrizes orçamentárias.
O acompanhamento da evolução do cumprimento ou
não das metas estabelecidas na LDO, para os resultados
primário e nominal, é feito por meio do Relatório
Resumido da Execução Orçamentária (RREO), na forma
estabelecida pela Lei Complementar 101/2000. A meta
estabelecida na LDO para resultados primário e nominal
do município e o resultado obtido da execução do
orçamento estão detalhados no quadro a seguir:
Tabela 5): Resultados Primário e Nominal Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 05151/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016
O responsável recebeu pareceres de alerta desta Corte
de Contas, pelo não atingimento de metas previstas
conforme consta nos seguintes processos:
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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- Relatório Resumido da Execução Orçamentária
referente ao 1º, 2º, 3º e 4º bimestres de 2016: Processos
TC 2.775/2016, 4.434/2016, 6.992/2016 e 9.190/2016.
Da tabela acima, verifica-se que foi descumpria apenas a
meta de resultado primário.
RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
No que tange às receitas orçamentárias, verifica-se que
houve uma arrecadação de 97,17% em relação à receita
prevista:
Tabela 6): Execução orçamentária da receita Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 05151/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016
A receita orçamentária, segundo a classificação por
categoria econômica, é a que segue:
Tabela 7): Receita Orçamentária por categoria econômica
(consolidado) Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 05151/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016
A execução orçamentária consolidada representa
96,15% da dotação atualizada, conforme se evidencia na
tabela a seguir:
Tabela 8): Execução orçamentária da despesa Em R$
1,00
Fonte: Processo TC 05151/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016
A despesa orçamentária, segundo a classificação por
categoria econômica, é a que segue:
Tabela 9): Despesa orçamentária
econômica (consolidado) Em R$ 1,00

por

categoria

Fonte: Processo TC 05151/2017-6 - Prestação de Contas

Anual/2016
A execução orçamentária evidencia um resultado
deficitário no valor de R$2.795.106,64, conforme
demonstrado a seguir:
Tabela 10): Resultado da execução orçamentária
(consolidado) Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 05151/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016
Registra-se que o déficit orçamentário do exercício
demonstrado na tabela acima, foi suportado com a fonte
de recursos “superávit financeiro do exercício anterior”
no valor de R$ 2.823.167,20, utilizada na abertura de
créditos adicionais no exercício de 2016.
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.

5.1 NÃO CONFORMIDADE NO VALOR DO DISPONÍVEL
ENTRE TERMO DE VERIFICAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
Base Legal: IN TCEES 34/15
Da tabela anterior, verifica-se que o Termo de Veerificação
das disponibilidades não contempla a integralidade dos
saldos do disponível, quando confrontado com o Balanço
Financeiro e Patrimonial, haja vista a divergência de R$
2.110.152,82.
Desta forma, propõe-se a citação do responsável pata
apresentar alegações de defesa, acompanhadas de
documentos de prova.
EXECUÇÃO PATRIMONIAL
As alterações quantitativas, decorrentes de transações
que aumentam ou diminuem o patrimônio público,
provocam alterações nos elementos patrimoniais,
refletindo em resultados aumentativos ou diminutivos
no patrimônio líquido.

Tabela 11): Balanço Financeiro (consolidado) Em R$ 1,00

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)
evidencia um resultado patrimonial superavitário no
valor de R$ 1.592.818,01. Dessa forma, o resultado
das variações patrimoniais quantitativas refletiu
positivamente no patrimônio do município.

Fonte: Processo TC 05151/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016

Na tabela seguinte, evidenciam-se, sinteticamente, as
variações quantitativas ocorridas no patrimônio:

Destaca-se, a seguir, o saldo contábil das disponibilidades
apresentado nos termos de verificação:

Tabela 13): Síntese da DVP (consolidado) Em R$ 1,00

Na tabela a seguir, apresenta-se uma síntese do Balanço
Financeiro:

Tabela 12): Disponibilidades Em R$ 1,00

Fonte: Processo TC 05151/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016

Fonte: Processo TC 05151/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016

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

INDICATIVO DE IRREGULARIDADE

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

no Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro
encaminhadas no Anexo ao Balanço Patrimonial
Consolidado.

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

Base Normativa: artigos 50 e 55, inciso III, da Lei
Complementar Federal 101/2000 (LRF) e artigos 85 e 92,
parágrafo único da Lei Federal 4.320/64.

Tabela 14): Síntese do Balanço Patrimonial (consolidado)
Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 05151/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016
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 15): Resultado financeiro Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 05151/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016
O superávit financeiro, representado pela diferença
positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro,
poderá ser utilizado no exercício seguinte para abertura
de créditos adicionais, desde que observadas as
correspondentes fontes de recursos, na forma do artigo
43, da Lei 4.320/1964.
Ademais, verifica-se que a movimentação dos restos a
pagar, processados e não processados, evidenciada no
Demonstrativo dos Restos a Pagar, foi a seguinte:
Tabela 16): Movimentação dos restos a pagar Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 05151/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016
INDICATIVO DE IRREGULARIDADE
Ausência de controle das fontes de recursos evidenciadas

O anexo 5 do Relatório de Gestão Fiscal (RGFDCX),
encaminhado junto a esta PCA, evidencia as
disponibilidades de caixa e dos restos a pagar, como
segue:
(FIGURA)
Do demonstrativo acima, observa-se que na
disponibilidade de caixa após a inscrição de RPNP
obtêm-se os seguintes saldos de disponibilidade líquida
por vínculo:
Tabela 17): Disponibilidade de Caixa Em R$ 1,00
Diferentemente do evidenciado na tabela acima, o
Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado
no Balanço Patrimonial evidencia em 31/12/2016
recursos ordinários de R$ 8.059.399,75 (excluído o
superávit financeiro da Câmara R$2.653,69) e, vinculados
de R$-7.082.235,86, como segue:
(FIGURA)
Além disso, as disponibilidades líquidas por vínculo,
apuradas por esta Corte de Contas na Tabela 26 deste
relatório, totalizam em recursos ordinários R$332.286,46
e, vinculados R$ 642.467,29.
Essas discrepâncias, além de configurar inconsistências
de saldos entre as fontes de recursos evidenciadas
no Anexo ao BALPAT e no RGFDCX, comprometem a
credibilidade dos demonstrativos contábeis correlatos,
www.tce.es.gov.br

bem como o conhecimento da real posição financeira do
município.
Diante do exposto, propõe-se a citação do prefeito
para apresentar justificativas acompanhadas de provas
documentais.
GESTÃO FISCAL
DESPESAS COM PESSOAL
Base Normativa: Artigo 20, inciso III, alínea “b”, Artigo
19, III, e artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar
101/2000.
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ao
estabelecer normas de finanças públicas voltadas para
a responsabilidade na gestão fiscal, disciplinou, em seus
artigos 18 a 23, sobre a limitação das despesas com
pessoal pelos Poderes e Entes da Federação.
Conforme conceituado pela Secretaria do Tesouro
Nacional:
A despesa total com pessoal compreende o somatório
dos gastos do Ente da Federação com ativos, inativos
e pensionistas, deduzidos alguns itens exaustivamente
explicitados pela própria LRF, não cabendo interpretações
que extrapolem os dispositivos legais.
O limite referencial para as despesas com pessoal é
aplicado em relação à Receita Corrente Líquida (RCL),
que por sua vez, segundo definição da Secretaria do
Tesouro Nacional:
É o somatório das receitas tributárias, de contribuições,
patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviços,
transferências correntes e outras receitas correntes
do ente da Federação, deduzidos alguns itens
exaustivamente explicitados pela própria LRF, não
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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cabendo interpretações que extrapolem os dispositivos
legais.

101/2000; e art. 3º, II, da Resolução nº 40/2001 do
Senado Federal.

demonstra na tabela a seguir:

Apurou-se a RCL do município, no exercício de 2016, que,
conforme planilha APÊNDICE A deste relatório, totalizou
R$ 57.633.406,69.

De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e
com a Resolução 40/2001 do Senado Federal, a dívida
consolidada ou fundada, para fins fiscais, corresponde
ao montante total das obrigações financeiras, apurado
sem duplicidade (excluídas obrigações entre órgãos da
administração direta e entre estes e as entidades da
administração indireta), assumidas: a) pela realização de
operações de crédito com a emissão de títulos públicos,
para amortização em prazo superior a 12 (doze) meses
(dívida mobiliária); b) pela realização de operações de
crédito em virtude de leis, contratos (dívida contratual),
convênios ou tratados, para amortização em prazo
superior a 12 (doze) meses; c) com os precatórios judiciais
emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos
durante a execução do orçamento em que houverem
sido incluídos; e, d) pela realização de operações de
crédito de prazo inferior a 12 (doze) meses, que tenham
constado como receitas no orçamento.

Fonte: Processo TC 05151/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016

Constatou-se, com base na documentação que integra
a prestação de contas, que as despesas com pessoal
executadas pelo Poder Executivo atingiram 51,92% da
receita corrente líquida, conforme demonstrado na
planilha APÊNDICE B, sintetizada na tabela a seguir:
Tabela 18): Despesas com pessoal – Poder Executivo Em
R$ 1,00
Fonte: Processo TC 05151/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016
Conforme se observa da tabela anterior foi cumprido o
limite legal (limite legal = 54% e prudencial = 51,3%).
No que se refere às despesas totais com pessoal,
consolidando o Poder Executivo com o Poder Legislativo,
constatou-se que essas despesas atingiram 55,10%
em relação à receita corrente líquida, conforme
demonstrado na planilha APÊNDICE C deste relatório, e
evidenciado resumidamente na tabela a seguir:
Tabela 19): Despesas com pessoal consolidadas Em R$
1,00
Fonte: Processo TC 05151/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016
Conforme se observa da tabela anterior, considerando as
despesas consolidadas, foram cumpridos o limite legal
de 60% e o limite prudencial de 57%.
DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO
Base Normativa: Art. 59, IV, da Lei Complementar nº

A dívida consolidada líquida, por sua vez, representa
o montante da dívida consolidada deduzido o saldo
relativo aos haveres financeiros (disponibilidade de caixa
e demais haveres financeiros).
No uso de suas competências constitucionais (artigo
52 da CF/88), o Senado Federal editou a Resolução
40/2001, disciplinado que a dívida consolidada líquida
dos municípios não poderá exceder a 1,2 vezes a receita
corrente líquida.
Com base nos demonstrativos contábeis integrantes
da prestação de contas anual do município, ao final
do exercício em análise, a dívida consolidada líquida
representou 0% da receita corrente líquida, conforme se
www.tce.es.gov.br

Tabela 20): Dívida consolidada líquida Em R$ 1,00

Portanto, a dívida consolidada líquida não extrapolou
o limite previsto (120% da receita corrente líquida),
estando em acordo com a legislação supramencionada.
OPERAÇÕES DE CRÉDITO E CONCESSÃO DE GARANTIAS
Base Normativa: Art. 35 da Lei Complementar 101/2000;
Lei Federal 4.595/1964; art. 7º, inciso I, e art. 10 da
Resolução do Senado Federal nº 43/2001; e art. 167,
III da Constituição Da República /1988; Art. 55, inciso I,
alínea “c”; e art. 40, §1º, da Lei Complementar 101/2000.
Segundo o inciso III, do artigo 29, da Lei de
Responsabilidade Fiscal, operações de crédito são
compromissos financeiros assumidos em razão de
mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título,
aquisição financiada de bens, recebimento antecipado
de valores provenientes da venda a termo de bens e
serviços, arrendamento mercantil e outras operações
assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos
financeiros.
As operações de crédito por antecipação de receitas
orçamentárias, por sua vez, são definidas pela LRF como
operações de crédito destinadas a atender insuficiência
de caixa durante o exercício financeiro.
A Constituição da República outorgou a competência
ao Senado Federal para dispor sobre limites globais e
condições para as operações de crédito externo e interno
dos municípios, de suas autarquias e demais entidades
controladas pelo Poder Público Federal (artigo 52).
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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O Senado Federal editou a Resolução 43/2001, dispondo
sobre os limites para a contratação das operações
de crédito pelos municípios, inclusive concessão de
garantias, seus limites e condições de autorização,
conforme art. 7°.
Para os municípios, restou definido que as operações de
crédito interno e externo devem limitar-se a:
16% (dezesseis por cento) da receita corrente líquida
para o montante global das operações realizadas em um
exercício financeiro;
11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) da
receita corrente líquida para o comprometimento anual
com amortizações, juros e demais encargos da dívida
consolidada, inclusive relativos a valores a desembolsar
de operações de crédito já contratadas e a contratar.
Quanto à concessão de garantias, o Senado Federal
estabeleceu como limite para o saldo global das garantias
concedidas pelos municípios, o máximo de 22% (vinte e
dois por cento) da receita corrente líquida, conforme
artigo 9º da Resolução 43/2001. Como exceção, permitiu
que esse montante poderá ser elevado para 32% (trinta
e dois por cento) da receita corrente líquida, desde que,
cumulativamente, quando aplicável, o garantidor:
Não tenha sido chamado a honrar, nos últimos 24 (vinte
e quatro) meses, a contar do mês da análise, quaisquer
garantias anteriormente prestadas;
Esteja cumprindo o limite da dívida consolidada líquida,
definido na Resolução nº 40, de 2001, do Senado Federal;
Esteja cumprindo os limites de despesa com pessoal
previstos na Lei Complementar nº 101, de 2000;
Esteja cumprindo o Programa de Ajuste Fiscal acordado
com a União, nos termos da Lei nº 9.496, de 1997.

Quanto às Operações de Crédito por Antecipação de
Receitas Orçamentárias (ARO), o Senado Federal definiu,
conforme artigo 10 da Resolução 43/2001, que o saldo
devedor dessas operações não poderá exceder, no
exercício em que estiver sendo apurado, a 7% (sete por
cento) da receita corrente líquida, observando-se ainda,
as disposições contidas nos artigos 14 e 15 daquela
resolução.
Apresenta-se, nas tabelas a seguir, com base nas
demonstrações contábeis que integram a prestação
de contas, os montantes e limites de operações de
crédito contratadas pelo município, apurados ao final do
exercício em análise:
Tabela 21): Operações de crédito (Limite 16% RCL) Em
R$ 1,00
Fonte: Processo TC 05151/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016
Tabela 22): Garantias concedidas (Limite 22% RCL) Em
R$ 1,00
Fonte: Processo TC 05151/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016
Tabela 23): Operações de crédito – ARO (Limite 7% RCL)
Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 05151/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016
De acordo com os demonstrativos encaminhados
não foram extrapolados, no exercício, os limites de
contratação de operação de créditos previstos em
Resolução do Senado Federal (16% e 7% Receita Corrente
Líquida) e no art. 167 da Constituição da República, bem
como não houve concessão de garantias ou recebimento
de contragarantias.
www.tce.es.gov.br

OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS PELO TITULAR DO PODER NO
ÚLTIMO ANO DE SEU MANDATO
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos
a Pagar
O passivo financeiro das entidades públicas é composto
de valores devidos cujo pagamento independe de
autorização orçamentária, uma vez que a obrigação
já passou pelo orçamento – restos a pagar – ou não
está atrelado ao orçamento, como as consignações e
depósitos de terceiros.
Restos a Pagar são as despesas legalmente empenhadas
pelo ente público, mas não pagas. A Lei 4.320/1964
conceitua e classifica os restos a pagar da seguinte
forma, em seu art. 36:
Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas
empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro
distinguindo-se as processadas das não processadas.
Os restos a pagar processados são aqueles cujo serviço
foi prestado ou o material adquirido foi entregue pelo
fornecedor contratado, estando a despesa liquidada e
em condições legais para o pagamento.
Os restos a pagar não processados são aqueles cujo
empenho foi legalmente emitido, porém o objeto
adquirido ainda não foi entregue, ou o serviço
correspondente ainda não foi prestado pelo fornecedor,
estando, portanto, pendente de regular liquidação e
pagamento.
A Secretaria do Tesouro Nacional traz o seguinte conceito
para os restos a pagar processados e não processados:
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
São considerados processados os Restos a Pagar
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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referentes a empenhos liquidados e, portanto, prontos
para o pagamento, ou seja, cujo direito do credor já foi
verificado. Os Restos a Pagar Processados não devem
ser cancelados, tendo em vista que o fornecedor de
bens/serviços cumpriu com a obrigação de fazer e a
Administração não poderá deixar de cumprir com a
obrigação de pagar.
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
São considerados não processados os empenhos de
contrato e convênios que se encontram em plena
execução, não existindo o direito líquido e certo do
credor. Dessa forma, no encerramento do exercício a
despesa orçamentária que se encontrar empenhada,
mas ainda não paga será inscrita em restos a pagar não
processados.
Quanto à execução da despesa orçamentária, da qual se
origina os restos a pagar, a LRF estabelece expressamente
a necessidade de vinculação dos recursos à finalidade
específica, conforme parágrafo único do art. 8º da Lei
Complementar 101/2000:
Parágrafo único - os recursos legalmente vinculados a
finalidade específica serão utilizados exclusivamente
para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em
exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.
Nesse sentido, consta do Manual de Demonstrativos
Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional, o
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos
Restos a Pagar (Anexo 5), que tem como propósito
dar transparência ao montante disponível para fins da
inscrição em Restos a Pagar de despesas não liquidadas,
evidenciando a disponibilidade de caixa líquida para
cada um dos recursos vinculados (art. 55 da LRF).

O demonstrativo também possibilita a verificação
do cumprimento do art. 42 da LRF, de forma que no
último ano de mandato da gestão administrativofinanceira 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 Executivo (2º semestre ou 3º
quadrimestre de 2016) são as que seguem:
Tabela 24): Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e
dos Restos a Pagar R$ 1,00
Fonte: Processo TC 05151/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016
Consultou-se junto ao sistema CidadES informações
acerca de eventuais empenhos e pagamentos efetuados
em 2017 cuja despesa tenha se referido ao exercício de
2016 (DEA – Despesas de Exercícios Anteriores, elemento
92), em análise nestes autos, tendo sido encontrado o
total de R$ 5.016,03 na função 010 – Saúde, R$ 2.689,17
na função 012 – Educação e, R$ 27.904,49, nas demais
funções, impactando negativamente as disponibilidades
líquidas apuradas ao final do exercício, demonstradas na
tabela anterior.
INDICATIVO DE IRREGULARIDADE
Despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres de
mandato sem suficiente disponibilidade de caixa para
pagamento
Base Legal: Art. 42 da LRF
www.tce.es.gov.br

Com vistas ao equilíbrio das contas públicas, a Lei de
Responsabilidade Fiscal estabeleceu, em seu artigo 42,
a vedação ao titular de Poder ou órgão, de contrair, nos
dois últimos quadrimestres de seu mandato, obrigação
de despesa que não possa ser cumprida integralmente
dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no
exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade
de caixa para este efeito.
A Secretaria do Tesouro Nacional (STN), ao discorrer
sobre o tema em seu Manual de Demonstrativos Fiscais
(MDF), assim se pronunciou:
Como regra geral, as despesas devem ser executadas e
pagas no exercício financeiro e, extraordinariamente,
podem ser deixadas obrigações a serem cumpridas no
exercício seguinte com a suficiente disponibilidade de
caixa. Assim, o controle da disponibilidade de caixa e da
geração de obrigações deve ocorrer simultaneamente à
execução financeira da despesa em todos os exercícios e
não somente no último ano de mandato.
Apesar de a restrição estabelecida no art. 42 se limitar
aos dois últimos quadrimestres do respectivo mandato,
a LRF estabelece que a responsabilidade na gestão fiscal
pressupõe a ação planejada e transparente em que se
previnem riscos e se corrigem desvios capazes de afetar
o equilíbrio das contas públicas, o que impõe que ajustes
devam ser observados no decorrer de todo o mandato,
de forma que as receitas não sejam superestimadas,
nem haja acúmulo excessivo de passivos financeiros.
[...]
Ao assumir uma obrigação de despesa através de
contrato, convênio, acordo, ajuste ou qualquer outra
forma de contratação no seu último ano de mandato,
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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nº e data de assinatura do contrato/congênere.

compreendidos nos limites destas duas modalidades de
licitação, e facultativo nos demais em que a Administração
puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais
como carta-contrato, nota de empenho de despesa,
autorização de compra ou ordem de execução de
serviço. (grifo nosso).

Diante do exposto, propomos a citação do responsável
para apresentar alegações de defesa acompanhadas de
documentos comprobatórios.

De acordo com o art. 42, as despesas decorrentes de
obrigações contraídas nos últimos dois quadrimestres,
deverão ser pagas até o final do ano ou, se for o caso, ser
pagas no ano seguinte com recursos provisionados no
ano anterior. Para cumprimento da regra, o limite a ser
observado é o de disponibilidade de caixa, considerados
os encargos e despesas compromissadas a pagar até o
final do exercício. Para que essas despesas possam ser
pagas, é preciso pagar primeiramente os credores mais
antigos, ou seja, deve-se respeitar a ordem cronológica
das obrigações.

Entende-se, portanto, que, na ausência do instrumento
de contrato, a nota de empenho pode extrapolar o
aspecto meramente orçamentário-financeiro e assumir
natureza contratual.

A Lei Complementar 101/2000 estabeleceu na seção II,
subseção II, questões acerca da despesa com pessoal e
de seu controle total:

Em relação ao art. 42 da LRF, observados as vinculações
dos recursos públicos (parágrafo único do art. 8º
da mesma lei), a verificação do cumprimento se dá
pelo confronto das obrigações contraídas com a
disponibilidade de caixa existente, levando-se em
conta os encargos e despesas compromissadas a pagar
até o final do exercício e não apenas nos dois últimos
quadrimestres.

Disponibilidade de caixa após a inscrição dos restos a
pagar não processados do exercício (R$):

o gestor deve verificar previamente se poderá pagála, valendo-se de um fluxo de caixa que levará em
consideração “os encargos e despesas compromissadas
a pagar até o final do exercício” e não apenas nos dois
últimos quadrimestres.
[...]

Entende-se como assunção de obrigação de despesa
aquela proveniente de contrato, convênio, acordo,
ajuste ou qualquer outra forma de contratação. Nesse
aspecto, dispõe a Lei 8.666/1993 (art. 62):
O instrumento de contrato é obrigatório nos casos
de concorrência e de tomada de preços, bem como
nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam

Da a seguir observou-se que o Poder Executivo contraiu
obrigações de despesa no período vedativo com
insuficiência de recursos financeiros para pagamento,
nas seguintes fontes de recursos:
Disponibilidade de caixa antes da inscrição dos restos a
pagar não processados (R$):
Tabela

AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL PELO TITULAR DO
PODER NOS ÚLTIMOS 180 DIAS DE SEU MANDATO

Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque
aumento da despesa com pessoal e não atenda:
I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar,
e o disposto no inciso XIII do art. 37 e no § 1º do art. 169
da Constituição;
II - o limite legal de comprometimento aplicado às
despesas com pessoal inativo.

A inscrição de restos a pagar não processados sem
disponibilidade financeira também encontra vedação no
art. 55 da LRF.

Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de
que resulte aumento da despesa com pessoal expedido
nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato
do titular do respectivo Poder ou órgão referido no art.
20.

Os restos a pagar empenhados e liquidados no período
vedativo, derivados ou não de contratações pactuadas
são os evidenciados no APÊNDICE H deste Relatório
Técnico, nas fontes Saúde e Educação (Recursos próprios)
e Não Vinculados.

Assim, uma vez que o exercício em discussão nestes
autos refere-se ao final de mandato do titular do Poder
Executivo Municipal, necessário que seja avaliada a
mencionada disposição estabelecida no parágrafo único
do art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Consta do referido APÊNDICE H as seguintes informações
sobre as obrigações de despesa consideradas na
apuração: nº e data do empenho, fornecedor, histórico
da despesa, classificação dos restos a pagar entre
processados e não processados, valor, fonte de recursos,

Para tanto, mister demonstrar a forma como esta Corte
de Contas dá interpretação ao mencionado dispositivo.
Por meio do Processo TC 6.955/2008, foi enfrentada
esta matéria e o Plenário desta Corte de Contas firmou
entendimento externado no Parecer Consulta 001/2012,

www.tce.es.gov.br
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publicado no Diário Oficial do Estado de 25/01/2012, de
onde se extrai:
Já o preceito contido no parágrafo único do referido
art. 21, além do cunho de moralidade pública implícito
no citado dispositivo legal, visa coibir a prática de atos
de favorecimento relacionados com os quadros de
pessoal, mediante concessões em final de mandato
(contratações, nomeações atribuição de vantagens
etc.), no sentido de evitar o crescimento das despesas
de pessoal, o conseqüente comprometimento dos
orçamentos futuros e a inviabilização das novas gestões.
14. Entretanto, apesar de ser direcionado a todos
os administradores públicos, o citado dispositivo, da
mesma forma que o caput do artigo 21, não pode ser
interpretado literalmente, sob pena de inviabilizar
a administração nos últimos 180 dias da gestão de
seus dirigentes, uma vez que, se assim fosse, nesse
período, estariam impedidos de realizar qualquer tipo
de ato que resultasse aumento de despesa. Dessa
forma, considerando que o objetivo da norma contida
no Parágrafo único do art. 21 da Lei Complementar nº
101/2000 é assegurar a moralidade pública, não pode
ela atingir as ações dos administradores voltadas para
o atingimento das metas previstas no planejamento
do órgão. 15. Assim, para que haja a incidência da
vedação prevista no mencionado dispositivo legal, com
a consequente nulidade dos atos, é necessário que estes
se apresentem conjugados dos seguintes pressupostos:
resultar aumento da despesa com pessoal, refletir ato de
favorecimento indevido e ser praticado nos 180 dias que
antecedem o final do mandato. 16. Como consequência
lógica, a nulidade prevista deixa de incidir sobre os
atos de continuidade administrativa que, guardando

adequação com a lei orçamentária anual, sejam objeto
de dotação específica e suficiente, ou que estejam
abrangidos por crédito genérico, de forma que, somadas
todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a
realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam
ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício,
com compatibilidade com o Plano Plurianual e a com a Lei
de Diretrizes Orçamentárias [grifo nosso]. [...] Isto posto,
conclui-se que a concessão de abono pecuniário pela
Câmara Municipal a servidores efetivos, comissionados,
contratados temporariamente, cedidos e inativos, pode
acontecer por meio de lei em sentido estrito/formal, de
iniciativa da respectiva casa, aprovada mesmo durante o
período de 180 dias, observados os limites previstos no
art. 20, da LRF, bem como o estabelecido no art. 16 do
mesmo diploma legal e no art. 169, § 1º, da CF.”
No intuito de avaliar se houve aumento de despesas nos
últimos 180 dias (de 05 de julho até final do exercício)
do mandato do Prefeito Municipal, foi analisada a
informação das folhas de pagamento referentes às
competências de junho a dezembro do exercício em
análise, de onde se apurou:
Tabela 25): Comparativo FOLRGP – Poder Executivo Em
R$ 1,00
Fonte: Processo TC 05151/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016
Tabela 26): Quantitativo de servidores – Poder Executivo
(FOLRGP)
Fonte: Processo TC 05151/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016
Tabela 27): Comparativo FOLRPP – Poder Executivo Em
R$ 1,00
www.tce.es.gov.br

Fonte: Processo TC 05151/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016
Tabela 28): Quantitativo de servidores – Poder Executivo
(FOLRPP)
Fonte: Processo TC 05151/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016
Parte da elevação na folha de pagamentos decorre da
concessão de revisão geral anual (10,54%), autorizada
por meio da Lei Municipal 2.602/2016. Entretanto,
observa-se que houve um incremento no número de
servidores, vinculados ao Regime Geral de Previdência,
no período entre junho e dezembro/2016, conforme
demonstrado na tabela 26.
Como resultado, depreende-se que há evidências
de descumprimento do art. 21, § único da Lei de
Responsabilidade Fiscal, conforme entendimento desta
Corte de Contas, razão pela qual se sugere a citação do
gestor responsável para que apresente as justificativas e
documentos que julgar necessários.
RENÚNCIA DE RECEITA
A Lei de Responsabilidade Fiscal, ao dispor sobre a
renúncia de receita, estabeleceu que a concessão
ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza
tributária, da qual decorra renúncia de receita,
deverá estar acompanhada de estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar
sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na
lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das
seguintes condições:
Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi
considerada na estimativa de receita da lei orçamentária,
na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de
diretrizes orçamentárias;
Estar acompanhada de medidas de compensação, no
período mencionado no caput, por meio do aumento de
receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação
da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou
contribuição.
O artigo 4º da LRF estabelece que o projeto da Lei de
Diretrizes Orçamentárias deve integrar o Anexo de Metas
Fiscais, o qual deve conter, dentre outros demonstrativos,
o da estimativa e compensação da renúncia de receita e
o da margem de expansão das despesas obrigatórias de
caráter continuado.
Esse demonstrativo, além de condicionar a concessão
da renúncia de receita, tem por objetivo tornar
transparentes os requisitos exigidos para a concessão ou
ampliação dos benefícios de natureza tributária.
De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a
Lei Orçamentária Anual do município, aprovadas para
o exercício sob análise, constata-se a inexistência de
previsão para beneficiar instituições com renúncia de
receita.
GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO
APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E NO
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Base Normativa: Art. 212, caput, da Constituição da
República/1988 e Art. 60, inciso XII, do ADCT - Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição
da República/1988 (alterado pela Emenda Constitucional
53/2006).
Por determinação da Constituição da República, os
municípios devem aplicar, anualmente, nunca menos

de vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita
resultante de impostos, compreendida a proveniente de
transferências, na manutenção e desenvolvimento do
ensino, e devem destinar, ainda, não menos do que 60%
dos recursos provenientes do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação (Fundeb) para o
pagamento dos profissionais do magistério da educação
básica em efetivo exercício.
Avaliou-se, com base na documentação que integra
a prestação de contas anual, que o município, no
exercício em análise, aplicou 23,99% da receita
resultante de impostos, compreendida a proveniente
de transferências, na manutenção e desenvolvimento
do ensino, conforme planilha de apuração, APÊNDICE D
deste relatório, resumidamente demonstrado na tabela
a seguir:
Tabela 29): Aplicação na manutenção e desenvolvimento
ensino Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 05151/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016
Quanto à destinação de recursos para pagamento dos
profissionais do magistério da educação básica em efetivo
exercício, constatou-se, com base na documentação que
integra a prestação de contas anual, que o município
destinou 69,50% das receitas provenientes do Fundeb,
conforme demonstrado na planilha de apuração,
APÊNDICE D, apresentado resumidamente na tabela a
seguir:

Anual/2016
Portanto, o município cumpriu com o limite
mínimo constitucional relacionado ao pagamento
dos profissionais do magistério, descumprindo o
limite mínimo para aplicação na manutenção e
desenvolvimento do ensino.
INDICATIVO DE IRREGULARIDADE
8.1.1 Aplicação de recursos na manutenção e no
desenvolvimento do ensino abaixo do limite mínimo
constitucional
Base Normativa: Art. 212, caput, da Constituição da
República/1988
Avaliou-se, com base na documentação que integra
a prestação de contas anual, que o município, no
exercício de 2016, aplicou 23,99% da receita resultante
de impostos, compreendida a proveniente de
transferências, na manutenção e desenvolvimento do
ensino, planilha de apuração, Apêndice D deste relatório,
resumidamente demonstrado na tabela a seguir:
Tabela 31): Aplicação na manutenção e desenvolvimento
ensino Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 05151/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016
Portanto, o município não cumpriu com o limite
mínimo constitucional previsto para a manutenção e
desenvolvimento do ensino (25%). Assim propõe-se citar
o gestor para apresentar justificativas acompanhadas de
provas documentais.

Tabela 30): Destinação de recursos do FUNDEB prof.
Magistério Em R$ 1,00

APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE

Fonte: Processo TC 05151/2017-6 - Prestação de Contas

Base Normativa: Artigo 77, inciso III, do ADCT - Ato das
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Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
da Pública/1988 (Incluído pela Emenda Constitucional nº
29/2000).

saúde nas três esferas de governo; e a transparência,
visibilidade, fiscalização, avaliação e controle da
aplicação dos recursos destinados à saúde.

Esses conselhos, no âmbito dos municípios, são
colegiados compostos por, no mínimo, nove membros,
sendo:

A Emenda Constitucional 29/2000 acrescentou artigo
ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para
assegurar os recursos mínimos para o financiamento
das ações e serviços públicos de saúde, estabelecendo
a obrigatoriedade de aplicação mínima, pelos entes
da federação, de recursos provenientes de impostos e
transferências, em ações e serviços públicos de saúde.

Em relação à aplicação mínima de recursos, restou
estabelecido, pelo artigo 7º, que os municípios e o
Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e
serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze
por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere
o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a
alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos
da Constituição da República.

2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal,
dos quais pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de
Educação ou órgão educacional equivalente;

Definiu, no § 3º no artigo 198 da CF/88, que lei
complementar estabeleceria:
Os percentuais mínimos das receitas de impostos e
transferências a serem aplicados, anualmente, pela
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
Os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à
saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos
Municípios, objetivando a progressiva redução das
disparidades regionais;
As normas de fiscalização, avaliação e controle das
despesas com saúde nas esferas federal, estadual,
distrital e municipal; e

Avaliou-se, com base na documentação que integra a
prestação de contas anual, que o município, no exercício
em análise, aplicou 17,94% da receita resultante de
impostos, compreendida a proveniente de transferências,
em ações e serviços públicos de saúde, conforme
demonstrado na planilha de apuração, APÊNDICE E
deste relatório, e evidenciado resumidamente na tabela
a seguir:
Tabela 32): Aplicação recursos em ações serviços
públicos saúde Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 05151/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016

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

Portanto, o município cumpriu com o limite mínimo
constitucional previsto para a saúde.

Em 13 de janeiro de 2012, foi editada a Lei Complementar
141, regulamentando o § 3º do art. 198 da Constituição
da República, estabelecendo os valores mínimos a
serem aplicados anualmente pelos Municípios em ações
e serviços públicos de saúde; os critérios de rateio dos
recursos de transferências para a saúde e as normas
de fiscalização, avaliação e controle das despesas com

AVALIAÇÃO DO PARECER EMITIDO PELO CONSELHO DE
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB
A Lei 11.494/2007 regulamentou o Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação (Fundeb) e atribuiu aos
Conselhos de Acompanhamento e Controle Social a
competência fiscalizatória sobre esses recursos.
www.tce.es.gov.br

1 (um) representante dos professores da educação
básica pública;
1 (um) representante dos diretores das escolas básicas
públicas;
1 (um) representante dos servidores
administrativos das escolas básicas públicas;

técnico-

2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação
básica pública;
2 (dois) representantes dos estudantes da educação
básica pública, sendo um deles indicado pela entidade
de estudantes secundaristas.
O portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE) resumiu as funções dos Conselhos
de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb,
conforme segue:
A escolha dos representantes dos professores, diretores,
pais de alunos e servidores das escolas deve ser realizada
pelos grupos organizados ou organizações de classe que
representam esses segmentos e comunicada ao chefe do
Poder Executivo para que este, por ato oficial, os nomeie
para o exercício das funções de conselheiros.
A atividade dos conselhos do FUNDEB soma-se ao
trabalho das tradicionais instâncias de controle e
fiscalização da gestão pública. Entretanto, o conselho
do FUNDEB não é uma nova instância de controle, mas
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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sim de representação social, não devendo, portanto,
ser confundido com o controle interno (executado
pelo próprio Poder Executivo), nem com o controle
externo, a cargo do Tribunal de Contas, na qualidade de
órgão auxiliar do Poder Legislativo, a quem compete a
apreciação das contas do Poder Executivo.
O controle exercido pelos conselhos do FUNDEB
representa a atuação da sociedade, que pode apontar
falhas ou irregularidades eventualmente cometidas,
para que as autoridades constituídas, no uso de suas
prerrogativas legais, adotem as providências que cada
caso venha a exigir.
Entre as atribuições dos conselhos do FUNDEB, estão:
Acompanhar e controlar a distribuição, a transferência e
a aplicação dos recursos do FUNDEB;
Supervisionar a elaboração da proposta orçamentária
anual, no âmbito de suas respectivas esferas
governamentais de atuação;
Supervisionar a realização do censo escolar anual;
Instruir, com parecer, as prestações de contas a serem
apresentadas ao respectivo Tribunal de Contas. O
parecer deve ser apresentado ao Poder Executivo
respectivo em até 30 dias antes do vencimento do prazo
para apresentação da prestação de contas ao Tribunal; e
acompanhar e controlar a execução dos recursos
federais transferidos à conta do Programa Nacional de
Apoio ao Transporte do Escolar e do Programa de Apoio
aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação
de Jovens e Adultos, verificando os registros contábeis
e os demonstrativos gerenciais relativos aos recursos
repassados, responsabilizando-se pelo recebimento
e análise da prestação de contas desses programas,

encaminhando ao FNDE o demonstrativo sintético anual
da execução físico-financeira, acompanhado de parecer
conclusivo, e notificar o órgão executor dos programas
e o FNDE quando houver ocorrência de eventuais
irregularidades na utilização dos recursos.
Avaliou-se o parecer do Conselho Municipal de
Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, que
integra a prestação de contas anual do município,
emitido sobre a prestação de contas relativa ao exercício
em análise, e constatou-se que o colegiado concluiu pela
aprovação das contas.
AVALIAÇÃO DO PARECER EMITIDO PELO CONSELHO DE
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DA SAUDE
A Lei Complementar 141/2012 atribuiu aos Conselhos de
Saúde a competência para avaliar, a cada quadrimestre,
o relatório consolidado do resultado da execução
orçamentária e financeira no âmbito da saúde e o relatório
do gestor da saúde sobre a repercussão da execução
daquela Lei Complementar nas condições de saúde e
na qualidade dos serviços de saúde das populações
respectivas, encaminhando ao Chefe do Poder Executivo
do respectivo ente da Federação as indicações para que
sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. (LC
141/2012, art. 41).
A LC 141 estabeleceu, ainda, que o gestor do SUS
em cada ente da Federação deve elaborar relatório
detalhado referente ao quadrimestre anterior, contendo,
no mínimo, as informações apresentadas a seguir:
Montante e fonte dos recursos aplicados no período;
Auditorias realizadas ou em fase de execução no período
e suas recomendações e determinações;
Oferta e produção de serviços públicos na rede
www.tce.es.gov.br

assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando
esses dados com os indicadores de saúde da população
em seu âmbito de atuação.
No § 1º do artigo 36, determinou-se aos entes da
Federação, a obrigatoriedade de comprovação
de elaboração do relatório detalhado referido
anteriormente, mediante o envio de Relatório de Gestão
ao respectivo Conselho de Saúde, até o dia 30 de março
do ano seguinte ao da execução financeira, cabendo ao
Conselho emitir parecer conclusivo sobre o cumprimento
ou não das normas estatuídas na Lei Complementar.
A Instrução Normativa TC 34/2015 disciplinou a
obrigatoriedade de envio do Parecer do Conselho de
Fiscalização sobre a prestação de contas dos recursos
aplicados em ações e serviços públicos de saúde, na
forma dos artigos 34 a 37 da Lei Complementar Federal
141/2012.
Avaliou-se o documento que foi encaminhado como
parecer do Conselho Municipal de Saúde, emitido sobre
a prestação de contas relativa ao exercício em análise,
e constatou-se que o colegiado concluiu pela aprovação
das contas.
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO
Base Normativa: Art. 29-A, inciso I (redação dada pela
Emenda Constitucional nº 58, de 2009), c/c art. 29-A, §
2º, da Constituição da República/1988.
A Constituição da República de 1988 disciplinou sobre
os municípios, no Capítulo IV, do Título III, que trata da
organização do Estado.
Em seu artigo 29-A, ao dispor sobre as despesas do Poder
Legislativo, estabeleceu, dentre outras condições, o
limite máximo para despesas totais do Poder Legislativo
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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e o limite máximo de gastos com a folha de pagamentos,
incluindo o subsídio dos vereadores.
Com base na documentação que integra a prestação de
contas, apuraram-se os valores transferidos pelo Poder
Executivo ao Poder Legislativo, a título de duodécimo
(planilha detalhada APÊNDICE F deste relatório), no
decorrer do exercício em análise, conforme demonstrado
sinteticamente na tabela a seguir:
Tabela 33): Transferências para o Poder Legislativo Em
R$ 1,00
Fonte: Processo TC 05151/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016
Portanto, verifica-se, da tabela acima, que o limite
constitucional foi cumprido.
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS
Base Normativa: Lei Municipal 2.440/2012; arts. 37,
incisos X e XI, 29, inciso V, e 39, § 4º da Constituição da
República.

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
A Constituição Federal, em seu artigo 74, determina
que deverá ser mantido pelos Poderes sistemas de
controle interno, estabelecendo conteúdo mínimo que
este controle deverá ter como objeto, conforme exposto
abaixo:
Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário
manterão, de forma integrada, sistema de controle
interno com a finalidade de:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano
plurianual, a execução dos programas de governo e dos
orçamentos da União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto
à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira
e patrimonial nos órgãos e entidades da administração
federal, bem como da aplicação de recursos públicos por
entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais
e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;

A Lei Municipal 2.440/2012 fixou os subsídios do
Prefeito e do Vice-Prefeito, para a legislatura 2013/2016,
em R$ 13.500,00 e R$ 5.500,00, respectivamente.
Posteriormente, por meio das Leis 2.519/2014 (6%),
2.576/2015 (3,67%) e 2.602/2016 (10,54%) os subsídios
sofreram reajustes e chegaram, ao final de 2016, a R$
16.398,80 e R$ 6.680,99, respectivamente.

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.

Da análise das fichas financeiras do Prefeito e do VicePrefeito referentes ao exercício de 2016 (FICPAG, TC
5.150/2017 – contas de gestão da Prefeitura Municipal
de Iúna), verifica-se que a remuneração desses Agentes
Políticos, durante o exercício 2016, está em conformidade
com o mandamento legal.

Por meio da Resolução 227/2011, alterada pela Resolução
257/2013, esta Corte de Contas dispôs sobre a criação,
implantação, manutenção e fiscalização do Sistema de
Controle Interno da Administração Pública, aprovando
também o “Guia de orientação para implantação do
Sistema de Controle Interno na Administração Pública”,

No parágrafo primeiro, ficou estabelecido que “os
responsáveis pelo controle interno, ao tomarem
conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade,
dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob
pena de responsabilidade solidária”.

www.tce.es.gov.br

e estabelecendo prazos para que os jurisdicionados
atendessem aos comandos regulamentadores.
Consta da Instrução Normativa TC 34/2015 previsão
para encaminhamento, pelo prefeito, da seguinte
documentação correlata:
- Relatório de avaliação do cumprimento do plano de
ação para implantação do Sistema de Controle Interno
(Art. 3º, § 3º, da Resolução TC nº 227/2011);
- Relatório e parecer conclusivo emitido pelo órgão
central do sistema de controle interno, assinado por
seu responsável, contendo os elementos previstos no
Anexo II, Tabela 5, desta Instrução Normativa. (Art. 76,
§ 3º da LC nº 621/2012 c/c artigo 122, § 5º do RITCEES,
aprovado pela Resolução TC nº 261/2013 e c/c artigo 4º
da Resolução TC nº 227/2011);
- Pronunciamento expresso do chefe do poder atestando
ter tomado conhecimento das conclusões contidas no
parecer conclusivo emitido pelo órgão central do sistema
de controle interno, a que se refere o parágrafo único, do
artigo 4º, da Resolução TC nº 227/2011.
Com base nos documentos encaminhados, constata-se
que o sistema de controle interno foi instituído pela Lei
municipal 2.409/2012 e Decreto 816/2012.
A documentação estabelecida na Instrução Normativa
TC 34/2015 foi encaminhada, nos termos previstos
pela regulamentação, sendo que não foram apontados
indicativos de irregularidades, conforme conclui o
Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno –
RELOCI:
Em nossa opinião as demonstrações contábeis e as demais
peças que integram a prestação de contas sob exame
representamadequadamente com ressalvas a prática de
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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atos de gestão no exercício a que se refere, observandose a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão
dos recursos públicos.

entre os demonstrativos contábeis.

do RPPS informada no Balanço Orçamentário

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

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

MONITORAMENTO

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

Em consulta ao sistema de monitoramento deste TCEES
não foram constatadas ações pertinentes ao exercício
em análise.
ANÁLISE DE
CONTÁBEIS)

CONFORMIDADE

(DEMONSTRATIVOS

CONSISTÊNCIA ELETRÔNICA DE DADOS
Por meio do Sistema CidadES, segundo pontos de controle
predefinidos, foi realizada a análise de consistência dos
dados encaminhados pelo responsável e evidenciados
no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço
Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais,
tal como evidenciado a seguir.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Orçamentário em relação aos restos a pagar não
processados
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
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:

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 35) Restos a Pagar Processados
Balanço Financeiro (a)
3.718.386,58
Balanço Orçamentário (b)
3.718.386,58
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05151/2017-6 - 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”:

Verificou-se, com base nas informações do Balanço
Orçamentário, se houve execução de despesa
orçamentária na dotação “Reserva do RPPS”:
Tabela 37) Execução de despesa na dotação Reserva do RPPS
Balanço Orçamentário
Valores
Despesas Empenhadas
0,00
Despesas Liquidada
0,00
Despesas Paga
0,00

Fonte: Processo TC 05151/2017-6 - 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
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:
Tabela 38) Total da Receita Orçamentária
Balanço Financeiro (a)
58.299.073,95
Balanço Orçamentário (b)
58.299.073,95
Divergência (a-b)
0,00

Tabela 34) Restos a Pagar não Processados
Balanço Financeiro (a)
133.204,26
Balanço Orçamentário (b)
133.204,26
Divergência (a-b)
0,00

Tabela

Fonte: Processo TC 05151/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016

Fonte: Processo TC 05151/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.

Fonte: Processo TC 05151/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016

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

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade

Análise de execução orçamentária na dotação Reserva

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

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

Tabela 41) Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício
atual)
Balanço Financeiro (a)
5.216.914,55
Balanço Patrimonial (b)
5.216.914,55
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05151/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016
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 40) Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício
anterior)
Balanço Financeiro (a)
8.151.845,78
Balanço Patrimonial (b)
8.151.845,78
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05151/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016
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 deve ser
igual ao resultado do exercício no patrimônio líquido do
Balanço Patrimonial, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Tabela

aos saldos credores, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Tabela
Fonte: Processo TC 05151/2017-6 - 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
orçamentária atualizada, conforme demonstrado na
tabela abaixo:
Tabela 44) Execução da Despesa Orçamentária
Despesa Empenhada (a)
61.094.180,59
Dotação Atualizada (b)
63.536.786,45
Execução da despesa em -2.442.605,86
relação à dotação (a-b)

Fonte: Processo TC 05151/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se que não houve execução
orçamentária da despesa em valores superiores à
dotação atualizada.

Fonte: Processo TC 05151/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016

Fonte: Processo TC 05151/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.

Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Patrimonial em relação ao saldo do exercício atual da
conta Caixa e Equivalentes de Caixa

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

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

Entende-se que os saldos devedores devem ser iguais

Tabela 45): Planejamento Orçamentário

www.tce.es.gov.br

Dotação atualizada apresenta-se em valor superior à
receita prevista atualizada
Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964
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Dotação Atualizada – BALORC 63.536.786,45
(a)
Receita Prevista Atualizada – 60.000.000,00
BALORC (b)
Dotação a maior (a-b)
3.536.786,45

Fonte: Processo TC 05151/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016
Tabela
Fonte: Processo TC 05151/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se que houve abertura de créditos
adicionais com base no superávit do exercício anterior,
além dos créditos abertos com base no excesso de
arrecadação (R$761.905,00) proveniente de recursos de
convênio (Leis 2.600, 2.601 e 2.610/2016).
As despesas foram executadas em valores superiores às
receitas realizadas
Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor total da receita realizada no
Balanço Orçamentário deve ser maior ou igual à despesa
executada, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 47): Execução da Despesa Orçamentária
Despesas Empenhadas (a)
61.094.180,59
Receitas Realizadas (b)
58.299.073,95
Execução a maior (a-b)
2.795.106,64

Fonte: Processo TC 05151/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016
Tabela
Fonte: Processo TC 05151/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se que o déficit orçamentário
do exercício (R$2.795.106,64) demonstrado na tabela

CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

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.

A prestação de contas anual, ora analisada, refletiu a
atuação do prefeito municipal responsável pelo governo
no exercício de 2016, chefe do Poder Executivo municipal,
no exercício das funções políticas de planejamento,
organização, direção e controle das políticas públicas do
município.

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.

acima, foi suportado pela fonte de recursos “superávit
financeiro do exercício anterior” no valor de R$
2.823.167,20, utilizada na abertura de créditos adicionais
no exercício de 2016.

Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico
teve por base as informações apresentadas nas peças
e demonstrativos contábeis encaminhados pelo
responsável, nos termos da Instrução Normativa TC
34/2015.
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:
Tabela
II.3 DO MÉRITO
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.
www.tce.es.gov.br

É imperioso reconhecer que erro grosseiro é o contrário
de erro escusável, sendo, portanto, injustificável por
ofender conhecimentos ou deveres elementares e,
mesmo que a lei não tenha dito, advém de uma ação
culposa que pode ser decorrente de uma atitude
imprudente, negligente ou imperita, e não de um mero
equívoco justificável.
Nesse sentido, é a lição dos professores Floriano de
Azevedo Marques Neto e Rafael Véras de Freitas:
[...] O “erro grosseiro”, por sua vez, terá lugar quando
o agente público incorrer em negligência, imprudência
ou imperícia irrecusáveis no exercício de seu mister
(por exemplo, quando expedir um ato administrativo
de cassação de uma licença, com base numa legislação
revogada). Não se trata de violar a probidade, por
divergência de interpretações com o seu controlador,
mas de atuar com menoscabo e com desídia para com a
função pública. (O artigo 28 da nova LINDB: um regime
jurídico para o administrador honesto. Disponível em <
https://www.conjur.com.br/2018-mai-25/opiniao-lindbregime-juridico-administrador-honesto> Acesso em
25/05/2018)
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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

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

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

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

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
INTERES.: ELMA MARIA ANDRADA LOPES

AGRAVADO: LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

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: ALMIR CLÁUDIO DE FARIAS

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: SÍLVIA KÁTIA JERÔNIMO

[...]
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

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
www.tce.es.gov.br

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

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
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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
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
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,
www.tce.es.gov.br

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, passo a análise da
defesa, quando da apreciação das irregularidades
individualmente tratadas nos tópicos a seguir:
III.3.1 DAS IRREGULARIDADES
Insta salientar que as irregularidades apontadas no
Relatório Técnico descritas abaixo, a área técnica sugeriu
o afastamento:
2.1 Abertura de créditos adicionais suplementares em
inobservância ao limite estabelecido na Lei Orçamentária
Anual e na Constituição da República (item 4.1.1 do RT
nº 34/2018)
2.2 Não conformidade no valor do disponível entre
termo de verificação e demonstrações contábeis (item
5.1 do RT nº 034/2018)
2.5 Aumento de despesa com pessoal pelo titular do
poder nos últimos 180 dias de seu mandato (item 7.5 do
RT nº 034/2018)
Acompanho o posicionamento vertido pela área técnica
quanto ao afastamento das irregularidades expostas
acima.
Quanto
aos
indicativos
de
irregularidades
remanescentes, passo a expor as razões que formaram
meu convencimento.
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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II.3.1.1 Ausência de controles das fontes de recursos
evidenciadas no demonstrativo do superávit/déficit
financeiro encaminhadas no anexo ao balanço
patrimonial consolidado (item 6.1 do RT nº 034/2018)
Base normativa: artigos 50 e 55, inciso III, da Lei
Complementar Federal 101/2000 (LRF) e artigos 85 e 92,
parágrafo único da Lei Federal 4.320/64.
No relatório técnico foi apurado divergência entre o
anexo 5 do Relatório de Gestão Fiscal (RGFDCX) que
evidencia as disponibilidades de caixa e dos restos a
pagar, e o demonstrativo do superávit/déficit apurado
no Balanço Patrimonial.
Em síntese o gestor esclareceu que o anexo ao balanço
patrimonial foi gerado com inconsistência em virtude
da metodologia adotada pelo Município ao prever, já na
elaboração do orçamento, um determinado percentual
da arrecadação para cada fonte recurso, entretanto, ao
executar a despesa verifica-se a necessidade de direcionar
mais recursos para a fonte MDE. O procedimento de
canalizar mais recursos é realizado contabilmente por
meio de simples transferência bancárias o que movimenta
as contas de “DDR – Disponibilidade por Destinação de
Recursos nº 821110100000 – Recursos Disponíveis para
o Exercício”, levando a gerar as distorções apontadas no
RT.
A área técnica sugeriu a manutenção do indicativo
de irregularidade, porém passível de ressalva e
determinação, e com reserva de exatidão, tendo em vista
que as correções implementadas serão analisadas em
2017, pois em que pese o Demonstrativo do Superávit/
Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial não
apresentar fidedignidade nas informações, verificou-se,
a princípio, que no exercício de 2017 essas distorções

foram corrigidas, conforme se observa no Balanço
Patrimonial encaminhado pelo defendente.
Dos argumentos apresentados em sede de sustentação
oral, a área técnica observou que que foram apresentados
os mesmos argumentos já combatidos na ITC 3033/2018,
sem demonstração de fatos novos.
Assim, sugeriu recepcionar a opinião apresentada na ITC
3033/2018, a qual entendeu por manter o indicativo de
irregularidade apontado no item 6.1 do RT 034/2018,
porém passível de ressalva e determinação, e com
reserva de exatidão, tendo em vista que as correções
implementadas serão analisadas em 2017.
Pois bem.
Assiste razão à área técnica quanto as distorções
apresentadas no demonstrativo, que a princípio, foram
corrigidas no exercício de 2017.
O objetivo da apresentação desse demonstrativo é o
atendimento ao artigo 8º e 50 da LRF, a saber:
Art. 8º Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados
a finalidade específica serão utilizados exclusivamente
para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em
exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.
Art. 50 Além de obedecer às demais normas de
contabilidade pública, a escrituração das contas públicas
observará as seguintes:
I – a disponibilidade de caixa constará de registro próprio,
de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou
despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados
de forma individualizada;
Observa-se que o gestor apresentou a disponibilidade
financeira existente por fontes de recursos, entretanto,
www.tce.es.gov.br

foram apresentadas com inconsistências, deixando de
apresentar corretamente o superávit financeiro por fonte
a ser utilizado de forma individualizada para abertura de
créditos adicionais no exercício seguinte.
Logo, a informação deverá ter utilidade para a abertura
de créditos adicionais no próximo exercício, não
influenciando na apuração do resultado orçamentário,
financeiro e patrimonial do exercício corrente, sendo
ponto de análise na prestação de contas do exercício de
2017, caso o município tenha utilizado essa fonte para
suplementação.
Diante do exposto, mantenho o indicativo de
irregularidade, entretanto, não restou caracterizado o
erro grosseiro conforme disposto no item II.3 deste voto,
e neste sentido, entendo que o presente indicativo por si
só não possui potencial ofensivo de macular as contas,
tendo em vista tratar-se de impropriedade ou falta de
natureza formal, sem gravidade e que não representou
dano injustificado ao erário, nos moldes do artigo 80,
inciso II, da Lei Complementar 621/2012.
Por fim, determino ao atual gestor que observe o
parágrafo único do artigo 8º da Lei de Responsabilidade
Fiscal, e nesse sentido, que adote práticas de controle
e evidenciação das fontes de recursos, nos termos
do Anexo 05 do Relatório de Gestão Fiscal (Manual
dos Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro
Nacional) e do Demonstrativo do superávit/déficit
apurado no Balanço Patrimonial.
II.3.1.2 Despesas contraídas nos dois últimos
quadrimestres
de
mandato
sem
suficiente
disponibilidade de caixa para pagamento (item 7.4.2 do
RT nº 034/2018)
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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Base normativa: artigos 50 e 55, inciso III, da Lei
Complementar Federal 101/2000 (LRF) e artigos 85 e 92,
parágrafo único da Lei Federal 4.320/64
Quanto a esta irregularidade, ante a documentação
conduzida aos autos, por entender suficiente e
plenamente motivada a fundamentação delineada na
Instrução Técnica Conclusiva 03033/2018-4, adoto-a
como razões de decidir e a transcrevo abaixo:
Dos Fatos:
A análise efetuada no item 7.4.2 do RT 34/2018
apresentou a seguinte situação:
Com vistas ao equilíbrio das contas públicas, a Lei de
Responsabilidade Fiscal estabeleceu, em seu artigo 42,
a vedação ao titular de Poder ou órgão, de contrair, nos
dois últimos quadrimestres de seu mandato, obrigação
de despesa que não possa ser cumprida integralmente
dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no
exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade
de caixa para este efeito.
A Secretaria do Tesouro Nacional (STN), ao discorrer
sobre o tema em seu Manual de Demonstrativos Fiscais
(MDF), assim se pronunciou:
Como regra geral, as despesas devem ser executadas e
pagas no exercício financeiro e, extraordinariamente,
podem ser deixadas obrigações a serem cumpridas no
exercício seguinte com a suficiente disponibilidade de
caixa. Assim, o controle da disponibilidade de caixa e da
geração de obrigações deve ocorrer simultaneamente à
execução financeira da despesa em todos os exercícios e
não somente no último ano de mandato.
Apesar de a restrição estabelecida no art. 42 se limitar
aos dois últimos quadrimestres do respectivo mandato,

a LRF estabelece que a responsabilidade na gestão fiscal
pressupõe a ação planejada e transparente em que se
previnem riscos e se corrigem desvios capazes de afetar
o equilíbrio das contas públicas, o que impõe que ajustes
devam ser observados no decorrer de todo o mandato,
de forma que as receitas não sejam superestimadas,
nem haja acúmulo excessivo de passivos financeiros.
[...]
Ao assumir uma obrigação de despesa através de
contrato, convênio, acordo, ajuste ou qualquer outra
forma de contratação no seu último ano de mandato,
o gestor deve verificar previamente se poderá pagála, valendo-se de um fluxo de caixa que levará em
consideração “os encargos e despesas compromissadas
a pagar até o final do exercício” e não apenas nos dois
últimos quadrimestres.
[...]
De acordo com o art. 42, as despesas decorrentes de
obrigações contraídas nos últimos dois quadrimestres,
deverão ser pagas até o final do ano ou, se for o caso, ser
pagas no ano seguinte com recursos provisionados no
ano anterior. Para cumprimento da regra, o limite a ser
observado é o de disponibilidade de caixa, considerados
os encargos e despesas compromissadas a pagar até o
final do exercício. Para que essas despesas possam ser
pagas, é preciso pagar primeiramente os credores mais
antigos, ou seja, deve-se respeitar a ordem cronológica
das obrigações.
Em relação ao art. 42 da LRF, observados as vinculações
dos recursos públicos (parágrafo único do art. 8º
da mesma lei), a verificação do cumprimento se dá
pelo confronto das obrigações contraídas com a
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disponibilidade de caixa existente, levando-se em
conta os encargos e despesas compromissadas a pagar
até o final do exercício e não apenas nos dois últimos
quadrimestres.
Entende-se como assunção de obrigação de despesa
aquela proveniente de contrato, convênio, acordo,
ajuste ou qualquer outra forma de contratação. Nesse
aspecto, dispõe a Lei 8.666/1993 (art. 62):
O instrumento de contrato é obrigatório nos casos
de concorrência e de tomada de preços, bem como
nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam
compreendidos nos limites destas duas modalidades de
licitação, e facultativo nos demais em que a Administração
puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais
como carta-contrato, nota de empenho de despesa,
autorização de compra ou ordem de execução de
serviço. (grifo nosso).
Entende-se, portanto, que, na ausência do instrumento
de contrato, a nota de empenho pode extrapolar o
aspecto meramente orçamentário-financeiro e assumir
natureza contratual.
Da a seguir observou-se que o Poder Executivo contraiu
obrigações de despesa no período vedativo com
insuficiência de recursos financeiros para pagamento,
nas seguintes fontes de recursos:
Disponibilidade de caixa antes da inscrição dos restos a
pagar não processados (R$):
Tabela
Disponibilidade de caixa após a inscrição dos restos a
pagar não processados
do exercício (R$):
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(TABELA)
A inscrição de restos a pagar não processados sem
disponibilidade financeira também encontra vedação no
art. 55 da LRF.
Os restos a pagar empenhados e liquidados no período
vedativo, derivados ou não de contratações pactuadas
são os evidenciados no APÊNDICE H deste Relatório
Técnico, nas fontes Saúde e Educação (Recursos próprios)
e Não Vinculados.
Consta do referido APÊNDICE H as seguintes informações
sobre as obrigações de despesa consideradas na
apuração: nº e data do empenho, fornecedor, histórico
da despesa, classificação dos restos a pagar entre
processados e não processados, valor, fonte de recursos,
nº e data de assinatura do contrato/congênere.
Diante do exposto, propomos a citação do responsável
para apresentar alegações de defesa acompanhadas de
documentos comprobatórios.
Das justificativas:
Em resposta à citação o gestor apresentou a seguinte
justificativa, acompanhada de documentos. (Defesa
de Justificativa 750/2018-1 e Peça Complementar
9839/2018-4)
(FIGURA)
Da Análise da Justificativa
Em síntese, alega o gestor a necessidade de apuração
de o presente indicativo de irregularidade ser realizado
in loco, para análise de cada processo individualmente,
e o fato de que a Decisão Normativa TCEES 1/2018 não
deve ser aplicada no exercício em análise, no cálculo das
disponibilidades líquidas de caixa, quanto à consideração

das despesas de caráter continuado, tendo em vista os
pareceres em consulta vigentes à época.

normativa, excluindo-se da apuração da disponibilidade
de caixa líquida qualquer obrigação de despesa.

Em relação a quais obrigações de despesas devem
compor o cálculo da disponibilidade líquida de caixa, o
próprio art. 42, parágrafo único, da LRF já regulamentou
a questão deste 2000, ano de sua publicação, conforme
se transcreve:

Verifica-se que a desconsideração das obrigações
de despesas de caráter contínuo, na aferição do
cumprimento do art. 42, não se harmoniza com o
objetivo central da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Porque contrário ao comando principal da lei, disposto
em seu art. 1º e parágrafo primeiro, a seguir transcritos:

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.
O parágrafo único é de suma importância para a questão
interpretativa do cerne do artigo 42. Isto porque,
conforme redação do mesmo, todas as despesas
compromissadas, bem como os encargos a pagar até o
final do exercício financeiro (último ano de mandato)
deverão ser considerados para efeitos de apuração da
disponibilidade de caixa.
Isto significa que antes de assumir qualquer obrigação
financeira a partir de 1º de maio do último ano de
mandato, o gestor deverá observar o fluxo de caixa
descontado. Ou seja, os compromissos já assumidos
deverão fazer parte das contas:
(FIGURA)
Desta forma, em se tratando de da Lei complementar
101/00, não poderia o TCEES regulamentar de forma
diferente, seja em parecer em consulta ou em decisão
www.tce.es.gov.br

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.
§ 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.
Nesse sentido, o Manual de Demonstrativos Fiscais
assim leciona:
O equilíbrio intertemporal (equilíbrio ao longo dos
exercícios) entre as receitas e as despesas públicas se
estabelece como pilar da gestão fiscal responsável.
O planejamento, determinante para o setor público
e indicativo para o setor privado, é ferramenta
imprescindível à boa gestão fiscal e consiste em definir
os objetivos que devem ser alcançados e prever,
permanente e sistematicamente, os acontecimentos que
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poderão interferir no cumprimento desses objetivos,
notadamente no que se refere ao equilíbrio das contas
públicas
As despesas de caráter continuado, essenciais ou não,
são perfeitamente passíveis de planejamento, de valor
conhecido e repetitivo.
Ao dispor sobre o art. 42, a LRF não estabeleceu exceções,
quais despesas deveriam ou não ser desconsideradas. Se
assim o quisesse, teria feito. Por exemplo, em seu art.
19, parágrafo primeiro, a lei tratou de delimitar pontual
e exatamente o que não era para ser considerado
na apuração da despesa com pessoal, na aferição do
respectivo limite.
Adicionalmente, convém ressaltar que esta Corte de
Contas, nos casos de descumprimento de despesa com
pessoal, tem interpretado o art. 19 da LRF em conjunto
com o art. 66, somente opinando pela rejeição das
contas transcorrido o prazo legal sem retorno ao limite
máximo. Desta forma, entende-se que também o art.
42 deve ser interpretado em conjunto com o art. 1º da
LRF. Se nas despesas com pessoal a interpretação é em
conjunto com o art. 66 e no art. 42 isoladamente, está-se
privilegiando sempre o gestor e não as finanças públicas,
visto que, no primeiro caso o favorecido é o gestor e no
segundo também, ficando preterida a saúde financeira
do município.
Quanto à metodologia adotada, é importante destacar
que deriva da utilizada pela Secretaria do Tesouro
Nacional (STN).
Nota-se que a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF
atribuiu, ao Órgão Central de Contabilidade da União,
no § 2º do art. 50, a responsabilidade pela edição de

normas gerais para consolidação das contas públicas:
§ 2º A edição de normas gerais para consolidação das
contas públicas caberá ao órgão central de contabilidade
da União, enquanto não implantado o conselho de que
trata o art. 67.
Nesse sentido, a Lei nº 10.180/2001, no seu art. 17,
inciso I define que a Secretaria do Tesouro Nacional –
STN é o órgão central de contabilidade da União:
Art. 17. Integram o Sistema de Contabilidade Federal:
I - a Secretaria do Tesouro Nacional, como órgão central;
Tal competência, no que se refere à padronização de
critérios orçamentários, contábeis e fiscais, vem sendo
exercida por meio da edição do Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público – MCASP e do Manual de
Demonstrativos Fiscais – MDF.
No manual de demonstrativos fiscais, aprovado pela
Portaria 553 de 22 de setembro de 2014, é expressa sua
aplicação a partir do exercício de 2015 e a competência
para ditar tais normas decorre, como exposto no
preâmbulo, das seguintes legislações:
Assim, considerando o disposto no inciso I do art. 17 da
Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001, e no inciso I do
art. 6º do Decreto nº 6.976, de 7 de outubro de 2009,
que conferem à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do
Ministério da Fazenda (MF) a condição de órgão central
do Sistema de Contabilidade Federal;
Considerando as competências do órgão central do
Sistema de Contabilidade Federal, estabelecidas no art.
18 da Lei nº 10.180, de 2001, complementadas pelas
atribuições definidas no art. 7º do Decreto nº 6.976,
de 2009, e nos incisos XIV, XXI, XXII e XXIII do art. 21 do
Anexo I do Decreto nº 7.482, de 16 de maio de 2011;
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Considerando a necessidade de padronização dos
demonstrativos fiscais nos três níveis de governo, de
forma a garantir a consolidação das contas públicas na
forma estabelecida na Lei Complementar nº 101, de
2000, Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), resolve:
O método utilizado nas instruções técnicas do TCEES
tem por base normativa o próprio dispositivo da LRF,
qual seja o artigo 42 e seu parágrafo único, interpretação
essa baseada nos conceitos trazidos pelo Manual de
Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional
vigente à época da prestação de contas. Destarte, as
instruções técnicas do TCEES adotam, e não poderia ser
de forma contrária, tal metodologia.
A base para a aferição do art. 42 da LRF decorre
expressamente das portarias STN nº. 553/2014 e
portaria conjunta STN-SOF nº 01 de 10 de dezembro de
2014, bem como da Portaria 700/2014 que tratam, em
síntese, da aprovação e do Manual de Demonstrativos
Fiscais (MDF) e da 6ª edição do Manual de Contabilidade
Aplicado ao Setor Público (MCASP).
Isto posto, conclui-se que, para apuração do disposto
no art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal parte-se da
disponibilidade bruta de caixa, da qual são deduzidos
os Restos a Pagar Processados, e os Restos a Pagar Não
Processados de exercícios anteriores. Os recursos que
sobrarem, são chamados de Disponibilidade Líquida de
Caixa, e poderão ser utilizados para inscrição dos Restos
a Pagar Não Processados do exercício.
No caso em concreto após os descontos dos
compromissos assumidos pelo gestor, verificou-se haver
disponibilidade de caixa em 30 de abril para algumas
fontes de recursos. Ocorre que após esta data, foram
assumidos compromissos financeiros para os quais a
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disponibilidade de caixa mostrou-se insuficiente.
Por oportuno, é também indiferente se a metodologia
utilizada por este Tribunal de Contas não se baseou em
análises processuais feitas diretamente no município.
Basta relembrar que nos termos da Lei 4.320/1964,
recepcionada como lei complementar pela Constituição
de 1988, que o empenho é ato emanado pela autoridade
competente que cria obrigação de pagamento. Ou seja,
para que se pudesse empenhar uma despesa nos dois
últimos quadrimestres, deveria haver disponibilidade de
caixa livre.
Ademais, em que pese os estudos e discussões aventados
pelo gestor, apontamos os processos TC 3.096/2013,
2.948/2013 e 3.242/2013 como precedentes sobre a
metodologia aplicada na apuração do artigo 42 da LRF.
Dito isto, não se vislumbra necessidade de se proceder a
analises outras para caracterização do descumprimento
do referido artigo da lei fiscal.
Por derradeiro, em consulta ao sistema CidadES,
prestações de contas bimestrais de 2016, constatou-se
que foram dispendidos recursos públicos em despesas
não essenciais, nos dois últimos quadrimestres
do mandato do prefeito, ficando prejudicada a
caracterização da boa-fé do responsável:
(TABELA)
Registre-se que o apêndice G do RT 34/2018 contém o
detalhamento do passivo que compôs a apuração do art.
42 da LRF
Assim, diante do exposto, opina-se pela manutenção do
indicativo de irregularidade.
Dos argumentos apresentados em sede de sustentação
oral, a área técnica verificou que o gestor fez alusão à

Decisão Normativa TC 01/2018, no que se refere ao
entendimento do termo “contrair despesas”. Mencionou
também o parecer prévio TC 133/2017, o qual traz a
mesma conceituação que posteriormente foi adotada
pela já citada DN TC 01/2018. Ressalta, contudo, que
os fatos pretéritos não podem ser atingidos pelo novo
entendimento desta Corte de Contas. Segundo alega o
defendente, devem ser desconsideradas do cálculo as
despesas de caráter continuado. Nesse sentido, como
suporte à afirmação, faz menção ao Parecer Consulta TC
025/2004.
A área técnica informou que, como já analisado
anteriormente, ITC 3033/2018, o próprio art. 42, em
seu parágrafo único, foi incisivo ao definir que serão
consideradas na determinação da disponibilidade
de caixa, os encargos e despesas a pagar até o final
do exercício. Veja-se que a LRF (Lei Complementar
101/2000), quando tratou da vedação de despesas sem
disponibilidade de caixa no último ano de mandato, não
criou exceções à regra. Não fez menção a algum tipo
específico de despesa a ser desconsiderada do cálculo
da disponibilidade de caixa.
Quanto à tramitação paralela de ações sobre o mesmo
assunto em instâncias judiciais civil e criminal, temse que em nada interfere no curso das decisões desta
Corte de Contas, sendo o TCEES autônomo em seus
Pareceres, na forma do disposto na Constituição da
República, devendo as Câmaras Municipais decidirem
por abrigarem ou não as recomendações constantes dos
pareceres de contas.
Portanto, concluiu a área técnica, considerando que não
foram apresentados argumentos novos e consistentes
que fomentem uma revisão sistemática no entendimento
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dos fatos, mantendo a sugestão pela manutenção do
apontamento da irregularidade.
Pois bem.
Quanto aos pontos aventados na defesa oral, firmo meu
convencimento com base nos próprios fundamentos
de fato e de direito apontados na Manifestação Técnica
001531/2018-5, que tomo como base de meu voto.
A Lei de Responsabilidade Fiscal consolidou-se como um
dos marcos regulatórios mais austeros do mundo. Com
pouco mais de dezoito anos de vida, conseguiu mudar
radicalmente a bagunçada tradição fiscal brasileira.
Historicamente, é uma revolução nas finanças públicas
e, procedimentalmente, um rígido código de conduta
para os administradores públicos.
A quase totalidade de suas normas relaciona-se à
viabilização do equilíbrio orçamentário intertemporal,
à prevenção de déficits e ao controle da dívida pública,
objetivos amplamente contemplados em seu art. 1º,
§1º:
“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.” Grifei
Nesse contexto, ganha relevo o art. 42, parágrafo único
da mesma norma:
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“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.” Grifei
De início, percebe-se que o dispositivo sob análise, em
harmonia com a concepção lógica da LRF, busca impedir
o déficit fiscal na sua origem, ou seja, no momento em
que está sendo gerada a obrigação que não poderá ser
paga até o final do mandato.
A relação entre a conduta descrita no artigo 42 e a
inscrição indevida em Restos a Pagar está expressa na
LRF, quando coloca tal artigo na Seção VI do Capítulo VII
(Da dívida e do endividamento), que é intitulada “Dos
Restos a Pagar”.
Relativamente ao aspecto temporal, maiores dúvidas
não há. A regra é peremptória para alcançar o final de
mandato, especificamente, os seus oito últimos meses.
Lado outro, o artigo 55 da mesma lei, que trata do
Relatório de Gestão Fiscal, dispõe que o mesmo
contenha a inscrição em restos a pagar das despesas
liquidadas, empenhadas e não liquidadas, inscritas até
o limite do saldo da disponibilidade de caixa, bem como
das não inscritas por falta de disponibilidade de caixa e
cujos empenhos foram cancelados.
O artigo supracitado ampara o entendimento de que
tal exigência, qual seja, inscrever restos a pagar não
processados até o limite da disponibilidade de caixa,

depois de descontados os restos a pagar processados,
está presente em todos os exercícios, e não somente nos
dois últimos quadrimestres do mandato.
Portanto, a diferença básica existente entre o
descumprimento da regra de final de mandato (artigo
42) e a desobediência da regra anual (artigo 55), reside
no fato da primeira possuir desdobramentos na esfera
penal.
Como se não bastasse o conjunto de normas rígidas
dispostas na LRF para combater o déficit público, o
legislador foi além. Em discussão contemporânea, o
Congresso Nacional aprovou a Lei nº 10.028/2000 e
desse modo, o Código Penal passou a contar com
remédios amargos contra o administrador público que
agredir as questões centrais da Lei Complementar nº
101/2000, a saber:
(...)
CAPÍTULO IV
DOS CRIMES CONTRA AS FINANÇAS PÚBLICAS
(...)
Art. 359-C. Ordenar ou autorizar a assunção de
obrigação, nos dois últimos quadrimestres do último
ano do mandato ou legislatura, cuja despesa não possa
ser paga no mesmo exercício financeiro ou, caso reste
parcela a ser paga no exercício seguinte, que não tenha
contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.
(...)
É importante salientar que, embora o artigo 42 se
refira pontualmente às despesas contraídas nos oito
meses do último ano de mandato, o inciso XII, do
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artigo 1º, Decreto-Lei nº 201/67 considera crime de
responsabilidade do Prefeito que “antecipar ou inverter
a ordem de pagamento a credores do Município, sem
vantagens para o erário”. Proibição semelhante está
disposta no artigo 5º da Lei nº 8.666/93, a saber:
“Art. 5º Todos os valores, preços e custos utilizados nas
licitações terão como expressão monetária a moeda
corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42
desta Lei, devendo cada unidade da Administração, no
pagamento das obrigações relativas ao fornecimento
de bens, locações, realização de obras e prestação de
serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de
recursos, a estrita ordem cronológica das datas de
suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes
razões de interesse público e mediante prévia
justificativa da autoridade competente, devidamente
publicada.”
Nesse passo, destaco: o pagamento das despesas
contraídas nos oito meses finais, do último ano do
mandato não poderá ser priorizado em prejuízo daquelas
despesas contraídas em período anterior, visto que a
quebra da ordem cronológica não corresponderia à
interpretação literal da LRF a qual, textualmente, define
no parágrafo único do artigo 42 que na determinação
da disponibilidade de caixa serão considerados os
encargos e despesas compromissadas a pagar até o
final do exercício.
Portanto, pela LRF, trata-se de todas as despesas
compromissadas a pagar, inclusive todas as do próprio
exercício e as eventualmente remanescentes de
exercícios anteriores.
Feitas essas considerações, acompanho o entendimento
desta corte quanto aos conceitos insertos no art. 42 e
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seu parágrafo único, in verbis:
Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido
no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu
mandato, contrair obrigação de despesa que não possa
ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha
parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que
haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.
Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade
de caixa serão considerados os encargos e despesas
compromissadas a pagar até o final do exercício. (grifo
nosso)
Em quanto “contrair obrigação de despesa” refere-se
ao momento da celebração do contrato administrativo
ou instrumento congênere, os “encargos e despesas
compromissadas a pagar” tratam de todas as despesas
do exercício.
Ambos os conceitos estão disciplinados nas LDOs da
União, conforme estabelecido na LDO, Lei 13.408/2016,
art. 147 e parágrafo único:
Art. 147. Para efeito do artigo 42 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, considera-se contraída a
obrigação no momento da formalização do contrato
administrativo ou instrumento congênere. (grifo nosso)
Parágrafo Único. No caso de despesas relativas à
prestação de serviços já existentes e destinados
à manutenção da administração pública federal,
consideram-se compromissadas apenas as prestações
cujos pagamentos devam ser realizados no exercício
financeiro, observado o cronograma pactuado. (grifei)
Assim, conforme muito bem expressa FIGUEIREDO
(2006), “contrair obrigação de despesa constitui-se em
qualquer ato ou fato que imponha à administração a

obrigatoriedade de realizar despesa”, e que deve possuir
integral lastro financeiro, in verbis:

mandato, encerrado em 31/12/16, na fonte de recursos
vinculados à saúde e educação.

Percebemos que a obrigação de despesa deve possuir
lastro financeiro que a suporte integralmente. A regra
não estabelece a obrigatoriedade de disponibilidade
financeira apenas para parcelas a serem liquidadas no
exercício (não se trata de obrigação de pagamento), e
sim para suportar a obrigação de despesa (regra geral, o
contrato firmado) integralmente.

Logo, caberia ao gestor à responsabilidade pelas
despesas assumidas em seu mandato, sob as suas
ordens. Nesse caso, conforme evidenciado pela área
técnica, a insuficiência financeira para cobertura das
obrigações atingiu o montante de R$ 179.038,84 em
recusos próprios da Saúde e R$ 1.927.081,16 em
recursos próprios da Educação.

Quanto à disponibilidade de caixa, contida na regra do
parágrafo único, FIGUEIREDO (2006), afirma:

A Corte de Contas de Santa Catarina classifica o texto do
artigo 42 como uma “questão de moralidade pública”.
No seu Guia da Lei de Responsabilidade Fiscal o texto
expõe:

Tratar-se da elaboração de fluxo financeiro até o final
do exercício, através do qual serão cotejadas as receitas,
por fonte de recursos, a serem auferidas e as despesas
a serem pagas.
Nesta apuração devemos considerar como despesas
compromissadas a pagar aquelas cuja obrigação de
pagamento surgirá até o encerramento do exercício
financeiro. São todas as obrigações assumidas que
deverão ser pagas até 31 de dezembro.
Logo, nos oito últimos meses do mandato, o gestor tem
que ter disponibilidade de caixa para honrar com todas
as suas despesas já existentes (obrigação de pagamento)
até o dia 31/12 e, caso haja superávit de caixa, poderá
contrair despesas (obrigação de despesa).
Portanto, o fluxo financeiro é essencial para se contrair
novas obrigações de despesa (assinar ou prorrogar
contratos).
Nesse caso concreto, a área técnica desta Corte de
Contas apurou uma insuficiência de caixa no valor de
R$ 2.106.120,00 para o cumprimento das obrigações de
despesas contraídas nos últimos dois quadrimestres do
www.tce.es.gov.br

A regra de não deixar restos a pagar sem disponibilidade
de caixa, em qualquer exercício, ainda que não esteja
contida em norma legal, está implícita em razão do
objetivo-mor do equilíbrio fiscal. Não há equilíbrio fiscal
quando se deixa restos a pagar sem correspondente
cobertura financeira, onerando a execução financeira
do exercício seguinte, de vez que será necessário
tomar recursos financeiros destinados à cobertura do
orçamento para pagar despesas de exercícios anteriores.
Assim procedendo, a tendência é a manutenção de
déficits.
Não deixar restos a pagar é regra fundamental para que
no último exercício do mandato o agente mandatário
possa realizar despesas necessárias sem comprometer
o orçamento e o fluxo financeiro a ser administrado
pelo novo titular do Poder ou Órgão. É mesmo uma
questão de moralidade pública. (g.n.)
fonte: http://www.tce.sc.gov.br/sites/default/files/guia_
lrf_2ed.pdf
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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Pelo exposto, constata-se o descumprimento ao artigo
42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, cabalmente
caracterizado o erro grosseiro nos moldes do item II.3
deste voto, razão pela qual mantenho a irregularidade
apontada neste item.

mínimo constitucional previsto para a manutenção e
desenvolvimento do ensino (25%). Assim propõe-se citar
o gestor para apresentar justificativas acompanhadas de
provas documentais.

II.3.1.3 Aplicação de recursos na manutenção e no
desenvolvimento do ensino abaixo do limite mínimo
constitucional (item 8.1.1 do RT nº 034/2018)

Em resposta à citação o gestor apresentou a seguinte
justificativa, acompanhada de documentos. (Defesa
de Justificativa 750/2018-1 e Peça Complementar
9839/2018-4)

Base normativa: Art. 212, caput, da Constituição da
República/1988.
Igualmente, quanto a esta irregularidade, ante a
documentação conduzida aos autos, por entender
suficiente e plenamente motivada a fundamentação
delineada na Instrução Técnica Conclusiva 03033/20184, adoto-a como razões de decidir e a transcrevo abaixo:
Dos Fatos:
A análise efetuada no item 8.1.1 do RT 034/2018
apresentou a seguinte situação:
Avaliou-se, com base na documentação que integra
a prestação de contas anual, que o município, no
exercício de 2016, aplicou 23,99% da receita resultante
de impostos, compreendida a proveniente de
transferências, na manutenção e desenvolvimento do
ensino, planilha de apuração, Apêndice D deste relatório,
resumidamente demonstrado na tabela a seguir:

Da justificativa:

(FIGURA)
Da Análise da Justificativa
Em síntese, o gestor argumenta que no cálculo das
receitas, especificamente o campo 14 do apêndice D,
foram considerados erroneamente valores de receita de
dívida ativa e multas e juros ambos do IRRF no montante
de R$ 181.693,37. De acordo com o defendente o
Município não arrecadou receita de dívida ativa do IRRF
e que esses valores correspondem à receita proveniente
da cobrança de taxas diversas e de contribuição de
melhoria. Constata-se da documentação encaminhada
que assiste razão ao gestor.

(TABELA)

Outro ponto trazido pelo gestor diz respeito ao campo
19 do apêndice D, relativo ao gasto com educação.
Neste campo registra-se o valor dos RP inscritos sem
disponibilidade financeira de recursos, que conforme
apurado pelo TC resultou em R$ 1.916.647,35. Alega
o gestor que desse valor deveria ser deduzido o
montante de R$ 307.000,00 decorrentes dos recursos de
repatriação transferidos aos Municípios ao término do
exercício financeiro. No entanto, tal valor só foi recebido
no início do exercício de 2017.

Portanto, o município não cumpriu com o limite

Por fim, o gestor argumenta a existência de valores que

Tabela 49): Aplicação na manutenção e desenvolvimento
ensino Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 05151/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016

www.tce.es.gov.br

foram inscritos em RP não processados da educação no
exercício de 2015 e liquidados em 2016, no valor de R$
36.549,38. Em virtude de tais valores não terem sido
liquidados em 2015, não foram computados nos gastos
com educação de 2015, devendo assim compor os gastos
do exercício em análise.
Não obstante tais alegações se constata do art. 23 da
Res. TCEES 238/2012:
Art. 23 Para apuração do limite constitucional de que
trata o art. 212, da CF, considerar-se-ão efetivamente
aplicadas, respeitando-se o princípio contábil
fundamental da competência, as despesas efetivamente
empenhadas e liquidadas no exercício, pagas até o seu
encerramento ou que possuam correspondente lastro
financeiro para o seu pagamento nas contas bancárias
específicas da educação.
§ 1º As despesas inscritas em restos a pagar processados
com insuficiência de correspondente disponibilidade
financeira vinculada à educação, mesmo que pagas em
exercícios subsequentes, não serão consideradas para
efeito do disposto no caput do artigo 23.
§ 2º Os restos a pagar processados cancelados no
exercício corrente, cujos valores já tenham sido
considerados no percentual mínimo de aplicação
dos respectivos exercícios de inscrição, deverão ser
deduzidos da despesa no mesmo exercício.
Ou seja, são consideradas apenas as despesas
empenhadas e liquidadas no exercício financeiro, sendo
que as sem disponibilidades financeiras suficientes para
pagamento no exercício devem ser excluídas da despesa
computável, nos termos da regulamentação vigente.
Tal posicionamento da Corte encontra assento na
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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Constituição da República, que definiu como parâmetro
a anualidade, bem como que a aplicação é de no mínimo
25% da receita base e não no máximo. Significa que não
estão vedadas aplicações a maior.
Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de
dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita
resultante de impostos, compreendida a proveniente de
transferências, na manutenção e desenvolvimento do
ensino.
Analisados os argumentos e aplicando-se o ajuste na
base de cálculo de R$ 181.693,37 o gasto com educação
apresenta a seguinte situação:
Aplicação na manutenção e desenvolvimento ensino Em
R$ 1,00
Fonte: Processo TC 05151/2017-6 - Prestação de Contas
Anual/2016
Desta forma, verifica-se que apesar das alegações
trazidas o descumprimento constitucional quando ao
limite de gasto com educação permanece. Diante do
exposto, sugere-se manter o indicativo de irregularidade
apontado no item 8.1.1 do RT 034/2018.
Dos argumentos apresentados em sede de sustentação
oral, em sua defesa, o gestor fez alusão aos mesmos
argumentos apresentados anteriormente e analisados
na ITC 3033/2018, quais sejam:
Desconsideração dos valores de receita de dívida ativa
e multas e juros ambos do IRRF no montante de R$
181.693,37, tendo em vista tratarem, na verdade de
receitas provenientes de contribuição e taxas diversas.
Argumentação aceita na ITC 3033/2018.
Dedução do valor (R$ 307.000,00) de repatriação

transferidos aos Municípios ao término do exercício
financeiro de 2016, do montante pertinente aos RP
inscritos sem disponibilidade financeira de recursos
(R$ 1.916.647,35). Contudo, conforme consta da ITC
3033/2018, tal valor só foi recebido no início do exercício
de 2017.
Argumenta também sobre a existência de valores que
foram inscritos em Restos a Pagar Não Processados da
Educação no exercício de 2015 e liquidados em 2016, no
valor de R$ 36.549,38, e que, por este motivo, deveriam
ser considerados no cômputo dos gastos com educação
do exercício em análise. Alegação rejeitada na ITC
3033/2018, tendo por fundamentação o art. 23 da RES.
TCEES 238/2012.
Salientou ainda a possibilidade de se utilizar a suficiência
de recursos próprios para suportar a transferência de
recursos para a educação em janeiro de 2017.
A área técnica, argumenta que, conforme já demonstrado
no item 2.2 da Manifestação Técnica 1531/2018-5, não
há disponibilidade de caixa suficiente, tendo em vista a
conclusão pela manutenção do apontamento pertinente
ao descumprimento do art. 42 da Lei 101/2000.
Acrescentou ainda a ausência de comprovação da
transferência de recursos para a conta de educação ao
final do exercício de 2016.
Assim, concluiu a área técnica, diante da inexistência de
argumentos consistentes e documentos comprobatórios,
por manter a opinião da ITC 3033/2018 pela manutenção
da irregularidade.
Pois bem.
Quanto aos pontos aventados na defesa oral, firmo meu
convencimento com base nos próprios fundamentos
www.tce.es.gov.br

de fato e de direito apontados na Manifestação Técnica
001531/2018-5, que tomo como fundamento de meu
voto para a manutenção da irregularidade caracterizada
com erro grosseiro nos termos do item II.3 deste voto,
visto o descumprimento na aplicação de recursos na
manutenção e no desenvolvimento do ensino abaixo do
limite mínimo constitucional, em 24,11%.
II.5
QUADRO
RESUMIDO
GOVERNAMENTAL

DO

RESULTADO

No Brasil, as finanças públicas estão disciplinadas
principalmente na Lei Federal 4.320/64, determinando
que, ao final de cada exercício, os resultados gerais da
Administração Pública sejam demonstrados no Balanço
Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial
e na Demonstração das Variações Patrimoniais.
A contabilidade pública no Brasil vem passando por
significativas transformações, que ao longo do tempo
aperfeiçoou o regime de disciplina fiscal, tendo como
marcos históricos os seguintes eventos: (i) a edição
da Lei no 4.320/64; (ii) da LRF e da Lei de Crimes
de Responsabilidade Fiscal; (iii) o início do processo
de convergência das práticas de contabilidade ao
setor público brasileiro às normas internacionais de
contabilidade; e (iv) a edição da Lei da Transparência.
No tocante ao controle externo, embora a Constituição
Federal de 1988 tenha destacado como primeira
competência atribuída aos tribunais de contas a
apreciação das contas prestadas anualmente pelos
chefes do Executivo mediante parecer prévio, foi a partir
da LRF que ele ganhou contornos operacionais para
garantir o cumprimento da responsabilidade da gestão
fiscal, cujas disposições criam obrigações por meio de
instrumentos como o Anexo de Riscos Fiscais, Anexos
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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de Metas Fiscais, Relatório Resumido de Execução
Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal constantes
do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF. Outras
importantes iniciativas foram o Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público - MCASP e o Plano de Contas
Aplicado ao Setor Público – PCASP elaborados pela STN.
A LRF disciplinou normas ligadas às finanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.
Com objetivo de promover o equilíbrio intertemporal
das contas públicas, instituiu condições e limites para
despesas obrigatórias de caráter continuado, despesas
com pessoal, despesas com seguridade social, dívida
pública, operações de crédito, garantias, restos a pagar
e preservação do patrimônio público.
Nesse passo, desta Prestação de Contas Anual, podemse extrair os seguintes dados:
Tabela1 – Resultado Governamental
(FIGURA)
Os dados acima demonstram que o município obteve
superávit financeiro para abertura de créditos adicionais
orçamentários no exercício subsequente no valor de
R$ 979.817,58, entretanto, passível de análise devido a
divergências nas fontes de recursos.
Quanto ao resultado financeiro negativo, este teve como
consequência a manutenção da irregularidade referente
ao art. 42 da Lei 101/2000.
Demonstra ainda, que a municipalidade não atendeu
em sua integralidade os limites constitucionais e legais,
pois não ultrapassou os limites com pessoal do poder
executivo e consolidado, não realizou operações de
crédito e antecipação de receita orçamentária, gastou
acima do limite mínimo com o Fundeb, saúde, repassou

o duodécimo ao legislativo dentro do máximo permitido,
entretanto gastou abaixo do limite mínimo com
educação e inscreveu restos a pagar sem disponibilidade
financeira.
Diante do exposto, concluo que a Prestação de Contas
Anual da Prefeitura de Iúna, sob a responsabilidade do
Sr. Rogério Cruz Silva, Prefeito Municipal, referente ao
exercício de 2016, não atendeu em sua integralidade
os limites constitucionais, legais, os pilares da LRF e a
execução do orçamento e gestão patrimonial, pois gastou
abaixo do limite mínimo com educação e inscreveu
restos a pagar sem disponibilidade financeira.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO:
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de Parecer Prévio que submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da primeira câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
III.1 Manter as seguintes irregularidades:
III.1.1 Ausência de controle das fontes de recursos
evidenciadas no demonstrativo do superávit/déficit
financeiro encaminhadas no anexo ao balanço
patrimonial consolidado (passível de ressalva) (item 6.1
do RT nº 034/2018);
III.1.2 Despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres
de mandato sem suficiente disponibilidade de caixa para
pagamento (item 7.4.2 do RT nº 034/2018);
III.1.3 Aplicação de recursos na manutenção e no
desenvolvimento do ensino abaixo do limite mínimo
www.tce.es.gov.br

constitucional (item 8.1.1 do RT nº 034/2018).
III.2 Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo
Municipal a REJEIÇÃO das contas da Prefeitura Municipal
de Iúna, no exercício de 2016, sob a responsabilidade do
Sr. Rogério Cruz Silva, na forma prevista no artigo 80,
inciso III, da Lei Complementar 621/2012.
III.3 Tendo em vista que a infringência ao art. 42 da LRF
constitui provável infração penal, prevista no artigo 359C, do Decreto-Lei nº 2.848/1940 – Código Penal Brasileiro,
REMETER AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO cópia da Instrução Técnica Conclusiva
ITC 3033/2018, do Parecer Ministerial, deste Voto e da
Decisão proferida, para as finalidades previstas no artigo
163, §8º, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno
do TCEES);
III.4 Determinar ao atual gestor que observe o parágrafo
único do artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal, e
nesse sentido, adote práticas de controle e evidenciação
das fontes de recursos, nos termos do Anexo 05 do
Relatório de Gestão Fiscal (Manual dos Demonstrativos
Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional) e do
Demonstrativo do superávit/déficit apurado no Balanço
Patrimonial.
III.5 Recomendar ao Poder Executivo Municipal que
divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos
de acesso público, a prestação de contas relativa ao
exercício financeiro em questão e o respectivo parecer
prévio, na forma do art. 48 da LRF.
III.6 Arquivar os autos após os trâmites legais.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
VOTO-VISTA DO CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Prestação de Contas Anual
da Prefeitura Municipal de Iúna, referente ao exercício
de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Rogério Cruz
Silva, Prefeito Municipal.
Em razão dos fatos narrados no Relatório Técnico –
RT 00034/2018-3 e na Instrução Técnica Inicial - ITI
00048/2018-5, determinou-se, através da Decisão SEGEX
00069/2018-7, a citação do responsável, em epígrafe,
para que apresentasse justificativas, relativamente às
irregularidades constantes dos itens 4.1.1, 5.1, 6.1, 7.4.2,
7.5 e 8.1.1 do sobredito relatório.
Em resposta ao Termo de Citação nº 00269/20182, o gestor apresentou sua defesa e documentação,
inserta na Defesa/Justificativa 00750/2018-1 e Peça
Complementar 09834/2018-4, tendo a área técnica, nos
termos da Instrução Técnica Conclusiva 03033/20184, opinado pela rejeição das contas do responsável, em
razão da manutenção das irregularidades constantes
dos itens 6.1, 7.4.2 e 8.1.1 do Relatório Técnico – RT
00034/2018-3, bem como a expedição de determinação.
O Ministério Público Especial de Contas, nos termos
do Parecer 03742/2018-2, da lavra do Procurador, Dr.
Luciano Vieira, acompanhou o posicionamento da área
técnica, acrescentando a necessidade de expedição de
determinação ao Poder Executivo Municipal, no sentido
de que divulgue, amplamente, as contas em apreço e o
respectivo Parecer Prévio, na forma do artigo 48, da Lei
Complementar 101/2000.
O Eminente Relator, o Conselheiro Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, nos termos do Voto nº 05318/2018-1,
votou pela rejeição das contas em apreço; pela remessa

de cópia da Instrução Técnica Conclusiva - ITC, de cópia
do Parecer Ministerial e de cópia do Voto ao Ministério
Público Estadual; pela expedição de determinação e
recomendação, com o arquivamento dos autos.
Em razão da sustentação oral, realizada na 38ª Sessão
Ordinária da Primeira Câmara, em 07/11/2018, foi
juntada aos autos as Notas Taquigráficas e documentação,
tendo a área técnica, nos termos da Manifestação
Técnica 01531/2018-5, sugerido a manutenção das
irregularidades constantes dos itens 6.1, 7.4.2 e 8.1.1
do Relatório Técnico – RT 00034/2018-3, bem como a
expedição de determinação, tendo o Parquet de Contas,
através do Parecer 05975/2018-6, reiterado o Parecer
03742/2018-2.
O Conselheiro Relator, nos termos do Voto nº
00215/2019-4, votou pela rejeição das contas em apreço;
pela remessa de cópia da ITC, do Parecer Ministerial e do
Voto ao Ministério Público Estadual; pela expedição de
determinação e recomendação, com arquivamento dos
autos.
Na sequência, após o pedido de vista, visando formar
convicção sobre o voto de vista proferido pelo Eminente
Conselheiro Relator, vem o feito a este Magistrado de
Contas para emissão de relatório e voto de vista, para
efeito de julgamento pelo Colegiado da 1ª Câmara desta
Corte de Contas.
É o sucinto relatório.
VOTODEVISTA
Tratam, pois, os presentes autos de Prestação de Contas
Anual, relativa à Prefeitura Municipal de Iúna, referente
ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr.
Rogério Cruz Silva, sendo necessária sua análise para
www.tce.es.gov.br

posterior julgamento, em razão da documentação que
lhe deu suporte e o voto do Eminente Relator.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Da análise dos autos, em síntese, verifico que a área
técnica e o douto representante do Parquet de Contas
opinaram pela rejeição das contas em apreço.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica,
nos termos da Manifestação Técnica 01531/2018-5,
verbis:
[...]
3. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO:
A presente análise pautou-se no exame de todos os
documentos anexos à sustentação oral, concluindo-se
por não conter nos autos justificativas e documentos
suficientes para afastar todos os indicativos de
irregularidades constantes na ITC 3033/2018.
Diante do exposto e do que consta dos autos, submetese à consideração superior a seguinte proposta de
encaminhamento:
1. Emitir PARECER PRÉVIO, dirigido à Câmara Municipal
de Iúna, recomendando-se a REJEIÇÃO DAS CONTAS do
Senhor Rogerio Cruz Silva, Prefeito Municipal durante
o exercício de 2016, conforme dispõem o inciso III, art.
132, do Regimento Interno e o inciso III, art. 80, da Lei
Complementar 621/2012, em face da mantença dos
seguintes indicativos de irregularidade:
Ausência de controle das fontes de recursos evidenciadas
no demonstrativo do superávit/déficit financeiro
encaminhadas no anexo ao Balanço Patrimonial
consolidado (passível de ressalva);
Base Legal: artigos 50 e 55, inciso III, da Lei Complementar
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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Federal 101/2000 (LRF) e artigos 85 e 92, parágrafo único
da Lei Federal 4.320/64. (Item 6.1 do RT 34/2018 e 2.3 da
ITC 3033/2018); (Passível de ressalva e determinação).

2016, sob responsabilidade de Rogério Cruz da Silva, na
forma do art. 80, inciso III, da LC n. 621/2012 c/c art. 71,
inciso II, da Constituição do Estado do Espírito Santo;

Despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres de
mandato sem suficiente disponibilidade de caixa para
pagamento;

2– sejam, ainda, nos termos do art. 87, inciso VI, da LC
n. 621/2012, expedidas as seguintes determinações ao
Chefe do Executivo Municipal:

Base Legal: artigos 42 e 55 da Lei Complementar 101/00.
(Item 7.4.2 do RT 34/2018 e 2.4 da ITC 3033/2018).

2.1– aquelas propostas pelo Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia às fls. 48 da MT; e

Aplicação de recursos na manutenção e no
desenvolvimento do ensino abaixo do limite mínimo
constitucional;

2.2– que o Poder Executivo Municipal para que divulgue
amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso
público, a prestação de contas relativa ao exercício
financeiro em questão e o respectivo parecer prévio, na
forma do art. 48 da LC n. 101/00.

Base Legal: Art. 212, caput, da Constituição da
República/1988. (Item 8.1.1 do RT 34/2018 e 2.6 da ITC
3033/2018).
Opina-se também por DETERMINAR ao prefeito que
observe o parágrafo único do art. 8º da LC 101/2000
e adote práticas de controle e evidenciação das fontes
de recursos, nos termos do Anexo 05 do Relatório de
Gestão Fiscal (Manual dos Demonstrativos Fiscais da
Secretaria do Tesouro Nacional). - g.n.
Por seu turno, o douto representante do Parquet
de Contas, nos termos do Parecer 05975/20186, acompanhou o posicionamento da área técnica,
acrescentando a necessidade de expedição de
determinação ao Poder Executivo Municipal, litteris:
[...]
Posto isso, o Ministério Público de Contas reiterando a
manifestação ministerial 3742/2018-2 pugna:
1– seja emitido PARECER PRÉVIO recomendandose ao Legislativo Municipal a REJEIÇÃO das contas do
Executivo Municipal de Iúna, referente ao exercício de

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. – g.n.
O Eminente Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, acompanhando o entendimento da
área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
votou nos seguintes termos, verbis:
[...]
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO:
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de Parecer Prévio que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
PARECER PRÉVIO
www.tce.es.gov.br

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da primeira câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
III.1 Manter as seguintes irregularidades:
III.1.1 Ausência de controle das fontes de recursos
evidenciadas no demonstrativo do superávit/déficit
financeiro encaminhadas no anexo ao balanço
patrimonial consolidado (passível de ressalva) (item 6.1
do RT nº 034/2018);
III.1.2 Despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres
de mandato sem suficiente disponibilidade de caixa para
pagamento (item 7.4.2 do RT nº 034/2018);
III.1.3 Aplicação de recursos na manutenção e no
desenvolvimento do ensino abaixo do limite mínimo
constitucional (item 8.1.1 do RT nº 034/2018).
III.2 Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo
Municipal a REJEIÇÃO das contas da Prefeitura Municipal
de Iúna, no exercício de 2016, sob a responsabilidade
do Sr. Rogério Cruz Silva, na forma prevista no artigo 80,
inciso III, da Lei Complementar 621/2012.
III.3 Tendo em vista que a infringência ao art. 42 da LRF
constitui provável infração penal, prevista no artigo
359-C, do Decreto-Lei nº 2.848/1940 – Código Penal
Brasileiro, REMETER AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO cópia da Instrução Técnica
Conclusiva ITC 3033/2018, do Parecer Ministerial,
deste Voto e da Decisão proferida, para as finalidades
previstas no artigo 163, §8º, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno do TCEES);
III.4 Determinar ao atual gestor que observe o
parágrafo único do artigo 8º da Lei de Responsabilidade
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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Fiscal, e nesse sentido, adote práticas de controle
e evidenciação das fontes de recursos, nos termos
do Anexo 05 do Relatório de Gestão Fiscal (Manual
dos Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro
Nacional) e do Demonstrativo do superávit/déficit
apurado no Balanço Patrimonial.
III.5 Recomendar ao Poder Executivo Municipal que
divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos
de acesso público, a prestação de contas relativa ao
exercício financeiro em questão e o respectivo parecer
prévio, na forma do art. 48 da LRF.
III.6 Arquivar os autos após os trâmites legais. – g.n.
Desta maneira, passa-se a análise meritória da questão
posta nestes autos.
2. DO MÉRITO:
No que se refere aos indicativos de irregularidades
constantes dos itens 2.1 (4.1.1 do RT), 2.2 (5.1 do RT)
e 2.5 (7.5 do RT), encampo o posicionamento da área
técnica, do Parquet de Contas e do voto do Eminente
Relator constante destes autos, por seus próprios
fundamentos.
Assim sendo, passo ao enfrentamento do mérito,
relativamente aos itens 2.1 (6.1 do RT), 2.2 (7.4.2 do RT)
e 2.3 (8.1.1 do RT), da Manifestação Técnica 01531/20185, cujas irregularidades foram mantidas pela área
técnica, pelo douto representante do Parquet de Contas
e pelo Eminente Relator, à luz da documentação contida
nos autos, das razões de defesa, bem como da legislação
aplicável, a saber:
2.1. AUSÊNCIA DE CONTROLE DAS FONTES DE RECURSOS
EVIDENCIADAS NO DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/
DÉFICIT FINANCEIRO ENCAMINHADAS NO ANEXO AO

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO (Item 6.1 do
RT 34/2018):
Base Normativa: artigos 50 e 55, inciso III, da Lei
Complementar Federal 101/2000 (LRF) e artigos 85 e 92,
parágrafo único da Lei Federal 4.320/64.
Diferentemente do modo costumeiro, a área técnica
relacionou algumas fontes de recursos extraídos do RGF,
do 3º quadrimestre de 2016, como ações e serviços
de saúde, manutenção e desenvolvimento do ensino,
FUNDEB 60% e 40%, outros recursos vinculados, além de
recursos não vinculados, com os respectivos saldos de
caixa bruto, no montante de R$ 5.305.528,40, os restos
a pagar processados (liquidados) e não processados de
exercícios anteriores, no total de R$ 105.449,05, bem
como os restos a pagar processados do exercício, no total
de R$ 3.390.077,37, e demais compromissos financeiros,
no total de R$ 373.734,26.
Estes valores foram deduzidos, individualmente, dos
saldos de caixa bruto, resultando no total de saldo de
caixa positivo, antes da inscrição de restos a pagar não
processados do exercício, no valor de R$ 1.436.267,22,
do qual foi deduzido o total de restos a pagar não
processados do exercício, no valor de R$ 133.204,26,
resultando na disponibilidade líquida de caixa positiva,
nas referidas contas, no montante de R$ 1.303.062,96.
Relata-se a seguir que esses valores divergem dos
evidenciados no demonstrativo do superávit/déficit
financeiro, apurado no anexo ao balanço patrimonial, em
31/12/2016, que foram: recursos ordinários, no valor de
R$ 8.059.399,75 (excluído o superávit/déficit financeiro
da Câmara), e vinculados, no valor de -R$ 7.082.235,86,
assim distribuídos:
www.tce.es.gov.br

Tabela
Entendo que a demonstração fora feita de forma
diferenciada, porque o costumeiro é demonstrar
exatamente o artigo 42 da LRF, que resulta nas mesmas
contas e nos mesmos valores indicados nas duas
irregularidades.
O gestor alegou, em síntese, inicialmente, que a diferença
entre o anexo ao balanço patrimonial e o do Relatório de
Gestão Fiscal - RGF se deve ao fato de que o passivo
circulante e não circulante não contempla as despesas
não liquidadas (RPNP), sendo que as diferenças são
ajustadas pelo próprio programa de contabilidade em
janeiro do ano seguinte, quando o gestor já não mais
estava à frente da administração municipal.
Aduziu que as inconsistências verificadas não tiveram o
condão de macular as contas de 2016, e que, na análise
do item 7.4.1, a equipe técnica apurou saldos de caixa e
inscrição de restos a pagar de forma compatível com as
demonstrações contábeis.
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva - ITC sugeriu
a mantença da irregularidade, porém, passível de
ressalva e de expedição de determinação, tendo em vista
que as correções implementadas serão analisadas em
2017, mantendo o mesmo entendimento constante da
Manifestação Técnica 1531/2018, após a sustentação
oral, que repetiu os mesmos argumentos.
O douto representante do Parquet de Contas e o
Eminente Relator dos autos acompanharam a área
técnica, na íntegra, expedindo-se a determinação
sugerida.
Desta feita, entendo que a análise técnica se mostra
adequada, motivo pelo qual a adoto como razão
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de decidir e mantenho o presente indicativo de
irregularidade, porém, sem o condão de macular as
contas, expedindo-se determinação no sentido de que
a administração municipal adote práticas de controle
mais eficazes, visando a demonstração consonante das
fontes de recurso no RGF e no balanço patrimonial.
2.2 DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS
QUADRIMESTRES DE MANDATO SEM SUFICIENTE
DISPONIBILIDADE DE CAIXA PARA PAGAMENTO (Item
7.4.2 do RT 34/2018):
Base Normativa: artigos 42 da Lei Complementar Federal
101/2000 (LRF).
Consta do relato técnico que o Chefe do Poder Executivo
Municipal contraiu obrigações de despesas nos dois
últimos quadrimestres do mandato, incorrendo em
resultados financeiros negativos após a inscrição de
restos a pagar não processados, nas seguintes fontes de
recursos:
Disponibilidade de caixa antes da inscrição dos restos a
pagar não processados (R$):
(TABELA)
Disponibilidade de caixa após da inscrição dos restos a
pagar não processados do exercício (R$):
(TABELA)
Ainda segundo o relato técnico, os restos a pagar não
processados, inscritos no período vedado, derivados
ou não de contratações pactuadas são os evidenciados
no APÊNDICE H do Relatório Técnico, onde constam
informações sobre as obrigações consideradas na
apuração: número e data do empenho, fornecedor,
histórico da despesa, classificação dos restos a pagar
processados e não processados, valor, fonte de recurso,

número e data de assinatura do contrato ou congênere.
O gestor alegou, em síntese, controvérsia no
entendimento quanto a análise e interpretação do
artigo 42 da LRF, apresentou valores relativos a despesas
essenciais e com previsão plurianual de recursos próprios
da saúde (consórcio público) e da educação (transporte
escolar, limpeza e higienização de escolas, seguros de
veículos, etc.).
Demonstrou que, deduzindo as referidas despesas dos
demonstrativos apresentados, obtém-se um saldo
total de caixa negativo de (–) R$ 249.916,02, nas duas
fontes de recursos elencadas, que é coberto pelos
recursos próprios no valor de R$ 332.286,46, referente
a transferência ao Município no término do exercício
após o expediente bancário.
O subscritor da Instrução Técnica de Recursos - ITC sugeriu
a mantença da irregularidade, contra argumentando, em
síntese, o seguinte:
- A desconsideração das obrigações de despesas de
caráter contínuo na aferição do cumprimento do artigo
42 não se harmoniza com o objetivo central da LRF,
disposto no seu artigo 1º, § 1º, e que as despesas de
caráter continuado, essenciais ou não, são passíveis de
planejamento, de valor conhecido e repetitivo;
- Nesse sentido, é indiferente se a metodologia utilizada
por este Tribunal se baseou ou não em análise processual
in loco, haja vista que, de acordo com a Lei 4.320/64, o
empenho cria obrigação de pagamento, ou seja, para
se empenhar despesa nos dois últimos quadrimestres
do mandato, deveria o gestor observar a existência de
disponibilidade caixa suficiente para sua cobertura;
- Em que pese os estudos e discussões aventadas pelo
www.tce.es.gov.br

gestor, este Tribunal já pacificou alguns entendimentos
sobre a matéria, apontando como precedentes sobre
a metodologia aplicada os Processos TC 3096/2013,
2948/2013 e 3242/2013 como precedentes sobre a
metodologia aplicada na apuração do artigo 42 da LRF;
- Em consulta ao Sistema CidadES, prestações de contas
bimestrais de 2016, constatou-se dispêndio em despesas
não essenciais, nos dois últimos quadrimestres do
mandato do Prefeito, no total de R$ 88.390,00, conforme
relacionado, ficando prejudicada a caracterização de boa
fé do responsável.
O douto representante do Parquet de Contas e o
Eminente Relator dos autos acompanharam na íntegra
a área técnica.
Examinando os autos, verifico que as despesas
informadas tratam de recursos não vinculados, que
nem mesmo foi demonstrado, devendo-se considerar
que as contas de saúde e educação recursos próprios
encerraram o exercício com saldo negativo no total de
-R$ 2.029.012,40, após a inscrição de restos a pagar
não processados, que poderiam ser cobertos por saldo
positivo das fontes não vinculadas.
Ressalte-se que, ainda que não demonstrado nesse
item, no anterior foi registrada a existência de saldo
positivo de recursos ordinários, no anexo ao balanço
patrimonial, no valor de R$ 8.062.053,44, e de recursos
não vinculados no RGF, de R$ 366.481,93, após a
inscrição de restos a pagar não processados.
Vale, ainda, observar que a despesa relacionada, no total
de R$ 88.390,00, mostra-se insignificante ante o déficit
nas duas contas vinculadas à saúde e à educação, valendo,
ainda, ressaltar que é sabido que os Municípios, no
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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atraso da remessa dos recursos federal e estadual, para
as contas vinculadas à saúde, educação, convênios, e
outros, utilizam-se dos recursos próprios com a mesma
vinculação, ou não vinculados para cobrir as referidas
despesas que são de caráter essencial e continuado.
Como se observa da Instrução Técnica Conclusiva - ITC, os
saldos deficitários após a inscrição dos restos a pagar não
processados ocorrem exatamente nas contas de saúde –
recursos próprios (-R$ 179.038,84), educação – recursos
próprios (-R$ 1.927.081,16), não se demonstrando a
fonte de recursos não vinculados, que poderia, em caso
de saldo positivo, cobrir os saldos deficitários das duas
contas, como tem a área técnica afirmado em todos os
processos em que se analisa este tema.
Ressalte-se, ainda, quanto a este item, que o art. 42
da Lei Complementar 101/2000 estabelece que é
vedado ao titular do poder ou órgão, nos dois últimos
quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de
despesa que não possa ser cumprida integralmente
dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas
no exercício seguinte sem que haja suficiente
disponibilidade de caixa para este efeito.
Sobre o assunto, cabe ressaltar que este Conselheiro
em Substituição, quando da análise do Processo TC
4003/2013, ressaltou que ao mudar o critério de
metodologia para fins de verificação do art. 42, da LRF,
resultou em uma aplicação retroativa de metodologia
muito mais criteriosa e rigorosa da que a área técnica
vinha adotando em exercícios anteriores, de forma
a violar flagrantemente os princípios constitucionais
da segurança jurídica, bem como pelo exercício do
princípio do contraditório e da ampla defesa.
A respeito do tema, segurança jurídica, leciona a Prof.ª

Maria Sylvia Zanella di Pietro, verbis:
Na realidade, o princípio da proteção à confiança leva
em conta a boa-fé do cidadão, que acredita e espera
que os atos praticados pelo poder público sejam lícitos
e, nessa qualidade, serão mantidos e respeitados pela
própria Administração e por terceiros. – g.n.
In casu, porém, não há como se fixar um período
para adaptação, já que a entrada em vigor da nova
interpretação conferida pela Corte de Contas à forma
de aferição do art. 42, da Lei Complementar Federal
101/2000 se deu, exatamente, no último ano dos
mandatos, impedindo assim a adequação dos gestores
à nova sistemática.
Muito embora se tenha observado a inconsistência de
insuficiência de caixa, é de se recordar que o novo marco
interpretativo, conforme aventado no complemento de
voto do Eminente Conselheiro Sérgio Manoel Nader
Borges, se deu quando já iniciado o período de vedação
previsto no dispositivo legal, o que inviabilizava o seu
atendimento sem o risco da imputação de sanções por
sua violação.
Assim, ainda que o próprio art. 42, da Lei Complementar
Federal 101/2000, faça previsão das vedações impostas
e das obrigações a serem observadas em caso de sua
incidência, assim como a 4ª Edição do Manual de
Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) e do
Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), editados pela
Secretaria do Tesouro Nacional tenham sido considerados
como fonte para a elaboração da Nota Técnica 001/2013,
é de se constatar que o Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo – TCEES mantinha uma sistemática
específica de aferição do referido artigo o que, de certa
forma, conferia aos jurisdicionados segurança jurídica
www.tce.es.gov.br

e confiança no sentido de que o exame das contas
seguiria este padrão.
Portanto, a alteração dos parâmetros interpretativos
previstos na Nota Técnica 001/2013 promoveu profunda
alteração na metodologia de aferição do art. 42, da Lei
Complementar Federal 101/2000, impedindo que os
gestores públicos se adaptassem às novas diretrizes.
Desta forma, ainda que se esteja analisando o exercício de
2016, obviamente se mantém o entendimento firmado
quanto à contratação de obrigação via contrato, ajuste
ou outro instrumento congênere e não pela emissão do
empenho, nos dois últimos quadrimestres, o que não
restou demonstrado, de maneira que a irregularidade
deve ser afastada.
2.3. APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E NO
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ABAIXO DO LIMITE
MÍNIMO CONSTITUCIONAL (Item 8.1.1 do RT 34/2018):
Base Normativa: Art. 212, caput, da Constituição da
República/1988
Segundo o relato técnico, os recursos aplicados na
manutenção e desenvolvimento do ensino, resultaram
em 23,99% da receita base de cálculo, sendo aplicado a
menos o percentual e 1,01%.
O gestor alegou em síntese, o seguinte:
- Com relação à receita tomada como base de cálculo,
verifica-se que a receita de dívida ativa e respectivos
encargos, multa, juros, correção monetária no total de
R$ 181.693,37 se referem, em verdade, a outros tributos
e não ao Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, e sim,
às taxas e contribuições de melhoria, vinculadas ao carnê
do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, conforme
balancete de execução da receita orçamentária em
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anexo;
- Ainda com relação à receita, há que se considerar o
valor de R$ 307.000,00, referente aos recursos da
repartição transferidos aos Municípios, ao termino
do exercício de 2016, após o expediente bancário de
término do exercício, que somente foram transferidos
para as contas da educação, no início e 2017, sendo que
a fonte de recursos próprios se apresentou superavitária
em R$ 332.286,46;
- Quanto aos restos a pagar não processados da
educação, inscritos em 2015, liquidados em 2016, não
foram computados no cálculo de 2015, devendo-se
observar o disposto no artigo 23, e seus parágrafos, da
Resolução TC 238/2012, tendo sido demonstrado que
houve o cumprimento do limite de aplicação no ensino
(fls. 37-38 da ITC), onde se apurou o percentual de
25,09%.
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva - ITC sugeriu
a mantença da irregularidade, contra argumentando, em
síntese, que o valor e R$ 307.000,00 da receita vinculada
à educação, somente foi recebido, no início e 2017, e
que o valor dos restos a pagar não processados, de 2015,
liquidados em 2016 (R$ 36.549,38), foi corretamente
computo em 2016, já que não foi computado em 2015.
Acolheu a defesa quanto à receita de dívida ativa, no
valor e R$ 181.693,37, realizou novo cálculo e encontrou
o percentual de 24,11%, ou seja, 0,89% a menos.
Na manifestação técnica 1531/2018, manteve o
mesmo entendimento, haja vista que o gestor repetiu
os mesmos argumentos antes expendidos, tendo o
Parquet de Contas e o Eminente Relator dos autos
adotado o mesmo posicionamento.

Examinando o feito, verifico que a análise técnica
se mostra adequada, uma vez que, de acordo com a
Resolução TC 238/2012, o cômputo da receita e da
despesa deve observar o regime de competência
estabelecido na Lei 4.320/1964, não tendo sido trazido
aos autos maiores elementos quanto ao recebimento
no final de mandato sem possibilidade de aplicação.
Posto isto, acompanhando o entendimento técnico e do
Órgão Ministerial, bem como do Eminente Relator dos
autos, mantenho a presente irregularidade, expedindose determinação à administração municipal, no sentido
de que adote medidas mais eficazes para evitar os
mesmos resultados nas próximas contas.
3. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, acompanhando parcialmente o
posicionamento da área técnica, do Ministério Público
Especial de Contas e do Eminente Conselheiro Relator
dos autos, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara deste
Egrégio Tribunal de Contas, ante as razões expostas, em:
1. AFASTAR o indicativo de irregularidade tratado no
item 2.2 desta decisão (item 2.2 - Manifestação técnica
1531/2018 e 7.4.2 – RT), em face das razões antes
expendidas;
2. MANTER os indicativos de irregularidades tratados
no item 2.1 desta decisão, (itens 2.1 da Manifestação
Técnica 01531/2018), porém, sem o condão de macular
as contas, bem como no item 2.3 desta decisão, em face
www.tce.es.gov.br

das razões expendidas;
3. EMITIR PARECER PRÉVIO dirigido à Câmara
Municipal de Iúna, recomendando a REJEIÇÃO das
contas do Município, relativas ao exercício de 2016,
sob a responsabilidade do Sr. Rogério Cruz Silva, com
fundamento no artigo 80, inciso III, da Lei Complementar
Estadual 621/2012, em razão da mantença do indicativo
de irregularidade constante do item 2.3 desta decisão;
4. EXPEDIR as seguintes DETERMINAÇÕES ao atual
Chefe do Poder Executivo Municipal no sentido de que:
4.1. Adote práticas de controle mais eficazes, visando
o atendimento ao artigo 8º da LRF e a demonstração
consonante das fontes de recursos no RGF e no balanço
patrimonial (item 2.1);
4.2. Adote medidas mais eficazes para evitar os mesmos
resultados do item 2.3 nas próximas contas, qual seja, a
aplicação dos recursos no ensino deve observar o limite
constitucional, computando-se as receitas e despesas
efetivamente realizadas no exercício;
4.3. Divulgue, amplamente, inclusive em meios
eletrônicos de acesso público, a prestação de contas,
relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo
Parecer Prévio, na forma do art. 48 da LRF.
5. ENCAMINHAR os autos ao Ministério Público Especial
de Contas para acompanhamento da decisão, nos termos
do artigo 131 da Resolução TC 261/2013;
6. DAR CIÊNCIA aos interessados, ARQUIVANDO-SE os
presentes autos após o respectivo trânsito em julgado.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Conselheiro em Substituição
VOTO-VISTA DO CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
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RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Solicitei vistas deste processo, da Relatoria do
Conselheiro Rodrigo Chamoun, que trata da Prestação
de Contas Anual do Município de Iúna, exercício de 2016.
O Relatório Técnico 34/2018 apontou indicativos de
irregularidades constantes da Instrução Técnica Inicial ITI
48/2018, de decorreu a citação do responsável (Decisão
Segex 69/2018), que então apresentou justificativas
tempestivas e estas foram analisadas pelo Núcleo de
Contabilidade e Economia, por meio da Instrução Técnica
Conclusiva ITC 3033/2018, cujas conclusões foram no
sentido da rejeição da prestação de contas em razão da
manutenção das seguintes irregularidades:
Item 6.1 do RT 34/2018 - Ausência de controle das fontes
de recursos evidenciadas no demonstrativo do superávit/
déficit financeiro encaminhadas no anexo ao balanço
patrimonial consolidado (passível de ressalva); Base
Legal: artigos 50 e 55, inciso III, da Lei Complementar
Federal 101/2000 (LRF) e artigos 85 e 92, parágrafo único
da Lei Federal 4.320/64.
Item 7.4.2 do RT 34/2018 - Despesas contraídas nos
dois últimos quadrimestres de mandato sem suficiente
disponibilidade de caixa para pagamento; Base Legal:
artigos 42 e 55 da Lei Complementar 101/00.
Item 8.1.1 do RT 34/2018 - Aplicação de recursos na
manutenção e no desenvolvimento do ensino abaixo do
limite mínimo constitucional; Base Legal: Art. 212, caput,
da Constituição da República/1988.
A ITC propõe ainda DETERMINAR ao prefeito que
observe o parágrafo único do art. 8º da LC 101/2000 e
adote práticas de controle e evidenciação das fontes de

recursos, nos termos do Anexo 05 do Relatório de Gestão
Fiscal (Manual dos Demonstrativos Fiscais da Secretaria
do Tesouro Nacional).

do art. 42 da LRF e mantendo as outras duas, sendo que
a relativa à ausência de controle das fontes de recursos,
“sem o condão de macular as contas”.

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
3742/2018, acompanha o opinamento técnico pela
rejeição das contas e pela expedição de determinações.

Com pedido de vistas vieram os autos a este Gabinete.

Em seguida o Conselheiro Relator, acompanhando o
posicionamento da área técnica e do Ministério Público
Especial de Contas, profere seu voto no sentido de
se emitir parecer prévio pela rejeição das contas do
Prefeito Municipal em razão da manutenção dos itens
de irregularidades relacionados na ITC.
Na sessão ordinária de 7 de novembro de 2018 da 1ª
Câmara foi realizada sustentação oral pela representante
do agente responsável, cujas notas taquigráficas foram
juntadas (evento processual nº 89), encaminhando-se o
processo para nova análise do NCE, que se manifestou
por meio da Manifestação Técnica 1531/2018, no mesmo
sentido da Instrução Técnica Conclusiva ITC 3033/2018,
assim como o Ministério Público de Contas, que ratificou
seu parecer anterior.
O Conselheiro Relator proferiu novo voto, mantendo seu
posicionamento anterior pela rejeição das contas, com
proposta de encaminhamento de peças processuais ao
Ministério Público estadual, considerando a existência
de indício de infração penal pelo descumprimento
do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, além de
determinações e recomendações.
O Conselheiro em substituição Marco Antônio da Silva
proferiu voto de vista divergindo parcialmente do
Relator, mantendo a proposta de rejeição das contas, mas
afastando a irregularidade relativa ao descumprimento
www.tce.es.gov.br

2 FUNDAMENTAÇÃO
O quadro a seguir demonstra os posicionamentos
adotados nas diversas manifestações proferidas neste
processo:
(TABELA)
Analisei todas as manifestações e formo meu
convencimento no mesmo sentido do Conselheiro
Relator, acompanhando o opinamento da área técnica.
Divirjo parcialmente, no entanto, do voto de vista do
Conselheiro substituto Marco Antônio da Silva, em
relação aos itens 6.1 e 7.4.2 do RT 34/2018, de acordo
com o que passo a expor:
2.1 Ausência de controle das fontes de recursos (item
6.1 do RT 34/2018).
Destaco, neste ponto, que não há discussão quanto ao
mérito, eis que o voto de vistas mantém a irregularidade,
afirmando, no entanto, que “não têm o condão de
macular as contas”.
Quanto a esta afirmação, me cabe afirmar que a fórmula
proposta é, a meu ver, juridicamente inexistente.
Não é possível, à luz dos princípios da supremacia e da
indisponibilidade do interesse público, o reconhecimento
de uma irregularidade grave e ao mesmo tempo a
neutralização de seus efeitos.
O mencionado “condão de macular as contas” é o efeito
legal imediato e indisponível do julgamento de um
ato irregular, ou de contas irregulares, pelo órgão de
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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controle.
Não há possibilidade legal de uma irregularidade ser
reconhecida e “relevada”, ou que esse reconhecimento
“não tenha o condão de macular as contas” para que o
julgamento seja pela regularidade ou pela regularidade
com ressalva, 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, sobretudo porque há, no mérito, valores muito
mais relevantes envolvidos, 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:
“(...) suspensão dos direitos políticos, a perda da função
pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento
ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem
prejuízo da ação penal cabível” (ξ 5 do art. 37 da mesma
Carta Federal).
Numa República, impõe-se responsabilidade jurídica
pessoal a todo aquele que tenha por competência (e
consequente dever) cuidar de tudo que é de todos,
assim do prisma da decisão, como do prisma da gestão.
E tal responsabilidade implica o compromisso da melhor
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.

e a independência dos poderes e sua relação entre eles,
de forma equilibrada.

Tamanha é a importância da prestação de contas, no
espectro republicano, que o Texto Magno a positivou
na sobranceira posição de “princípio” (art. 34, inciso VII,
alínea d), garantindo-se a efetividade desse princípio com
os atos de intervenção da União no governo dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios que venham a fazer
parte de Território Federal (art. 35, inciso II), tanto
quanto com a intervenção dos Estados nos respectivos
Municípios (art. 35, inciso II, ainda uma vez).

Assim, consolidado o entendimento técnico, acolhido no
voto do Relator, quanto à ocorrência da irregularidade,
resta somente que esta seja mantida, considerando,
inclusive, sua gravidade dentro do contexto do equilíbrio
das contas públicas.

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.

Base Legal: artigo 42 da Lei Complementar 101/2000.

E participando desse aparato como peça-chave,
os Tribunais de Contas se assumem como órgãos
impeditivos do desgoverno e da desadministração.
Seguindo sua linha de raciocínio, Ministro Ayres Brito
prossegue a basilar lição sobre o papel do Estado,
enquanto ente abstrato e a necessidade de controles
eficazes:
Como o cidadão tem o direito de saber se os recursos
advindos da tributação estão sendo aplicados de forma
correta, produtiva e lícita, as contas públicas precisam
ser e estar permanentemente controladas.
O Estado depende de controles eficazes, adequados,
que garantam o exercício constitucional, regulem a
democracia e preservem a ordem jurídica, a autonomia
www.tce.es.gov.br

Quanto maior o desenvolvimento democrático de um
Estado mais eficiente precisa ser o controle das suas
finanças públicas.

2.2 Contração de despesas nos dois últimos
quadrimestres de mandato sem disponibilidade
financeira suficiente para pagamento (Item 7.4.2 RT
34/2018)
O Conselheiro substituto, proferiu seu voto de vista pelo
afastamento da irregularidade, cujos argumentos aqui
transcrevo:
Sobre o assunto, cabe ressaltar que este Conselheiro
em Substituição, quando da análise do Processo TC
4003/2013, ressaltou que ao mudar o critério de
metodologia para fins de verificação do art. 42, da LRF,
resultou em uma aplicação retroativa de metodologia
muito mais criteriosa e rigorosa da que a área técnica
vinha adotando em exercícios anteriores, de forma
a violar flagrantemente os princípios constitucionais
da segurança jurídica, bem como pelo exercício do
princípio do contraditório e da ampla defesa.
[...]
In casu, porém, não há como se fixar um período
para adaptação, já que a entrada em vigor da nova
interpretação conferida pela Corte de Contas à forma
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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de aferição do art. 42, da Lei Complementar Federal
101/2000 se deu, exatamente, no último ano dos
mandatos, impedindo assim a adequação dos gestores
à nova sistemática.
Muito embora se tenha observado a inconsistência de
insuficiência de caixa, é de se recordar que o novo marco
interpretativo, conforme aventado no complemento de
voto do Eminente Conselheiro Sérgio Manoel Nader
Borges, se deu quando já iniciado o período de vedação
previsto no dispositivo legal, o que inviabilizava o seu
atendimento sem o risco da imputação de sanções por
sua violação.
Assim, ainda que o próprio art. 42, da Lei Complementar
Federal 101/2000, faça previsão das vedações impostas
e das obrigações a serem observadas em caso de sua
incidência, assim como a 4ª Edição do Manual de
Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) e do
Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), editados pela
Secretaria do Tesouro Nacional tenham sido considerados
como fonte para a elaboração da Nota Técnica 001/2013,
é de se constatar que o Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo – TCEES mantinha uma sistemática
específica de aferição do referido artigo o que, de certa
forma, conferia aos jurisdicionados segurança jurídica
e confiança no sentido de que o exame das contas
seguiria este padrão.
Portanto, a alteração dos parâmetros interpretativos
previstos na Nota Técnica 001/2013 promoveu profunda
alteração na metodologia de aferição do art. 42, da Lei
Complementar Federal 101/2000, impedindo que os
gestores públicos se adaptassem às novas diretrizes.
Desta forma, ainda que se esteja analisando o exercício de
2016, obviamente se mantém o entendimento firmado

quanto à contratação de obrigação via contrato, ajuste
ou outro instrumento congênere e não pela emissão do
empenho, nos dois últimos quadrimestres, o que não
restou demonstrado, de maneira que a irregularidade
deve ser afastada
Quanto à proposta de não aplicação de qualquer multa
e extinção do processo, com base no precedente do
processo TC 4003/2013
O Conselheiro substituto traz em seu voto vista proposta
divergente, em relação ao Ministério Público, à área
técnica e ao Relator, no sentido de não aplicar qualquer
multa ao gestor por descumprimento do art. 42 da LRF.
Por mais surpreendente que seja, tal proposta decorre
de um precedente deste Tribunal, que no julgamento do
processo TC 4003/2013 – Prestação de Contas Anual do
Município de Vila Velha, decidiu por não aplicar multa por
descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade
Fiscal em relação ao exercício de 2012.
O Relator faz então uma extensão ao exercício de 2016,
ou seja, esta Corte de Contas deveria deixar de fiscalizar
e exigir o cumprimento do artigo 42 para sempre!
No mencionado processo TC 4004/2013, o Parecer
Prévio 27/2018 relativo às contas do Senhor Neucimar
Fraga, como Prefeito de Vila Velha, foi pela sua rejeição,
tendo sido excluída da análise a irregularidade relativa
à infringência do artigo 42 da LRF, por acolhimento por
maioria, do voto do Conselheiro Sergio Borges, de onde
se transcreve:
Logo, a alteração dos parâmetros interpretativos
previstos na Nota Técnica nº. 001/2013 promoveu
profunda alteração na metodologia de aferição do
art. 42, da Lei Complementar Federal nº. 101/2000,
www.tce.es.gov.br

impedindo que os gestores públicos se adaptassem às
novas diretrizes.
Em suma, uma nota técnica, explicativa, de aplicabilidade
interna, emanada da área técnica deste Tribunal foi
o motivo para se negar aplicação a uma lei federal de
caráter nacional, disciplinadora do equilíbrio fiscal das
contas públicas, por um Tribunal de Contas.
E agora é novamente utilizada para o mesmo fim, só
que em relação às contas de 2016, quatro anos após
sua publicação.
Necessário ordenar as ideais, tantos são os pontos a
tratar:
1º) A Nota Técnica 01/2013 não promoveu qualquer
alteração na metodologia de aferição do Art. 42 da LRF
A premissa do voto de vistas do Conselheiro Sergio Borges
no processo 4003/2013, para subtrair o ex Prefeito de
Vila Velha da análise das despesas de final de mandato,
foi essa afirmação, transcrita acima e aqui novamente:
a alteração dos parâmetros interpretativos previstos
na Nota Técnica nº. 001/2013 promoveu profunda
alteração na metodologia de aferição do art. 42, da Lei
Complementar Federal nº. 101/2000, impedindo que os
gestores públicos se adaptassem às novas diretrizes.
Esta afirmação não é verdadeira, é uma premissa falsa
que invalida todo o julgamento e foi aqui repetida, no
voto do Conselheiro em substituição neste processo.
A mencionada Nota Técnica 01/2013 constituiu um
instrumento dirigido às unidades técnicas do TCEES com a finalidade uniformizar técnicas e padrões de
fiscalização e de análise de contas, de acordo com as
orientações expedidas aos prefeitos no ano de 2012, ou
seja, último ano de mandato.
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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A referida orientação técnica não trouxe, e nem poderia
trazer, nenhum elemento estranho ao conceito de
responsabilidade fiscal contido na LRF cujo conteúdo está
respaldado na metodologia estipulada pela Secretaria
do Tesouro Nacional.
O método utilizado nas instruções técnicas do TCEES tem
por base normativa o próprio dispositivo da LRF, qual
seja, o artigo 42 e seu parágrafo único, interpretação
essa baseada nos conceitos trazidos pelo Manual de
Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional
vigente à época da prestação de contas. Destarte, as
instruções técnicas do TCEES adotam, e não poderia ser
de forma contrária, tal metodologia.
A base para a aferição do art. 42 da LRF decorre
expressamente das portarias STN nºs 406 e 407/2011
e portaria conjunta STN-SOF nº 01/2011, que tratam,
em síntese, da aprovação da 4ª edição do Manual de
Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) e do
Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF).
Não houve qualquer alteração na metodologia, nem a
nota técnica foi dirigida aos municípios. Foi uma norma
interna, do âmbito do TC, que não produziu qualquer
efeito ou inovação em relação aos procedimentos a
serem adotados pelos prefeitos em final de mandato, no
exercício de 2012.
Ademais, no exercício de 2012, a partir do mês de
agosto, o TCEES ministrou um workshop “orientações
para final de mandato”, para todos os municípios
abrangendo cinco polos no Estado, onde foram tratados,
especificamente, a realização de despesas no último ano
de mandato sem que haja suficiente disponibilidade de
caixa.

Seguem abaixo, algumas notícias sobre os encontros,
conforme noticiado, inclusive, no jornal informativo
Acontece, publicado pela Ascom do TCEES.
Gestores serão orientados para final de mandato
Seguindo seu papel orientador o Tribunal de Contas
do Estado (TCE-ES) inicia em agosto uma série de
treinamentos para gestores de recursos públicos com
uma inovação: o workshop “Orientações para final de
mandato”. Será a primeira vez que o tema será debatido
pela corte de contas com jurisdicionados.
Também serão discutidos os seguintes assuntos: Gestão
e Fiscalização de Contratos Administrativos, Gestão de
Almoxarifado e Patrimônio, A nova Lei Orgânica do TCEES, Sistema de Controle Interno e Plano de Contas.
As aulas serão ministradas nos pólos Colatina, Nova
Venécia, Venda Nova do Imigrante, Cachoeiro de
Itapemirim e Vitória.
Tribunal elege 2013 como ano de orientação
(FIGURA)
Os órgãos de fiscalização, como Tribunal de Contas do
Estado (TCEES), Ministério Público e Controladoria Geral
da União, estão unidos para fazer de 2013 o ano de
orientação aos novos gestores municipais.
“A nossa casa está aberta ao bom gestor, nossa missão é
orientar. Neste ano (2012) capacitamos dois mil agentes
municipais; a meta é dobrar este número em 2013, que
será o ano de orientação para a garantia da correta
aplicação do dinheiro público”, disse o presidente do
TCEES, conselheiro Carlos Ranna. “Os prefeitos devem
estar atentos, ser realistas e agir com prudência na
elaboração dos orçamentos”, pontou.
www.tce.es.gov.br

Para auxiliar os prefeitos que deixaram a gestão e os
que estavam por assumir, a Corte distribuiu no final de
2012 cartilhas com orientações de final e de início de
mandato.
No dia 7 de dezembro, a Corte realizou ainda o Seminário
de Orientação aos Novos Prefeitos, que reuniu mais
de 500 pessoas na sede do TCEES. Representando os
prefeitos, o presidente da Associação dos Municípios
do Espírito Santo (Amunes), Elieser Rabelo, destacou,
na ocasião, a importância do evento para a capacitação
dos servidores e o debate de temas relevantes às
administrações municipais.
“Os prefeitos que irão assumir no próximo ano
encontrarão grandes dificuldades, como, por exemplo,
a diminuição da arrecadação. Nós vamos ter que fazer
mais com menos. E, para isso, a busca pela eficiência
da gestão e a formação de uma boa equipe serão de
extrema importância”, disse Rabelo.
“O prefeito deve começar bem a sua administração.
Por isso, essa oportunidade oferecida pelo Tribunal
de Contas, que tem sido parceiro dos municípios, é
muito relevante para orientar os gestores”, ressaltou o
presidente da Amunes.
Fonte: Ascom TCEES
Resulta então que o argumento empregado no julgamento
do processo TC 4003/2013 para afastar a análise do
cumprimento o artigo 42 da LRF é totalmente desprovido
de razão ou verdade, de tal modo insubsistente que
não deve ser considerado nem mesmo para aquele
processo, menos ainda para formar precedente e afastar
o julgamento de gestores que tenham agido de forma
irresponsável no final do mandato.
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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2º) O entendimento adotado no julgamento do
processo TC 4003/2013 tem uma limitação temporal,
que é o exercício de 2012
Embora absurda e insustentável, a própria decisão
tomada naquele processo não pretendia produzir efeitos
futuros. Ela foi tomada com base em premissas falsas,
argumentos distorcidos, mas sempre foi limitada ao
exercício de 2012.
Trazê-la para o exercício de 2016 é algo impossível
de sustentar. Caso a Nota Técnica 1/2013 tivesse,
efetivamente, trazido alguma alteração de critérios
de aferição de cumprimento do artigo 42 da LRF, ela
ainda poderia ser considerada uma novidade em 2016?
Evidentemente a resposta só pode ser negativa.
Ainda assim o Relator repete neste processo aqueles
mesmos argumentos, como se não se tivessem passado
quatro anos desde que aqueles fatos ocorreram.
O Ministério Público de Contas se manifestou sobre o
tema em seu parecer 2684/2018, de onde destaco:
3. Lado outro, no que se refere ao item 7.4.2 do RT
0005/2018-7[4], denota-se que o gestor não possuía
disponibilidades financeiras para arcar com as obrigações
de despesas contraídas em final de mandato tanto no
que se refere aos recursos vinculados quanto aos não
vinculados.
Ressalta-se que a justificativa do gestor de que os restos a
pagar foram cancelados no exercício seguinte (2017) em
nada abona a irregularidade do exercício de 2016, como
bem advertiu a unidade técnica que o reconhecimento
das despesas orçamentárias pertence ao exercício em
que empenhadas:
[...]

Assinala-se que a norma do art. 42 da LC n. 101/2000
visa garantir a integridade das finanças públicas, de
modo a evitar que o gestor contraia despesas que não
poderão ser pagas no seu mandato, ou deixe obrigações,
sem disponibilidade de caixa, para serem quitadas pela
próxima administração.
Portanto, deve o gestor quitar despesas empenhadas
e liquidadas entre maio e dezembro ou, ao menos,
reservar dinheiro para que assim o faça o sucessor.
Lembra-se que a contratação de despesas sem lastro de
caixa, transferindo-se mais dívida ao próximo mandatário,
enseja a irregularidade das contas, conforme já decidido
por essa Corte de Contas:
Rejeição de contas em razão de obrigação de despesa
contraída no fim do mandato com insuficiência de
caixa, em violação ao artigo 42 da LRF
Trata-se de Prestação de Contas Anual da Prefeitura
de Vargem Alta referente ao exercício de 2012. A
área técnica apontou irregularidade consistente em
“obrigação de despesa contraída no fim do mandato
com insuficiência de caixa”, tendo configurado violação
ao regramento do art. 42, da Lei de Responsabilidade
Fiscal. O relator destacou, dentro do contexto da
responsabilidade na gestão fiscal, que “ganha relevo o
art. 42, parágrafo único, que veda contrair obrigação no
último ano do mandato do governante sem que exista
a respectiva cobertura financeira, eliminando desta
forma as heranças fiscais”. Elucidou que o dispositivo em
comento “busca impedir o déficit fiscal na sua origem, ou
seja, no momento em que está sendo gerada a obrigação
que não poderá ser paga até o final do mandato”. Ainda
no encadeamento de sua fundamentação, fez remissão
às considerações técnicas da Secretaria do Tesouro
www.tce.es.gov.br

Nacional (STN) sobre o tema, cuja 4ª edição do Manual
de Contabilidade aplicado ao Setor Público estatui: “no
fim do exercício, as despesas empenhadas e não pagas
serão inscritas em restos a pagar e constituirão dívida
flutuante”. A esse propósito, o relator afirmou que “O
raciocínio implícito é de que a receita orçamentária a
ser utilizada para pagamento da despesa empenhada
em determinado exercício já foi arrecadada ou ainda
será arrecadada no mesmo ano e estará disponível no
caixa do governo ainda neste exercício”. E concluiu que,
“Logo, como a receita orçamentária ampara o empenho
pertencente ao exercício e lhe serve de base dentro
do princípio orçamentário do equilíbrio, a despesa que
for empenhada com base nesse crédito orçamentário
também deverá pertencer àquele exercício”. Por
derradeiro, dentre outros argumentos e considerando
que os cálculos expostos pela área técnica demonstraram
insuficiência financeira para a execução dos pagamentos
das obrigações assumidas, totalizando um valor a menor
de R$ 1.358.852,88, o relator opinou por manter a
irregularidade e recomendar a rejeição das contas do
gestor, além de determinar o encaminhamento de cópias
dos autos ao Ministério Público do Estado do Espirito
Santo, tendo em vista que a infringência ao art. 42 da LRF
constitui provável infração penal. A Primeira Câmara,
à unanimidade, recomendou à Câmara Municipal a
rejeição da Prestação de Contas Anual nos termos do
voto do relator. Parecer Prévio TC-082/2016-Primeira
Câmara, TC 3376/2013, relator Conselheiro Rodrigo
Flávio Freire Farias, publicado em 25/10/2016.
Por fim, assevera que o Tribunal Superior Eleitoral tem
firme jurisprudência no sentido de que o descumprimento
a Lei de Responsabilidade Fiscal importa irregularidade
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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insanável, verbis:
ELEIÇÕES 2012. CANDIDATO A PREFEITO. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA
INDEFERIDO.
INELEGIBILIDADE DO ART. 1º,INCISO I, ALÍNEA g,
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. MATÉRIAS
NÃO PREQUESTIONADAS. NÃO INCIDÊNCIA NA
CAUSA DE INELEGIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS.
DESCUMPRIMENTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE
FISCAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Não decididas pelo TRE as supostas ausências
de capacidade postulatória do impugnante e de
manifestação da Câmara de Vereadores sobre o novo
pronunciamento do Tribunal de Contas; ausente o
prequestionamento. Incidência das Súmulas nos 282 e
356/STF.
Matérias de ordem pública também exigem o necessário
debate pelo Tribunal de origem. Precedentes do TSE e
do STF.
A inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea g, da LC
nº 64/1990 não é imposta na decisão da Câmara de
Vereadores que desaprova contas, mas pode ser efeito
secundário dessa decisão administrativa, verificável no
momento em que o cidadão se apresentar candidato em
determinada eleição.
Nem toda desaprovação de contas enseja a causa
de inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei
Complementar nº 64/1990, somente as que preenchem
os requisitos cumulativos constantes dessa norma, assim
enumerados: i) decisão do órgão competente; ii) decisão
irrecorrível no âmbito administrativo; iii) desaprovação
devido à irregularidade insanável; iv) irregularidade que

configure ato doloso de improbidade administrativa; v)
prazo de oito anos contados da decisão não exaurido; vi)
decisão não suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário.
Na linha da jurisprudência deste Tribunal, para fins de
incidência da causa de inelegibilidade prevista no art.
1º, inciso I, alínea g, da LC nº 64/1990, exige-se ¿o dolo
genérico, relativo ao descumprimento dos princípios
e normas que vinculam a atuação do administrador
público¿ (EDAgR-REspe nº 267-43/MG, rel. Min. Dias
Toffoli, julgado em 9.5.2013).
O Tribunal Regional Eleitoral, analisando o conjunto
probatório dos autos, concluiu pela existência dos
requisitos da causa de inelegibilidade do art. 1º, inciso I,
alínea g, da LC nº 64/1990. Inviável o reenquadramento
jurídico dos fatos no caso concreto.
O TSE tem entendido que o descumprimento da Lei de
Responsabilidade Fiscal configura vício insanável e ato
doloso de improbidade administrativa. Precedentes.
Agravo regimental desprovido. (RESPE n. 16522, Rel.
Min. Gilmar Ferreira Mendes, DJE08/09/2014).
ELEIÇÕES
2012.
INELEGIBILIDADE.
VEREADOR.
REJEIÇÃO DE CONTAS. PRESIDENTE DE CÂMARA
MUNICIPAL. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ATO DOLOSO
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS BASEADA NO
DESCUMPRIMENTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE
FISCAL. IRREGULARIDADE INSANÁVEL. INCIDÊNCIA DO
ART. 1°, ALÍNEA g, DA LEI COMPLEMENTAR N° 64190.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
A suposta ofensa aos princípios da ampla defesa,
do contraditório, da presunção de inocência e da
razoabilidade não foi analisada pelo Tribunal a quo, o
www.tce.es.gov.br

que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal.
As circunstâncias fáticas relacionadas com a questão
de direito devolvida com o recurso especial estão
devidamente fixada no aresto regional, daí por que não
há falar em reexame de fatos e provas.
Constitui irregularidade insanável a rejeição das contas,
pelo Tribunal de Contas competente, com base no
descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal,
sendo esse vício apto a atrair a causa de inelegibilidade
prevista no art. 1° inciso I, alínea g, da Lei Complementar
n° 64/90. Precedentes.
A ausência de aposição de nota de improbidade
administrativa pelo TCM e de não interposição de ação
civil pública pelo Ministério Público contra o Agravante
bem como o fato de ter sido paga a multa imposta pelo
apontadas. Precedentes.
Agravo regimental desprovido. (AgR-REspe n° 10597.2012.6.06.0060/CE, Rel. Min. Laurita Vaz,28/02/2013).
Com tal proceder, incorreu também o agente no crime
de assunção de obrigação no último ano do mandato
ou legislatura (art. 359-C do Código Penal).
Esclarece Cezar Roberto Bitencourt quanto a esse crime
Contra as Finanças Públicas que:
O presente dispositivo pretende tutelar especificamente
a regularidade da administração das finanças
públicas, visando impedir a velha prática de nossos
administradores públicos, que eram acostumados
a contrair grandes dívidas, especialmente em final
de mandato. Deixavam, dessa forma, todos encargos
para serem honrados por seus sucessores, agravando
seriamente a administração das finanças públicas, com
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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graves prejuízos a toda coletividade. Em termos bem
esquemáticos, objetiva-se tutelar as finanças públicas,
bem como a correta gestão do dinheiro público, além de
assegurar a moralidade e a probidade administrativa.
A par de algumas condutas do gestor estarem tipificadas
em lei como ilícitos penais, encontram elas, também,
subsunção ao art. 11, “caput” e inciso I, da Lei n.
8.429/1992), restando, caracterizada, pois, prática de
ato de improbidade administrativa que atenta contra
os princípios da administração pública, violando,
expressamente os deveres de honestidade, legalidade e
lealdade às instituições.
Em suma, a prestação de contas está maculada pela
prática de graves infrações à norma constitucional e à
Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo esse Tribunal
de Contas, inexoravelmente, emitir parecer prévio pela
sua rejeição, nos termos do art. 80, inciso III, da LC n.
621/12.

regras que se conectam e se completam, alcançando
também as normas punitivas da Lei 10.028/2000.

complementares, exatamente como é o caso do inciso
III.

Nesse sentido, deve-se observar que o artigo 5º da Lei
10.028/2001 contém em seus incisos um rol de hipóteses
que não pode ser considerado como um rol taxativo,
porque remetem o aplicador à lei complementar, como
se observa:

Isto porque o Tribunal de Contas exerce um controle
preventivo sobre a gestão fiscal e emite pareceres de
alerta ao gestor, que a partir daí fica obrigado a promover
atos de limitação de empenho.

Art. 5 Constitui infração administrativa contra as leis de
finanças públicas:
o

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;

Este Tribunal de Contas não pode renunciar à sua
competência constitucional de julgar aqueles que gerem
recursos públicos de forma irresponsável e lhes aplicar
as penalidades legais.

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.

A argumentação do voto vista, permito-me dizer, é
absurda e não deve sequer ser objeto de discussão.

§ 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.

À luz do exposto, acompanho a área técnica e o Ministério
Público de Contas, assim como o Relator, no sentido da
manutenção da irregularidade.
2.3 FORMAÇÃO DE AUTOS APARTADOS
Quanto ao mérito da aplicação de multa com base no
art. 5º, III, §§ 1º e 2º da Lei 10.028/2000 por infração ao
art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
A Lei Complementar 101/2000 contém um sistema de

§ 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.
Assim sendo, o disciplinamento legal pode levar a
outras hipóteses de exigências de providências e atos
www.tce.es.gov.br

Assim, o inciso III do artigo 5º da Lei 10.028 é decorrência
direta do descumprimento do artigo 42 e por sua vez do
art. 9º, ambos da LRF ou do controle preventivo de sua
configuração.
No caput do art. 5º e inciso III estão claras as hipóteses
de infração administrativa e a conduta que constitui a
violação à lei de finanças públicas, como demonstram os
dispositivos adiante transpostos.
Art. 5o Constitui infração administrativa contra as leis de
finanças públicas:
[...]
III – deixar de expedir ato determinando limitação
de empenho e movimentação financeira, nos casos e
condições estabelecidos em lei;
Note-se que a conduta omissiva de que trata o inciso III
aqui referido contém exatamente a mesma expressão
contida no art. 9º da mesma lei de finanças, como se vê:
Art. 9o Se verificado, ao final de um bimestre, que
a realização da receita poderá não comportar o
cumprimento das metas de resultado primário ou
nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os
Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato
próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias
subseqüentes, limitação de empenho e movimentação
financeira, segundo os critérios fixados pela lei de
diretrizes orçamentárias.
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Nesse artigo 9º da LRF, o legislador descreveu a conduta
comissiva, a obrigação que incumbe ao gestor diante do
descompasso que eventualmente ocorra entre a receita
e a despesa. Ato contínuo o legislador estabeleceu,
em outro normativo legal, a previsão das respectivas
sanções pelo descumprimento das obrigações contidas
no aludido art. 9º da LRF, que é exatamente o conteúdo
sancionatório previsto na lei n. 10.028/2000.
Há que se observar, que embora a lei n. 101/2000
contenha uma espécie de código de gestão das finanças
públicas, nela constam consequências apenas para os
entes federativos que incorrerem em violação de suas
normas, mas sem qualquer dispositivo que disponha
sobre sanções aplicáveis aos gestores públicos.
As sanções administrativas e alguns tipos penais foram
instituídos pela lei n. 10.028/2000.
Existem duas situações em que a conduta do gestor
leva o ente público a uma situação de desequilíbrio - a
primeira ocorre com a ausência de recursos financeiros
para fazer frente a despesas compromissadas até o final
do exercício, a segunda corresponde à situação de final
de mandato.
Para a primeira situação, regrada pelo art. 55 c/c art. 9º
da LRF, foi que o legislador, sabiamente, previu apenas
sanção administrativa, justamente por considerála menos grave, eis que caberá ao próprio dirigente
público que deu causa ao desajuste financeiro, adotar as
medidas que a lei prevê como capazes de fazer retornar
a situação de equilíbrio fiscal, bem como arcar com o
ônus de enfrentar dificuldades decorrentes.
Já para hipótese de desequilíbrio financeiro que ocorre
por violação à norma do art. 42 da lei n. 101/2000, ou

seja, por conta de insuficiência de disponibilidade de
caixa para honrar a obrigação de despesa contraída nos
dois últimos quadrimestres do mandato, fixou, além da
sanção administrativa a ser aplicada pelo Tribunal de
Contas, a possibilidade de sanção penal a ser processada
e julgada pelo Poder Judiciário.
Segundo a doutrina de Afonso Gomes Aguiar, a LRF
(art. 9º) impôs a obrigação legal da edição do ato de
Limitação de Empenho e Movimentação Financeira aos
poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e ao Ministério
Público, cabendo a seus dirigentes máximos responder
pela obrigação legal, se não houver norma que atribua a
outrem a competência para praticar tal ato.
Foi com esse entendimento que este Tribunal proferiu
o PARECER PRÉVIO TC-079/2015 – PRIMEIRA CÂMARA,
processo TC 3348/2013, do município de Governador
Lindenberg.
Assim, configurada a violação ao artigo 42 da LRF,
também estará configurado o descumprimento do
artigo 9º da mesma lei que estabelece a obrigação de
limitação de empenho e, por conseguinte, será cabível
a sanção administrativa prevista no artigo 5º, inciso
III da Lei 10.028/2000, a ser processada e julgada pelo
Tribunal de Contas, consoante o que dispõem os §§ 1º
e 2º do mesmo art. 5º, sem prejuízo da possibilidade de
imposição de sansão de natureza penal.
Proponho assim, sejam formados autos apartados
para a aplicação ao gestor da multa prevista no art.
5º, inciso III da Lei 10.028/2000, eis que configurado o
descumprimento do art. 42 da LRF e este processo não
comportar decisão de outra natureza, que não o parecer
prévio.
www.tce.es.gov.br

Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites
processuais e legais, tendo em conta a fundamentação
até aqui expendida, acompanho o Conselheiro Relator,
assim como a manifestação técnica contida na Instrução
Técnica Conclusiva ITC 3033/2018 e Manifestação
Técnica 1531/2018, bem como o parecer 3742/2018 do
Ministério Público de Contas e VOTO no sentido de que o
Colegiado aprove a seguinte minuta de deliberação que
submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, resolvem os
Senhores 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:
1. Que este Egrégio Tribunal de Contas emita PARECER
PRÉVIO, dirigido à Câmara Municipal de Iúna,
recomendando a REJEIÇÃO da prestação de contas
anual do Senhor Rogério Cruz Silva, prefeito no exercício
de 2016, conforme dispõem o inciso III, do art. 132 da
Resolução TCEES 261/2013 e o inciso III, do art. 80, da Lei
Complementar 621/2012, tendo em vista a manutenção
de indicativos de irregularidades listados a seguir:
1.1 Ausência de controle das
evidenciadas no demonstrativo
financeiro encaminhadas no
patrimonial consolidado – (item
Base normativa: artigos 83, 84 e
4.320/1964.

fontes de recursos
do superávit/déficit
anexo ao balanço
6.1 do RT 34/2018)
89 da Lei Federal nº

1.2 Contratação de despesas nos dois últimos
quadrimestres de mandato sem disponibilidade
financeira suficiente para pagamento (item 7.4.2 do RT
34/2018) Base normativa: artigo 42 da Lei Complementar
101/2000.
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1.3 Aplicação de recursos na manutenção e no
desenvolvimento do ensino abaixo do limite
constitucional (item 8.1.1 do RT 34/2018).
2. Remeter ao ministério público do estado do
espírito santo cópia da Instrução Técnica Conclusiva
ITC 3033/2018, do Parecer Ministerial, deste Voto e da
Decisão proferida, para as finalidades previstas no artigo
163, §8º, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno
do TCEES);
3. Sejam formados autos apartados para aplicação de
multa aos gestores prevista no art. 5º, III, §§ 1º e 2º da
lei 10.028/2000, em razão da irregularidade tratada no
item 1.2 acima (7.4.2 do Relatório Técnico 34/2018).
4. Determinar ao atual gestor que observe o parágrafo
único do artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal, e
nesse sentido, adote práticas de controle e evidenciação
das fontes de recursos, nos termos do Anexo 05 do
Relatório de Gestão Fiscal (Manual dos Demonstrativos
Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional) e do
Demonstrativo do superávit/déficit apurado no Balanço
Patrimonial.
5 Recomendar ao Poder Executivo Municipal que
divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos
de acesso público, a prestação de contas relativa ao
exercício financeiro em questão e o respectivo parecer
prévio, na forma do art. 48 da LRF.
6 Arquivar os autos após os trâmites legais.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
VOTO COMPLEMENTAR DO CONSELHEIRO RELATOR
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:

I RELATÓRIO
Tendo sido o feito incluído em pauta da sessão da
Primeira Câmara, tiveram vista dos autos o conselheiro
substituto Marco Antonio da Silva e o conselheiro
Sebastião Carlos Ranna de Macedo que votou, dentre
outras medidas, pela formação de autos apartados para
aplicação ao gestor da multa prevista no art. 5º, III e
parágrafos 1º e 2º, da Lei 10.028, de 19 de outubro de
2000 em virtude do descumprimento do art. 42, da Lei
Complementar 101, de 4 de maio de 2000.
II FUNDAMENTOS
Analisando a questão, apesar de me alinhar formação
de apartados, discordo quanto à incidência da sanção
prevista na Lei 10.028, de 19 de outubro de 2000 ao
descumprimento do art. 42, da Lei de Responsabilidade
Fiscal (Lei Complementar 101/2000), por ausência
expressa de tipificação em qualquer de seus quatro
incisos. Vejamos:
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.
www.tce.es.gov.br

§ 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.
Sendo assim, em relação a irregularidade consubstanciada
no descumprimento do art. 42, da LRF, indico como base
legal adequada a amparar eventual multa o art. 135,
inciso II, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de
março de 2012 (Lei Orgânica do TCEES).
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), apresento o presente
VOTO complementar, no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte proposta de deliberação:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da primeira câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
III.1 Manter as seguintes irregularidades:
III.1.1 Ausência de controle das fontes de recursos
evidenciadas no demonstrativo do superávit/déficit
financeiro encaminhadas no anexo ao balanço
patrimonial consolidado (passível de ressalva) (item 6.1
do RT nº 034/2018);
III.1.2 Despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres
de mandato sem suficiente disponibilidade de caixa para
pagamento (item 7.4.2 do RT nº 034/2018);
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III.1.3 Aplicação de recursos na manutenção e no
desenvolvimento do ensino abaixo do limite mínimo
constitucional (item 8.1.1 do RT nº 034/2018).

Complementar 621/2012 em razão da irregularidade
tratada no item 7.4.2 do RT nº 034/2018 e 2.2 da
Manifestação Técnica 01531/2018-5.

III.2 Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo
Municipal a REJEIÇÃO das contas da Prefeitura Municipal
de Iúna, no exercício de 2016, sob a responsabilidade do
Sr. Rogério Cruz Silva, na forma prevista no artigo 80,
inciso III, da Lei Complementar 621/2012.

III.7 Arquivar os autos após os trâmites legais.

III.3 Tendo em vista que a infringência ao art. 42 da LRF
constitui provável infração penal, prevista no artigo 359C, do Decreto-Lei nº 2.848/1940 – Código Penal Brasileiro,
REMETER AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO cópia da Instrução Técnica Conclusiva
ITC 3033/2018, do Parecer Ministerial, deste Voto e da
Decisão proferida, para as finalidades previstas no artigo
163, §8º, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno
do TCEES);
III.4 Determinar ao atual gestor que observe o parágrafo
único do artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal, e
nesse sentido, adote práticas de controle e evidenciação
das fontes de recursos, nos termos do Anexo 05 do
Relatório de Gestão Fiscal (Manual dos Demonstrativos
Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional) e do
Demonstrativo do superávit/déficit apurado no Balanço
Patrimonial.

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro
1. PARECER PRÉVIO TC- 0020/2019-1 – PRIMEIRA
CÂMARA
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, resolvem os
Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira
Câmara, ante as razões expostas:
1.1. Manter as seguintes irregularidades:
1.1.1 Ausência de controle das fontes de recursos
evidenciadas no demonstrativo do superávit/déficit
financeiro encaminhadas no anexo ao balanço
patrimonial consolidado (passível de ressalva) (item 6.1
do RT nº 034/2018);
1.1.2 Despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres
de mandato sem suficiente disponibilidade de caixa para
pagamento (item 7.4.2 do RT nº 034/2018);
1.1.3 Aplicação de recursos na manutenção e no
desenvolvimento do ensino abaixo do limite mínimo
constitucional (item 8.1.1 do RT nº 034/2018).

III.5 Recomendar ao Poder Executivo Municipal que
divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos
de acesso público, a prestação de contas relativa ao
exercício financeiro em questão e o respectivo parecer
prévio, na forma do art. 48 da LRF.

1.2. Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo
Municipal a REJEIÇÃO das contas da Prefeitura Municipal
de Iúna, no exercício de 2016, sob a responsabilidade do
Sr. Rogério Cruz Silva, na forma prevista no artigo 80,
inciso III, da Lei Complementar 621/2012.

III.6 Sejam formados autos apartados para aplicação
ao gestor a multa prevista no art. 135, incisos II, da Lei

1.3. Tendo em vista que a infringência ao art. 42 da LRF
constitui provável infração penal, prevista no artigo 359www.tce.es.gov.br

C, do Decreto-Lei nº 2.848/1940 – Código Penal Brasileiro,
REMETER AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO cópia da Instrução Técnica Conclusiva
ITC 3033/2018, do Parecer Ministerial, deste Voto e da
Decisão proferida, para as finalidades previstas no artigo
163, §8º, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno
do TCEES);
1.4. Determinar ao atual gestor que observe o parágrafo
único do artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal, e
nesse sentido, adote práticas de controle e evidenciação
das fontes de recursos, nos termos do Anexo 05 do
Relatório de Gestão Fiscal (Manual dos Demonstrativos
Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional) e do
Demonstrativo do superávit/déficit apurado no Balanço
Patrimonial.
1.5. Recomendar ao Poder Executivo Municipal que
divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos
de acesso público, a prestação de contas relativa ao
exercício financeiro em questão e o respectivo parecer
prévio, na forma do art. 48 da LRF.
1.6. Sejam formados autos apartados para aplicação
ao gestor a multa prevista no art. 135, incisos II, da Lei
Complementar 621/2012 em razão da irregularidade
tratada no item 7.4.2 do RT nº 034/2018 e 2.2 da
Manifestação Técnica 01531/2018-5.
1.7. Arquivar os autos após os trâmites legais.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator, conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Parcialmente
vencidos o conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, que votou por formar autos apartados com
base na lei 10.028/00, e o conselheiro substituto
Marco Antonio da Silva que votou pelo afastamento
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da irregularidade do art. 42 e não encaminhamento de
cópias ao Ministério Público Estadual.

UG: PMM - Prefeitura Municipal de Montanha

Absteve-se de votar o conselheiro Luiz Carlos Ciciliotti
da Cunha, nos termos do artigo 86, § 4º, do Regimento
Interno.

Responsável: IRACY CARVALHO MACHADO BALTAR
FERNANDES, RICARDO DE AZEVEDO FAVARATO

3. Data da Sessão: 27/03/2019 – 8ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2 Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva .
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

PARECER PRÉVIO TC 0024/2019-1 - PLENÁRIO
Processo: 05160/2017-5
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016

Relator: Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITURA
MUNICIPAL DE MONTANHA – EXERCÍCIO DE 2016 –
INFRINGÊNCIA AO ART. 42 DA LRF – PARECER PRÉVIO
PELA REJEIÇÃO DAS CONTAS – FORMAÇÃO DE AUTOS
APARTADOS PARA APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO
ART. 5º, III, §§ 1º E 2º DA LEI 10.028/2000- REMETER
CÓPIAS AO MPES
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas
Anual da Prefeitura Municipal de Montanha, relativa ao
exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Ricardo
de Azevedo Favarato – Prefeito Municipal, sendo
responsável pela remessa das contas a este Tribunal a
Sra. Iracy Carvalho Machado Baltar Fernandes.
Os responsáveis foram regularmente citados para se
manifestarem sobre os indicativos de irregularidades
contidos no Relatório Técnico 007/2018, sendo
assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa,
observado o devido processo legal, trazendo aos autos
suas razões de defesa acompanhadas de documentação.
A área técnica, através do NCE - Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia, nos termos
da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 01883/2018-1,
opinou pela mantença dos indicativos de irregularidades
constantes dos itens 2.5 e 2.6 da ITC (4.3.2 e 7.4.1.1 –
RT), e, consequentemente, pela irregularidade das
Contas, bem como pelo afastamento dos indicativos de
www.tce.es.gov.br

irregularidades, relativos aos itens 2.2, 2.3 e 2.4 (4.1.1,
4.2.1 e 4.3.1 – RT).
Sugeriu, por fim, a aplicação de multa pecuniária à atual
Prefeita, Sra. Iracy Carvalho Machado Baltar Fernandes,
por descumprimento de prazo de remessa das contas a
este Tribunal, ressaltando pedido de sustentação oral
pelos responsáveis.
O Ministério Público Especial de Contas, por seu
Procurador Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, nos
termos do Parecer, em consonância com a área técnica,
pugnou no mesmo sentido.
Assim, vieram os autos a este Magistrado de Contas para
emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
do Colegiado, na forma do art. 29 do Regimento Interno,
Resolução TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual da
Prefeitura Municipal de Montanha, relativa ao exercício
de 2016, em comento, necessário é sua análise para
posterior deliberação em razão da documentação que
lhe deu suporte.
DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o
douto representante do Parquet de Contas opinaram
pela mantença dos indicativos de irregularidades
tratados nos itens 2.5 e 2.6 da ITC (4.3.2 e 7.4.1.1 – RT), e,
consequentemente, pela irregularidade das Contas, bem
como pelo afastamento das irregularidades descritas nos
itens 2.2, 2.3 e 2.4 (4.1.1, 4.2.1 e 4.3.1 – RT).
Sugeriu, por fim, a aplicação de multa pecuniária à atual
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Prefeita, Sra. Iracy Carvalho Machado Baltar Fernandes,
por descumprimento de prazo de remessa das contas a
este Tribunal, ressaltando pedido de sustentação oral
pelos responsáveis.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica,
nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC
01883/2018-1, litteris:
[...]
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
Prefeitura Municipal de Montanha, exercício de 2016,
formalizada de acordo com a Resolução TC 261/2013 e
alterações posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na
legislação pertinente, opina-se no sentido de que
este Egrégio Tribunal de Contas emita PARECER
PRÉVIO, dirigido à Câmara Municipal de Montanha,
recomendando-se a REJEIÇÃO DAS CONTAS do Senhor
RICARDO DE AZEVEDO FAVARATO, Prefeito Municipal
durante o exercício de 2016, conforme dispõem o inciso
III, art. 132, do Regimento Interno e o inciso III, art. 80,
da Lei Complementar 621/2012, em face da manutenção
dos seguintes indicativos de irregularidade:
- Apuração de déficit financeiro em diversas fontes de
recursos evidenciando desequilíbrio das contas públicas
(item 4.3.2 do RT 007/2018 e 2.5 desta ITC) e;
- Despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres
de mandato sem suficiente disponibilidade de caixa para
pagamento (item 7.4.1.1 do RT 007/2018 e 2.6 desta
ITC).
Registre-se, por oportuno, que o gestor (Senhor Ricardo
de Azevedo Favarato) requereu o direito à sustentação

oral quando do julgamento das suas contas.
Sugere-se, ainda, a aplicação de multa pecuniária
à atual ordenadora de despesas, Senhora Iracy
Carvalho Machado Baltar Fernandes, considerando o
descumprimento do prazo para envio da prestação de
contas anual, conforme no delineado no item 2.1 desta
ITC.
Igualmente, registramos que a gestora (Senhora Iracy
Carvalho Machado Baltar Fernandes) requereu o
direito à sustentação oral quando da apreciação de sua
defesa. – g.n.
Por seu turno, o douto representante do Parquet de
Contas, nos termos do seu Parecer, acompanhou na
íntegra, a área técnica, manifestando-se no mesmo
sentido.
2. DO MÉRITO:
Com relação aos indicativos de irregularidades, cujo
afastamento foi sugerido pela área técnica, entendo
que a análise se mostra adequada, razão pela qual a
acompanho e afasto os indicativos de irregularidades
constantes dos itens 2.2, 2.3 e 2.4 da ITC (4.1.1, 4.2.1 e
4.3.1 – RT).
Assim, cumpre a este Relator o enfrentamento de mérito
dos indicativos de irregularidades, cuja mantença foi
sugerida pela área técnica, à luz da documentação dos
autos, das razões de defesa, bem como da legislação
aplicável, a saber:
2.1. APURAÇÃO DE DÉFICIT FINANCEIRO EM DIVERSAS
FONTES DE RECURSOS EVIDENCIANDO DESEQUILÍBRIO
DAS CONTAS PÚBLICAS (item 2.2 – ITC):
Base normativa: artigo 1º, § 1º, c/c o artigo 4º, inciso I,
alínea “a”, da Lei Complementar Federal 101/2000.
www.tce.es.gov.br

De acordo com o relato técnico, foi verificado, no
confronto entre o ativo e o passivo financeiros, déficit
financeiro nas seguintes fontes de recursos:
Tabela
Relatou-se, ainda, que a fonte recursos ordinários possui
resultado positivo de R$ 339.245,09, porém, insuficiente
para cobertura das fontes que apresentam déficit
financeiro.
O gestor alegou, em síntese, que a inconsistência decorre
do fato de que o Grupo do Passivo Circulante e Não
Circulante não contempla as despesas que não passaram
pelo estágio da liquidação, dificultando a apuração do
superávit financeiro através da identificação das contas
dos grupos 1 e 2, com atributo “F”, sendo necessário a
inclusão das despesas empenhadas a liquidar.
Esclareceu que, para a correção dessa inconsistência
decorrente do sistema contábil, são feitos lançamentos
de ajustes após o encerramento do exercício, estando
impossibilitado de providenciar em razão do final do
mandato em 31/12/2016.
O subscritor da Instrução Técnica conclusiva - ITC sugeriu
a mantença da irregularidade, contra argumentando em
síntese, o seguinte:
- O gestor não logrou êxito em seu intento com as
justificativas apresentadas, haja vista que se observa
dos documentos trazidos aos autos, que o novo
demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos restos
a pagar não mais apresenta saldo negativo, após os
lançamentos de ajustes, os quais ainda não foram
feitos, donde se conclui que os documentos anexados
pelo gestor não foram extraídos do sistema contábil do
município;
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- A situação descrita nos remete para uma falta de
controle do sistema contábil do município, causando
desconfiança quanto à fidedignidade dos documentos
contábeis produzidos.
Examinando as razões técnicas e de defesa, verifico que
não restou demonstrado nos autos a não ocorrência
do déficit financeiro registrado nas fontes de recurso
indicadas, constantes do anexo do balanço patrimonial.
Lado outro, verifico das razões de defesa, não
acolhidas pela área técnica, pelo fato da documentação
apresentada pelo gestor não ter sido extraída do sistema
de contabilidade, que carecia de lançamentos de ajustes
a serem efetuados após o encerramento do exercício,
concluindo-se pela falta de controle do sistema.
Assim sendo, entendo que assiste razão à área técnica
que concluiu pela mantença da irregularidade, contudo,
por se tratar de inconsistência contábil não afeta
à responsabilidade do Chefe do Poder Executivo
Municipal, entendo que não deve macular as contas.
Posto isto, acompanhando parcialmente o entendimento
técnico e do Órgão Ministerial, mantenho o presente
indicativo de irregularidade, porém, sem o condão de
macular as contas.
2.2. DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS
QUADRIMESTRES DO MANDATO SEM SUFICIENTE
DISPONIBILIDADE DE CAIXA PARA PAGAMENTO (item
2.6 – ITC):
Base normativa: artigos 42 e 55 da Lei Complementar
Federal 101/2000.
Conforme o relato técnico, o Poder Executivo Municipal
contraiu obrigações de despesa no período vedado (nos
dois últimos quadrimestres do mandato), nas seguintes

fontes, conforme demonstrado:
Disponibilidade de caixa antes da inscrição dos restos a
pagar não processados (R$):
(TABELA)
Disponibilidade de caixa após da inscrição dos restos a
pagar não processados do exercício (R$):
(TABELA)
O gestor, inicialmente, discorreu sobre a polêmica
na interpretação do artigo 42, inclusive por este
Tribunal, bem como sobre a intenção do legislador, e,
prosseguindo, alegou em síntese, o seguinte:
- O descumprimento do artigo 42 carece de avaliação
caso a caso, mediante análise da situação financeira
do município ao término do mandato, e se as despesas
contraídas no período se remetem a despesas “essenciais,
de caráter continuado e com previsão plurianual, ou se
referem a despesas contraídas com objetivo eleitoreiro”;
- Neste aspecto há de se reconhecer que tal análise
somente seria possível de se realizar, de forma eficaz,
por meio de análise in loco das informações contábeis,
jurídicas e documental de cada processo de despesa.
Assim, entende-se imprópria a análise realizada
simplesmente pela listagem de empenhos emitidos no
período, haja vista a existência de grande diferença entre
contrair despesa e empenhar;
- Exemplo clássico é o pagamento de pessoal, que
possui como marco inicial da obrigação contraída, o
ato de admissão e efetivo exercício do servidor, e não o
empenho da folha de pagamento;
- Com relação à insuficiência de caixa apurada pela
área técnica, no valor de R$ 1.285.238,46, apresentou,
www.tce.es.gov.br

como primeiro ponto, as mesmas razões do item
anterior, que apurou déficit financeiro em algumas
fontes de recursos vinculados, juntando demonstrativo
mostrando a correção, ressaltando que o mesmo aponta
resultado superavitário de R$ 227.724,83 na fonte de
recursos próprios, sendo que houve fontes de recursos
deficitárias, como demonstrou;
- O segundo ponto trata da fonte “convênios da
educação”, em que foi registrado como restos a pagar
não processados, o empenho 1844 de 15/5/2014 (doc.
004) para construção de uma unidade de educação
infantil com recursos do Termo de Compromisso PAC2 nº 09326/2014 – processo 2340015014202343, sem
a devida liberação do recurso, na conta da Prefeitura,
em razão de adesão à ata de registro de preço do FNDE/
MEC, pregão eletrônico 94/2012, que gerou a deficiência
de caixa na fonte;
- O terceiro ponto se refere aos valores de IRRF e de ISS,
no total de R$ 248.783,07, evidenciado no demonstrativo
da dívida flutuante que pertencem ao município,
se tivesse sido baixados esses valores das contas de
consignações, teria elevado a disponibilidade de caixa
de recursos próprios e diminuído o passivo financeiro;
- Se feitas essas correções, a disponibilidade de caixa
seria de R$ 466.507,90, na fonte recursos próprios como
demonstrado, suficiente para cobertura das fontes de
recursos vinculados deficitárias, resultando, ainda, em
saldo positivo de R$ 69.471,33, ensejando, assim, o
afastamento da irregularidade.
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva - ITC sugeriu
a mantença da irregularidade, contra argumentando, em
síntese, que o gestor não logrou êxito em seu intento,
haja vista que:
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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- Antes de assumir obrigação financeira, a partir de 1º
de maio do último ano de mandato, o gestor deverá
observar o fluxo de caixa descontado, ou seja, os
compromissos já assumidos;

832.002,49, observa-se dos balancetes da receita de
2014, 2015 e 2016, que realmente não houve entrada
de receitas de convênios com tal objeto, no que assiste
razão à defesa;

- No caso concreto, após os descontos dos compromissos
assumidos, verificou-se disponibilidade de caixa, em
30/4/2016, para algumas fontes. No entanto, após esta
data foram assumidos compromissos financeiros para os
quais a disponibilidade de caixa mostrou-se insuficiente;

- Quanto à ausência de baixa do IRRF e do ISS da dívida
flutuante, a tese do gestor é totalmente plausível e
merece prosperar;

- Nesse sentido, é indiferente se a metodologia utilizada
por este Tribunal se baseou ou não em análise processual
in loco, haja vista que, de acordo com a Lei 4.320/64,
o empenho cria obrigação de pagamento, ou seja, para
se empenhar despesa nos dois últimos quadrimestres
do mandato, deveria o gestor observar a existência de
disponibilidade caixa suficiente para sua cobertura;
- Em que pese os estudos e discussões aventadas pelo
gestor, este Tribunal já pacificou alguns entendimentos
sobre a matéria, apontando como precedentes sobre
a metodologia aplicada os Processos TC 3096, 2948 e
3242/2013;
- Quanto aos erros na geração do demonstrativo de
disponibilidade de caixa e dos restos a pagar, conforme
manifestação no item 2.5, somente o gestor poderia
proceder os ajustes alegados, o que ficou prejudicado
com o final do seu mandato;
- De fato, os saldos deficitários das fontes vinculadas não
causariam maiores problemas à gestão fiscal, no caso de
saldo superavitário na conta de recursos próprios;
- Com relação à inscrição de restos a pagar não
processados de convênio relativo à educação, cujo
empenho data de maio de 2014, no montante de R$

muito mais criteriosa e rigorosa da que a área técnica
vinha adotando em exercícios anteriores, de forma
a violar flagrantemente os princípios constitucionais
da segurança jurídica, bem como pelo exercício do
princípio do contraditório e da ampla defesa.
A respeito do tema, segurança jurídica, leciona a Prof.ª
Maria Sylvia Zanella di Pietro, verbis:

- Com base nas justificativas e documentos trazidos
pelo gestor, elaborou novo demonstrativo, que resultou
no saldo deficitário total de R$ 214.452,90, ocorrendo
o déficit nas fontes: Saúde Recursos Próprios (268.952,41), e Educação Recursos Próprios (- 59.929,74).

Na realidade, o princípio da proteção à confiança leva
em conta a boa-fé do cidadão, que acredita e espera
que os atos praticados pelo poder público sejam lícitos
e, nessa qualidade, serão mantidos e respeitados pela
própria Administração e por terceiros. – g.n.

Ressalte-se, quanto a este item, que o art. 42 da Lei
Complementar 101/2000 estabelece que é vedado ao
titular do poder ou órgão, nos dois últimos quadrimestres
do seu mandato, contrair obrigação de despesa que
não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou
que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte
sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para
este efeito.

In casu, porém, não há como se fixar um período
para adaptação, já que a entrada em vigor da nova
interpretação conferida pela Corte de Contas à forma
de aferição do art. 42, da Lei Complementar Federal
101/2000 se deu, exatamente, no último ano dos
mandatos, impedindo assim a adequação dos gestores
à nova sistemática.

Sobre o assunto, cabe ressaltar que este Conselheiro
em Substituição, quando da análise do Processo TC
4003/2013, suscitou questionamento acerca do prejuízo
à segurança jurídica, ao exercício do contraditório
e da ampla defesa, de maneira que, em havendo
impossibilidade material da análise do item, deve ser
considerada prejudicada a análise e considerar o item
regular com ressalva.
Naquela oportunidade, inclusive, este Conselheiro
em Substituição ressaltou que ao mudar o critério de
metodologia para fins de verificação do art. 42, da LRF,
resultou em uma aplicação retroativa de metodologia
www.tce.es.gov.br

Muito embora se tenha observado a inconsistência de
insuficiência de caixa, é de se recordar que o novo marco
interpretativo, conforme aventado no complemento de
voto do Eminente Conselheiro Sérgio Manoel Nader
Borges, se deu quando já iniciado o período de vedação
previsto no dispositivo legal, o que inviabilizava o seu
atendimento sem o risco da imputação de sanções por
sua violação.
Assim, ainda que o próprio art. 42, da Lei Complementar
Federal 101/2000, faça previsão das vedações impostas
e das obrigações a serem observadas em caso de sua
incidência, assim como a 4ª Edição do Manual de
Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) e do
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), editados pela
Secretaria do Tesouro Nacional tenham sido considerados
como fonte para a elaboração da Nota Técnica 001/2013,
é de se constatar que o Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo – TCEES mantinha uma sistemática
específica de aferição do referido artigo o que, de certa
forma, conferia aos jurisdicionados segurança jurídica
e confiança no sentido de que o exame das contas
seguiria este padrão.
Portanto, a alteração dos parâmetros interpretativos
previstos na Nota Técnica 001/2013 promoveu profunda
alteração na metodologia de aferição do art. 42, da Lei
Complementar Federal 101/2000, impedindo que os
gestores públicos se adaptassem às novas diretrizes.
Por estas razões, entendo que deve ser considerada
prejudicada a análise da irregularidade “obrigação de
despesas contraída nos dois últimos quadrimestres
do mandato sem disponibilidade financeira suficiente
para o seu pagamento”, por impossibilidade material
de se promover sua análise, diante das alterações
interpretativas promovidas e da falta de informações
necessárias para sua aferição, considerando, ainda, a
Decisão Normativa 001/2018, aprovada por esta Corte
de Contas, que sugere a inviabilidade de reabertura da
instrução processual destes autos.
Desta forma, considerando as justificativas por ela
apresentadas, divirjo do entendimento técnico e do
Órgão Ministerial e afasto a presente irregularidade,
deixando de aplicar multa à agente responsável pela
remessa das contas.
3. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, acompanhando parcialmente o

posicionamento da área técnica e do Ministério Público
Especial de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Parecer Prévio que submeto
à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1. AFASTAR os indicativos de irregularidades constantes
dos itens 2.2, 2.3 e 2.4 da ITC, bem como o item 2.2 desta
decisão (2.6 da ITC), em face das razões expendidas;
2. MANTER o indicativo de irregularidade tratado no
item 2.1 desta decisão (2.5 – ITC), em face das razões
expendidas;
3. DEIXAR DE APLICAR multa pecuniária à Sra. Iracy
Carvalho Machado Fernandes, na forma sugerida no
item 2.1 da ITC, relativamente ao atraso na remessa das
contas a este Tribunal, em decorrência das razões antes
expendidas;
4. EMITIR PARECER PRÉVIO dirigido à Câmara Municipal
de Montanha, recomendando a REGULARIDADE
COM RESSALVAS das Contas do Município, relativas
ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr.
Ricardo de Azevedo Favarato, em razão da mantença
do indicativo de irregularidade tratado no item 2.1 desta
decisão (2.5 – ITC), sem o condão de macular as contas,
dando-lhe a devida quitação;
5. ENCAMINHAR os autos ao Ministério Público Especial
de Contas para acompanhamento da decisão, nos termos
do artigo 131 da Resolução TC 261/2013;
6. DAR CIÊNCIA aos interessados, ARQUIVANDO-SE os
presentes autos após o respectivo trânsito em julgado,
www.tce.es.gov.br

bem como as providências do art. 131 da Resolução TC
261/2013.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO
RELATÓRIO
Solicitei vista deste processo, da relatoria do Conselheiro
Substituto Marco Antônio da Silva, cujo objeto é a
Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal
de Montanha relativa ao exercício de 2016, sob a
responsabilidade do Sr. Ricardo de Azevedo Favarato –
Prefeito Municipal, sendo responsável pela remessa das
contas a esta Corte a Sra. Iracy Carvalho Machado Baltar
Fernandes.
O Relatório Técnico Contábil RTC 07/2018 (doc. 61),
apontou indicativos de irregularidades, que foram
consubstanciados na Instrução Técnica Inicial ITI
14/2018 (doc. 62), sugerindo a citação do Sr. Ricardo
de Azevedo Favarato e da Sra. Iracy Carvalho Machado
Baltar Fernandes, para apresentação de suas alegações
de defesa, como se demonstra a seguir:
Tabela
Regularmente citados, os responsáveis anexaram aos
autos suas justificativas e documentos (docs. 76, 77 e
78).
A documentação encaminhada foi analisada pelo
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia (NCE), o qual concluiu na Instrução Técnica
Conclusiva 1883/2018 (doc. 82) pela rejeição das
contas do Sr. Ricardo de Azevedo Favarato em razão das
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irregularidades apontadas nos itens 4.3.2 e 7.4.1.1 todos
do Relatório Técnico 07/2018.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
2375/2018, anuiu aos argumentos fáticos e jurídicos
delineados na ITC 1883/2018, da lavra do Procurador de
Contas Heron Carlos Gomes de Oliveira.
O então relator deste processo, Conselheiro Substituto
Marco Antônio da Silva, proferiu voto no sentido de
afastar os indicativos de irregularidades constantes dos
itens 2.2, 2.3, 2.4 e 2.6 da ITC, manter o indicativo de
irregularidade do item 2.5 da ITC, deixar de aplicar multa
pecuniária à Sra. Iracy Carvalho de Machado Baltar
Fernandes e recomendou a regularidade com ressalvas
das contas da Prefeitura Municipal de Montanha.
Com pedido de vistas vieram os autos a este gabinete.
FUNDAMENTAÇÃO
Passo assim à análise comparada dos itens de
irregularidade discutidos neste processo, considerando a
argumentação técnica, as razões do Conselheiro Relator
e expondo, item a item, as minhas razões de voto.
Destaco, de início, que acompanho o opinamento técnico
contido na ITC 1883/2018 quanto ao afastamento das
irregularidades relativas aos itens 4.1.1, 4.2.1 e 4.3.1
com base nas razões expostas naquela análise técnica,
que deixo de repetir por economia processual; e centro
minha argumentação na matéria em que há conflito
entre a área técnica, o Ministério Público e o voto do
Conselheiro Relator.
2.1 Apuração de déficit financeiro evidenciando
desequilíbrio das contas públicas (Item 4.3.2 do RT
07/2018)
Base Legal: artigo 1º, § 1º, c/c artigo 4º, inciso I, alínea

“a”, da Lei Complementar nº 101/2000.
De acordo com a Instrução Técnica Conclusiva
1883/2018:
De acordo com o RT 007/2018, verificou-se o déficit
financeiro nas diversas fontes especificadas a seguir,
resultado do confronto entre ativo e passivo financeiros,
sendo que a fonte recursos ordinários não possui
resultado positivo suficiente para a cobertura:
Tabela
Analisando as justificativas dos agentes responsáveis,
assim se manifestou:
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 007/2018, verificou-se déficit
financeiro em diversas fontes de recursos vinculados,
resultado do confronto entre ativo e passivo financeiros,
sendo que a fonte recursos ordinários não possuía
resultado positivo suficiente para cobrir as fontes
vinculadas.
Em sua defesa, o gestor alegou que o “demonstrativo
da disponibilidade de caixa e dos restos a pagar”, após a
inscrição em restos a pagar não processados, não deve,
necessariamente, apresentar o mesmo resultado do
superávit/déficit evidenciado no balanço patrimonial,
apesar do resultado de ambos serem muito próximos.
Aduziu, ainda, que somente após o encerramento do
exercício financeiro o sistema contábil do município
permite a realização de “ajustes” nos referidos
demonstrativos. E, nesse sentido, reencaminhou novo
“demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos restos
a pagar” corrigido. Por fim, requereu o ex-gestor que
www.tce.es.gov.br

o Tribunal recomende ao atual o gestor que faça os
lançamentos de ajustes nas fontes que se apresentaram
inconsistentes.
Pois bem.
Compulsando os documentos apresentados pelo
gestor observa-se que o novo “demonstrativo da
disponibilidade de caixa e dos restos a pagar” verificase que não haveria mais o problema de fontes de
recursos com saldo financeiro negativo. O documento
acostado pelo gestor representaria o saldo daquelas
contas “após os lançamentos de ajustes”. Ocorre que tais
lançamentos somente serão realizados se o atual gestor
executar tais atos administrativos. Ou seja, concluise que os documentos enviados não foram extraídos
do sistema contábil do município e, portanto, carecem
de documentação hábil e de escrituração no sistema
municipal, sob controle do município.
Assim, até a data de elaboração desta instrução técnica
não havia ainda sido realizado o ajuste, considerando
que o atual gestor não teve ciência desta necessidade.
Entretanto, na peça inicial questionou-se o saldo das
contas evidenciadas no Anexo ao Balanço Patrimonial,
de onde se verificaria a origem/destinação dos recursos
que compunham o superávit financeiro do exercício de
2016. E, nesse sentido, não houve qualquer documento
ou justificativa que eliminasse o fato de as contas
oriundas de recursos vinculados se apresentassem com
saldo negativo.
A situação ora descrita nos remete para uma falta de
controle do sistema contábil do município, causando,
nesse sentido, desconfiança quanto a fidedignidade dos
documentos contábeis produzidos.
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Face o todo exposto e, considerando que o Anexo ao
Balanço Patrimonial do município evidencia diversos
déficits de contas vinculadas sem cobertura dos recursos
próprios; considerando que o acerto do demonstrativo
ainda não ocorreu; vimos não acolher as alegações
de defesa, fato este que nos conduz a opinar pela
manutenção do indicativo de irregularidade apontado
no item 4.3.2 do RT 007/2018.
O Conselheiro Relator formulou seu voto, de onde se
destaca:
Examinando as razões técnicas e de defesa, verifico que
não restou demonstrado nos autos a não ocorrência
do déficit financeiro registrado nas fontes de recurso
indicadas, constantes do anexo do balanço patrimonial.
Lado outro, verifico das razões de defesa, não
acolhidas pela área técnica, pelo fato da documentação
apresentada pelo gestor não ter sido extraída do sistema
de contabilidade, que carecia de lançamentos de ajustes
a serem efetuados após o encerramento do exercício,
concluindo-se pela falta de controle do sistema.
Assim sendo, entendo que assiste razão à área técnica
que concluiu pela mantença da irregularidade, contudo,
por se tratar de inconsistência contábil não afeta
à responsabilidade do Chefe do Poder Executivo
Municipal, entendo que não deve macular as contas.
Posto isto, acompanhando parcialmente o entendimento
técnico e do Órgão Ministerial, mantenho o presente
indicativo de irregularidade, porém, sem o condão de
macular as contas.
Divirjo neste ponto do Relator, em primeiro lugar
por entender que déficit financeiro não constitui
irregularidade desprovida de gravidade, que possa

ser considerada como uma mera ressalva nas constas,
sobretudo quando considerada num contexto de muitas,
de desordem orçamentária e financeira, descontrole e
desequilíbrio, como o que se observa neste processo.
Além disso e não menos importante é a questão aqui
repetida da manutenção da irregularidade “sem o condão
de macular as contas”, formulação de voto empregada
também neste item e juridicamente inexistente, uma
vez que o mencionado “condão de macular as contas”
é o efeito legal imediato, plenamente vinculado e
indisponível do julgamento de um ato irregular, ou de
contas irregulares, pelo órgão de controle.
Não é possível, à luz dos princípios da supremacia e da
indisponibilidade do interesse público, o reconhecimento
de uma irregularidade grave e ao mesmo tempo a
neutralização de seus efeitos.
Não há possibilidade legal de uma irregularidade ser
reconhecida e “relevada”, ou que esse reconhecimento
“não tenha o condão de macular as contas” para que o
julgamento seja pela regularidade ou pela regularidade
com ressalva, 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, sobretudo porque há, no mérito, valores muito
mais relevantes envolvidos, como o respeito à lei, à
ordem democrática e aos princípios republicanos.
Concluo no sentido de acompanhar a Instrução Técnica
1883/2018, o parecer ministerial e parcialmente o
Conselheiro Relator, no sentido da manutenção da
irregularidade para todos os efeitos legais.
2.2 Despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres
de mandato sem suficiente disponibilidade de caixa
www.tce.es.gov.br

para pagamento (item 7.4.1.1 do RT 007/2018)
Base legal: artigos 42 e 55 da Lei Complementar nº
101/2000.
O Relatório Técnico 07/2018 informa que o Executivo
contraiu obrigações de despesa no período vedativo com
insuficiência de recursos financeiros para pagamento,
nas seguintes fontes de recursos:
Disponibilidade de caixa antes da inscrição dos restos a
pagar não processados (R$):
(TABELA)
Disponibilidade de caixa após da inscrição dos restos a
pagar não processados do exercício (R$):
(TABELA)
A Instrução Técnica Conclusiva ITC 1883/2018 analisou
as alegações de defesa dos responsáveis nos seguintes
termos:
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 007/2018, verificou-se o Chefe
do Poder Executivo do município de Montanha não
cumpriu a obrigação estipulada no artigo 42 da Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Conforme apurado na peça inicial, verificou-se
insuficiência de caixa para a cobertura de despesas
contraídas nas fontes Saúde (recursos próprios),
Educação (recursos próprios e outros recursos) e
Recursos não Vinculados.
Em sua defesa, o gestor alegou, inicialmente, que o
assunto do artigo 42 ainda gera controvérsias quanto
a aplicabilidade do mesmo. Ponderou, também, que a
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análise das despesas contraídas deveria ser feita “in
loco” e não apenas com base nos empenhos do período.
Por fim, o gestor apresentou três macros pontos nos
quais a defesa se arvorou para afastar a irregularidade
apontada no RT 007/2018.
Pois bem.
Para este indicativo de irregularidade iremos nos
manifestar pontualmente sobre cada fato apontado
pelo defendente.
DIVERGÊNCIA QUANTO A MELHOR FORMA DE
APURAÇÃO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NO PERÍODO
VEDADO
O parágrafo único é de suma importância para a questão
interpretativa do cerne do artigo 42. Isto porque,
conforme redação do mesmo, todas as despesas
compromissadas bem como os encargos a pagar até o
final do exercício financeiro (último ano de mandato)
deverão ser considerados para efeitos de apuração da
disponibilidade de caixa.
Isto significa que antes de assumir qualquer obrigação
financeira a partir de 1º de maio do último ano de
mandato, o gestor deverá observar o fluxo de caixa
descontado. Ou seja, os compromissos já assumidos
deverão fazer parte das contas:
(FIGURA)
No caso em concreto após os descontos dos
compromissos assumidos pelo gestor, verificou-se haver
disponibilidade de caixa em 30 de abril para algumas
fontes de recursos. Ocorre que após esta data, foram
assumidos compromissos financeiros para os quais a
disponibilidade de caixa mostrou-se insuficiente.

E, nesse sentido, é indiferente se a metodologia utilizada
por este Tribunal de Contas não se baseou em análises
processuais feitas diretamente no município. Basta
relembrar que nos termos da Lei Federal 4.320/1964,
que foi recepcionada pela Constituição da República
como lei complementar, que o empenho é ato emanado
pela autoridade competente que cria obrigação de
pagamento. Ou seja, para que se pudesse empenhar
uma despesa nos dois últimos quadrimestres, deveria
haver disponibilidade de caixa livre.

deficitários não causariam maiores problemas à gestão
fiscal caso houvesse saldo superavitário na conta de
Recursos Próprios.

Ademais, em que pese os estudos e discussões
aventados pelo gestor, o TCEES já pacificou alguns
entendimentos sobre a matéria. Nesse sentido,
apontamos os processos TC 3.096/2013, 2.948/2013
e 3.242/2013 como precedentes sobre a metodologia
aplicada na apuração do artigo 42 da LRF.

Assim, a situação do alegado erro nos relatórios
apontados pelo ex-gestor permanece aberta.

Dito isto, não vislumbramos necessidade de se proceder
a analises outras para a perfeita caracterização do
descumprimento do referido artigo da lei fiscal.
ERRO NA GERAÇÃO DO DEMONSTRATIVO DA
DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
O gestor apontou três situações que contribuíram
para que a área técnica deste Tribunal concluísse pelo
descumprimento do artigo 42.
O primeiro ponto foi um erro na geração do relatório do
demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos restos
a pagar. Sobre este ponto já nos manifestamos no item
2.5 desta Instrução Técnica Conclusiva.
Conforme já mencionado anteriormente, o relatório do
demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos restos
a pagar apresentou diversas contas com insuficiência de
recursos, ou seja, saldo negativo. De fato, estes saldos
www.tce.es.gov.br

Entretanto, não se verificou tal situação. O alegado
pelo gestor era de que havia a necessidade de efetuar
correção através de lançamentos para ajustar os
demais saldos das contas deficitárias. E, conforme já
apontamos, somente o atual gestor, se considerasse
pertinente tais ajustes, é que poderia proceder a tais
atos administrativos.

Dito isto, não acataremos este ponto da defesa como
argumento capaz de afastar a irregularidade apontada
na peça inicial.
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE
CONVÊNIO RELATIVO À EDUCAÇÃO
O segundo ponto apontado pelo gestor diz respeito
a um convênio firmado para realizar obra na área de
educação.
Alega o defendente que no exercício financeiro de
2014 foi empenhada uma despesa para a construção
de creches no município de Montanha. Entretanto, o
município não recebeu o recurso financeiro do Governo
Federal relativo ao aludido convênio. E, nesse sentido,
a inscrição em restos a pagar não processados na fonte
“educação convênios” no montante de R$ 832.002,49
(oitocentos e trinta e dois mil dois reais e quarenta e
nove centavos) deveria ser excluída do montante de
contas deficitárias.
Os documentos colacionados aos autos pelo gestor
apresentam apenas o saldo do respectivo resto a pagar
Segunda-feira, 3 de junho de 2019

248

ATOS DA 1a CÂMARA

não processado. Contudo, ao se compulsar o balancete
analítico da receita orçamentária do exercício financeiro
de 2014, observa-se a seguinte arrecadação em relação
aos convênios:
(FIGURA)
De fato, não houve entrada de receitas de convênios
no exercício de 2014. Igualmente, não visualizamos
recursos de convênios nos exercícios de 2015 e 2016,
destinados à construção de creches.
Assim, entendemos que assiste razão ao gestor quanto
ao fato de que o montante evidenciado na fonte de
recurso vinculado “educação – convênio” deveria ser
excluído do total das contas com saldo deficitário.
Dito isto, esta parte das alegações de defesa merece
prosperar e será considerada na conclusão sobre a
manutenção ou não do indicativo de irregularidade.
AUSÊNCIA DE BAIXA DE IMPOSTOS DEVIDOS À PRÓPRIA
MUNICIPALIDADE EVIDENCIADOS NO DEMONSTRATIVO
DA DÍVIDA FLUTUANTE
O terceiro ponto apontado pelo gestor diz respeito à
ausência de baixa de impostos devidos ao município
evidenciados no Demonstrativo da Dívida Flutuante.
O Demonstrativo da Dívida Flutuante do município de
Montanha evidencia valores retidos a título de ISS e de
IRRF, na parte relativa às consignações.
Essas contas, assim como as demais contas que
integram os valores consignados, representam créditos
de terceiros perante o Poder Público. No caso do ISS e
do IRRF o terceiro credor é o próprio município, haja
vista que estes impostos foram retidos no momento de
ocorrência do fato gerador e deverão ser repassados ao
sujeito ativo do crédito tributário.

Nesse sentido, a tese arvorada pelo gestor é totalmente
plausível. Ou seja, não existe débito do município para
um outro terceiro que não seja o próprio município.
Assim, os valores registrados na dívida flutuante
referentes aos impostos ISS e IRRF deverão ser excluídos
daquele montante.
Dito isto, esta parte das alegações de defesa merece
prosperar.
CONCLUSÃO SOBRE A DEFESA APRESENTADA PARA
ESTE ITEM DO RT
De posse dos documentos colacionados aos autos,
bem como baseado nas justificativas apresentadas pelo
gestor, concluímos este ponto da seguinte forma:
Não é possível relevar as informações constantes
do Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos
Restos a Pagar, considerando que não houve o aceite e
a correção deste documento por parte do atual gestor;
Merece prosperar a alegação de que o montante
empenhado e não liquidado da conta “educação –
convênios” deverá ser abatida do saldo das contas
vinculadas que se apresentaram deficitárias;
É possível a exclusão dos saldos das contas ISS e IRRF do
montante geral das contas transitórias de consignação.
Assim, ao se fazer as correções sugeridas neste tópico,
tem-se a seguinte situação quanto à disponibilidade
líquida de caixa:
Disponibilidade de caixa após a inscrição dos restos
a pagar não processados do exercício (apurada nos
moldes do RT 007/2018)
(TABELA)
Disponibilidade de caixa após a inscrição dos restos a
www.tce.es.gov.br

pagar não processados do exercício (após os ajustes
realizados em face da defesa apresentada):
(TABELA)
Da nova análise após a defesa apresentada, verifica-se
uma insuficiência de caixa da ordem de R$ 214.452,90
(duzentos e quatorze mil quatrocentos e cinquenta e
dois reais e noventa centavos).
Registre-se que o apêndice G do RT 007/2018 contém
o detalhamento do passivo que compôs a apuração do
art. 42 da LRF.
Face o todo exposto e, considerando a insuficiência de
caixa nas contas de Saúde e Educação, ambos recursos
próprios, vimos não acolher as alegações de defesa,
fato este que nos conduz a opinar pela manutenção do
indicativo de irregularidade apontado no item 7.4.1.1
do RT 007/2018.
O Conselheiro Relator proferiu seu voto pelo
afastamento da irregularidade, cujos argumentos aqui
transcrevo:
Ressalte-se, quanto a este item, que o art. 42 da Lei
Complementar 101/2000 estabelece que é vedado
ao titular do poder ou órgão, nos dois últimos
quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de
despesa que não possa ser cumprida integralmente
dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas
no exercício seguinte sem que haja suficiente
disponibilidade de caixa para este efeito.
Sobre o assunto, cabe ressaltar que este Conselheiro
em Substituição, quando da análise do Processo
TC 4003/2013, suscitou questionamento acerca
do prejuízo à segurança jurídica, ao exercício do
contraditório e da ampla defesa, de maneira que,
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em havendo impossibilidade material da análise do
item, deve ser considerada prejudicada a análise e
considerar o item regular com ressalva.
Naquela oportunidade, inclusive, este Conselheiro
em Substituição ressaltou que ao mudar o critério de
metodologia para fins de verificação do art. 42, da LRF,
resultou em uma aplicação retroativa de metodologia
muito mais criteriosa e rigorosa da que a área técnica
vinha adotando em exercícios anteriores, de forma a
violar flagrantemente os princípios constitucionais
da segurança jurídica, bem como pelo exercício do
princípio do contraditório e da ampla defesa.
[...]
In casu, porém, não há como se fixar um período
para adaptação, já que a entrada em vigor da nova
interpretação conferida pela Corte de Contas à forma
de aferição do art. 42, da Lei Complementar Federal
101/2000 se deu, exatamente, no último ano dos
mandatos, impedindo assim a adequação dos gestores
à nova sistemática.
Muito embora se tenha observado a inconsistência de
insuficiência de caixa, é de se recordar que o novo marco
interpretativo, conforme aventado no complemento de
voto do Eminente Conselheiro Sérgio Manoel Nader
Borges, se deu quando já iniciado o período de vedação
previsto no dispositivo legal, o que inviabilizava o seu
atendimento sem o risco da imputação de sanções por
sua violação.
Assim, ainda que o próprio art. 42, da Lei Complementar
Federal 101/2000, faça previsão das vedações impostas
e das obrigações a serem observadas em caso de sua
incidência, assim como a 4ª Edição do Manual de

Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) e
do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), editados
pela Secretaria do Tesouro Nacional tenham sido
considerados como fonte para a elaboração da Nota
Técnica 001/2013, é de se constatar que o Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES
mantinha uma sistemática específica de aferição
do referido artigo o que, de certa forma, conferia
aos jurisdicionados segurança jurídica e confiança
no sentido de que o exame das contas seguiria este
padrão.
Portanto, a alteração dos parâmetros interpretativos
previstos na Nota Técnica 001/2013 promoveu
profunda alteração na metodologia de aferição do
art. 42, da Lei Complementar Federal 101/2000,
impedindo que os gestores públicos se adaptassem às
novas diretrizes.
Por estas razões, entendo que deve ser considerada
prejudicada a análise da irregularidade “obrigação de
despesas contraída nos dois últimos quadrimestres
do mandato sem disponibilidade financeira suficiente
para o seu pagamento”, por impossibilidade material
de se promover sua análise, diante das alterações
interpretativas promovidas e da falta de informações
necessárias para sua aferição, considerando, ainda, a
Decisão Normativa 001/2018, aprovada por esta Corte
de Contas, que sugere a inviabilidade de reabertura da
instrução processual destes autos.
Desta forma, considerando as justificativas por ela
apresentadas, divirjo do entendimento técnico e do
Órgão Ministerial e afasto a presente irregularidade,
deixando de aplicar multa à agente responsável pela
remessa das contas.
www.tce.es.gov.br

Razões
deste
voto
de
vista:
Quanto à proposta de não aplicação de qualquer
multa e extinção do processo, com base no precedente
do processo TC 4003/2013
O Conselheiro Relator traz em seu voto proposta
divergente, tanto em relação ao Ministério Público
quanto em relação à área técnica. Na verdade, o relator
vota por não aplicar qualquer multa ao gestor por
descumprimento do art. 42 da LRF.
Por mais surpreendente que seja, tal proposta decorre
de um precedente deste Tribunal, que no julgamento
do processo TC 4003/2013 – Prestação de Contas
Anual do Município de Vila Velha, decidiu por não
aplicar multa por descumprimento do artigo 42 da Lei
de Responsabilidade Fiscal em relação ao exercício de
2012.
O Relator faz então uma extensão ao exercício de 2016,
ou seja, esta Corte de Contas deveria deixar de fiscalizar
e exigir o cumprimento do artigo 42 para sempre!
No mencionado processo TC 4004/2013, o Parecer
Prévio 27/2018 relativo às contas do Senhor Neucimar
Fraga, como Prefeito de Vila Velha, foi pela sua rejeição,
tendo sido excluída da análise a irregularidade relativa
à infringência do artigo 42 da LRF, por acolhimento por
maioria, do voto do Conselheiro Sergio Borges, de onde
se transcreve:
Logo, a alteração dos parâmetros interpretativos
previstos na Nota Técnica nº. 001/2013 promoveu
profunda alteração na metodologia de aferição do
art. 42, da Lei Complementar Federal nº. 101/2000,
impedindo que os gestores públicos se adaptassem às
novas diretrizes.
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Em suma, uma nota técnica, explicativa, de
aplicabilidade interna, emanada da área técnica deste
Tribunal foi o motivo para se negar aplicação a uma lei
federal de caráter nacional, disciplinadora do equilíbrio
fiscal das contas públicas, por um Tribunal de Contas.
E agora é novamente utilizada para o mesmo fim, só
que em relação às contas de 2016, quatro anos após
sua publicação.
Do voto do Conselheiro Relator, transcrevo:
No entanto, ainda sob o enfoque da força dos
precedentes deste Tribunal, entendo por afastar
a aplicação da multa ora imputada, em razão do
entendimento vertido no julgamento do processo TC
4003/2013 - Prestação de Contas da prefeitura de Vila
Velha - exercício de 2012, que deu origem ao Parecer
Prévio 27/2018, no qual, em que pese a posição
divergente e minoritária assumida à época deste
relator, foi assentada a inaplicabilidade de sanção
ao gestor, no exercício de 2012, em decorrência da
infringência ao art. 42 da LRF.
Necessário ordenar as idéias, tantos são os pontos a
tratar:
1º) A Nota Técnica 01/2013 não promoveu qualquer
alteração na metologia de aferição do Art. 42 da LRF
A premissa do voto de vistas do Conselheiro Sergio
Borges no processo 4003/2013, para subtrair o exPrefeito de Vila Velha da análise das despesas de final
de mandato, foi essa afirmação, transcrita acima e aqui
novamente: a alteração dos parâmetros interpretativos
previstos na Nota Técnica nº. 001/2013 promoveu
profunda alteração na metodologia de aferição do
art. 42, da Lei Complementar Federal nº. 101/2000,

impedindo que os gestores públicos se adaptassem às
novas diretrizes.
Esta afirmação não é verdadeira, é uma premissa falsa
que invalida todo o julgamento e foi aqui repetida, no
voto do Conselheiro em substituição relator deste
processo.
A mencionada Nota Técnica 01/2013 constituiu um
instrumento dirigido às unidades técnicas do TCE-ES
com a finalidade uniformizar técnicas e padrões de
fiscalização e de análise de contas, de acordo com as
orientações expedidas aos prefeitos no ano de 2012, ou
seja, último ano de mandato.
A referida orientação técnica não trouxe, e nem poderia
trazer, nenhum elemento estranho ao conceito de
responsabilidade fiscal contido na LRF cujo conteúdo
está respaldado na metodologia estipulada pela
Secretaria do Tesouro Nacional.
O método utilizado nas instruções técnicas do TCEES tem
por base normativa o próprio dispositivo da LRF, qual
seja, o artigo 42 e seu parágrafo único, interpretação
essa baseada nos conceitos trazidos pelo Manual
de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro
Nacional vigente à época da prestação de contas.
Destarte, as instruções técnicas do TCEES adotam, e
não poderia ser de forma contrária, tal metodologia.
A base para a aferição do art. 42 da LRF decorre
expressamente das portarias STN nºs 406 e 407/2011
e portaria conjunta STN-SOF nº 01/2011, que tratam,
em síntese, da aprovação da 4ª edição do Manual de
Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) e do
Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF).
Não houve qualquer alteração na metodologia, nem a
www.tce.es.gov.br

nota técnica foi dirigida aos municípios. Foi uma norma
interna, do âmbito do TC, que não produziu qualquer
efeito ou inovação em relação aos procedimentos a
serem adotados pelos prefeitos em final de mandato,
no exercício de 2012.
Ademais, no exercício de 2012, o TCEES ministrou um
workshop “orientações para final de mandato”, para
todos os municípios abrangendo cinco polos no Estado,
onde foram tratados, especificamente, a realização
de despesas no último ano de mandato sem que haja
suficiente disponibilidade de caixa.
Seguem abaixo, algumas notícias sobre os encontros,
conforme noticiado, inclusive, no jornal informativo
Acontece, publicado pela Ascom do TCEES.
Gestores serão orientados para final de mandato
Seguindo seu papel orientador o Tribunal de Contas
do Estado (TCE-ES) inicia em agosto uma série de
treinamentos para gestores de recursos públicos com
uma inovação: o workshop “Orientações para final de
mandato”. Será a primeira vez que o tema será debatido
pela corte de contas com jurisdicionados.
Também serão discutidos os seguintes assuntos: Gestão
e Fiscalização de Contratos Administrativos, Gestão de
Almoxarifado e Patrimônio, A nova Lei Orgânica do TCEES, Sistema de Controle Interno e Plano de Contas.
As aulas serão ministradas nos pólos Colatina, Nova
Venécia, Venda Nova do Imigrante, Cachoeiro de
Itapemirim e Vitória.
Tribunal elege 2013 como ano de orientação
(FIGURA)
Os órgãos de fiscalização, como Tribunal de Contas
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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do Estado (TCEES), Ministério Público e Controladoria
Geral da União, estão unidos para fazer de 2013 o ano
de orientação aos novos gestores municipais.

muito relevante para orientar os gestores”, ressaltou o
presidente da Amunes.

“A nossa casa está aberta ao bom gestor, nossa missão
é orientar. Neste ano (2012) capacitamos dois mil
agentes municipais; a meta é dobrar este número em
2013, que será o ano de orientação para a garantia
da correta aplicação do dinheiro público”, disse o
presidente do TCEES, conselheiro Carlos Ranna. “Os
prefeitos devem estar atentos, ser realistas e agir com
prudência na elaboração dos orçamentos”, pontou.

Resulta então que o argumento empregado no
julgamento do processo TC 4003/2013 para afastar
a análise do cumprimento o artigo 42 da LRF é
totalmente desprovido de razão ou verdade, de tal
modo insubsistente que não deve ser considerado
nem mesmo para aquele processo, menos ainda para
formar precedente e afastar o julgamento de gestores
que tenham agido de forma irresponsável no final do
mandato.

Para auxiliar os prefeitos que deixaram a gestão e os
que estavam por assumir, a Corte distribuiu no final de
2012 cartilhas com orientações de final e de início de
mandato.
No dia 7 de dezembro, a Corte realizou ainda o Seminário
de Orientação aos Novos Prefeitos, que reuniu mais
de 500 pessoas na sede do TCEES. Representando os
prefeitos, o presidente da Associação dos Municípios
do Espírito Santo (Amunes), Elieser Rabelo, destacou,
na ocasião, a importância do evento para a capacitação
dos servidores e o debate de temas relevantes às
administrações municipais.
“Os prefeitos que irão assumir no próximo ano
encontrarão grandes dificuldades, como, por exemplo,
a diminuição da arrecadação. Nós vamos ter que fazer
mais com menos. E, para isso, a busca pela eficiência
da gestão e a formação de uma boa equipe serão de
extrema importância”, disse Rabelo.
“O prefeito deve começar bem a sua administração.
Por isso, essa oportunidade oferecida pelo Tribunal
de Contas, que tem sido parceiro dos municípios, é

Fonte: Ascom TCEES

2º) O entendimento adotado no julgamento do
processo TC 4003/2013 tem uma limitação temporal,
que é o exercício de 2012.
Embora absurda e insustentável, a própria decisão
tomada naquele processo não pretendia produzir
efeitos futuros. Ela foi tomada com base em premissas
falsas, argumentos distorcidos, mas sempre foi limitada
ao exercício de 2012.
Trazê-la para o exercício de 2016 é algo impossível
de sustentar. Caso a Nota Técnica 1/2013 tivesse,
efetivamente, trazido alguma alteração de critérios
de aferição de cumprimento do artigo 42 da LRF, ela
ainda poderia ser considerada uma novidade em 2016?
Evidentemente a resposta só pode ser negativa.
Ainda assim o Relator repete neste processo aqueles
mesmos argumentos, como se não se tivessem passado
quatro anos desde que aqueles fatos ocorreram.
Este Tribunal de Contas não pode renunciar à sua
competência constitucional de julgar aqueles que
gerem recursos públicos de forma irresponsável e lhes
www.tce.es.gov.br

aplicar as penalidades legais.
A argumentação do Relator, permito-me dizer, é absurda
e não deve sequer ser objeto de discussão.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites
processuais e legais, pedindo vênia por divergir do
que propõe o eminente Conselheiro Relator Substituto
Marco Antônio da Silva, VOTO em consonância com
a área técnica e o Ministério Público de Contas, no
sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de voto 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:
1 EMITIR PARECER PRÉVIO pela REJEIÇÃO DAS CONTAS
do senhor Ricardo de Azevedo Favarato - Prefeito
Municipal de Montanha, no exercício financeiro de
2016, tendo em vista a manutenção das seguintes
irregularidades apontadas na Instrução Técnica
Conclusiva 1883/2018:
Apuração de déficit financeiro em diversas fontes
de recursos evidenciando desequilíbrio das contas
públicas (item 4.3.2 do RT 007/2018 e 2.5 da ITC
1883/2018);
Base legal: artigo 1º, § 1º, c/c artigo 4º, inciso I, alínea
“a”, da Lei complementar nº 101/2000.
Despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres
de mandato sem suficiente disponibilidade de caixa
para pagamento (item 7.4.1.1 do RT 007/2018 e 2.6 da
ITC 18832018);
Base legal: artigos 42 e 55 da Lei Complementar nº
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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101/2000.

Técnica Conclusiva 1883/2018:

FORMAR AUTOS APARTADOS PARA APLICAÇÃO DE
MULTA, nos termos dos arts. 389, inciso I, e parágrafo
único, 134, inciso III, e §2° e 281 do RITCEES, com
a finalidade de se responsabilizar, pessoalmente, a
senhora Iracy Carvalho Machado Baltar Fernandes
– Prefeita Municipal frente à Prefeitura Municipal de
Montanha, com espeque no art. 136 da LC n. 621/2012
e art. 390, inciso III, do RITCEES c/c art. 5°, incisos III e
IV, §§ 1° e 2°, da Lei n. 10.028/2000, considerando o
descumprimento do prazo para envio da prestação de
contas anual, conforme item 2.1 da ITC 1883/2018.

1.1.1. Apuração de déficit financeiro em diversas
fontes de recursos evidenciando desequilíbrio das
contas públicas (item 4.3.2 do RT 007/2018 e 2.5 da ITC
1883/2018);

3. Tendo em vista que a infringência ao art. 42 da
LRF constitui provável infração penal, REMETER AO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
cópia da Instrução Técnica Conclusiva nº 1883/2018,
do Parecer Ministerial nº 2375/2018, da lavra do
Procurador de Contas Heron Carlos Gomes de Oliveira,
deste Voto e da Decisão proferida.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. PARECER PRÉVIO TC 0024/2019-1 – 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 no voto de vista pelo
Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1.1 EMITIR PARECER PRÉVIO pela REJEIÇÃO DAS
CONTAS do senhor Ricardo de Azevedo Favarato
- Prefeito Municipal de Montanha, no exercício
financeiro de 2016, tendo em vista a manutenção
das seguintes irregularidades apontadas na Instrução

Base legal: artigo 1º, § 1º, c/c artigo 4º, inciso I, alínea
“a”, da Lei complementar nº 101/2000.
Despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres
de mandato sem suficiente disponibilidade de caixa
para pagamento (item 7.4.1.1 do RT 007/2018 e 2.6 da
ITC 18832018);
Base legal: artigos 42 e 55 da Lei Complementar nº
101/2000.
1.2 FORMAR AUTOS APARTADOS PARA APLICAÇÃO DE
MULTA, nos termos dos arts. 389, inciso I, e parágrafo
único, 134, inciso III, e §2° e 281 do RITCEES, com
a finalidade de se responsabilizar, pessoalmente, a
senhora Iracy Carvalho Machado Baltar Fernandes
– Prefeita Municipal frente à Prefeitura Municipal de
Montanha, com espeque no art. 136 da LC n. 621/2012
e art. 390, inciso III, do RITCEES c/c art. 5°, incisos III e
IV, §§ 1° e 2°, da Lei n. 10.028/2000, considerando o
descumprimento do prazo para envio da prestação de
contas anual, conforme item 2.1 da ITC 1883/2018.
1.3 Tendo em vista que a infringência ao art. 42 da
LRF constitui provável infração penal, REMETER AO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
cópia da Instrução Técnica Conclusiva nº 1883/2018,
do Parecer Ministerial nº 2375/2018, da lavra do
Procurador de Contas Heron Carlos Gomes de Oliveira,
deste Voto e da Decisão proferida.

Sebastião Carlos Ranna de Macedo. Parcialmente
vencido o então relator, conselheiro Marco Antonio da
Silva, que votou pela emissão de Parecer Prévio pela
aprovação com ressalva, deixando de aplicar multa.
Absteve-se de votar, sem divergência, o conselheiro
Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha, condutor do processo
nos termos do artigo 86, § 4º, do Regimento Interno.
3. Data da Sessão: 03/04/2019 – 9ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1 Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo e
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiro substituto: Marco Antônio da Silva
(relator, nos termos do artigo 86, § 2º, do Regimento
Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Relator nos termos do art. 86, §2º,
do Regimento Interno
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

2. Por maioria, nos termos do voto-vista do conselheiro
www.tce.es.gov.br
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2 a CÂMARA

Acórdãos e Pareceres - 2ª Câmara
ACÓRDÃOS

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

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos
na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos
se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
Acórdão 00336/2019-9
Processo 05000/2007-3

Conselheiros-substitutos
João Luiz Cotta Lovatti

Classificação Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício 2006
UG PMI - Prefeitura Municipal de Itapemirim

Ministério Público Especial de Contas

Relator Domingos Augusto Taufner
Interessado PREFEITURA ITAPEMIRIM
Responsável NORMA AYUB ALVES, JACKSON RODRIGUES
CUZZUOL, EDER BOTELHO DA FONSECA, SANDRA
PECANHA DE ALMEIDA, JOSE SANTIAGO DE LIMA
AUDITORIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – AFASTAR
APONTAMENTOS DA ITC Nº 1176/2009 – ARQUIVAR

SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Auditoria Ordinária de Obras e
Serviços de Engenharia na Prefeitura Municipal de
www.tce.es.gov.br

Itapemirim, relativamente ao exercício de 2006, de
responsabilidade das Sras. Norma Ayub Alves (Prefeita
Municipal), Sandra Peçanha de Almeida Marvila (VicePrefeita) e dos Srs. Eder Botelho da Fonseca (Secretário
Municipal de Finanças), Jackson Rodrigues Cuzzuol
(Secretário Municipal de Obras) e José Santiago de Lima
(Secretário Municipal de Obras).
A 9ª Controladoria Técnica de Engenharia elaborou o
Relatório de Auditoria Ordinária nº 113/2007 opinando
pela citação dos responsáveis e sugeriu recomendações.
Após, tivemos a Manifestação Técnica Preliminar nº
14/2008 opinando por dissentir dos seguintes indicativos
de irregularidades:
Quanto ao pagamento a maior realizado na 6ª medição
do contrato 68/2006, não vislumbramos a irregularidade
como pagamento indevido, considerando a compensação
havida no pagamento do 3º aditivo, este pago a menor.
Desta forma, o que restou configurado de fato foi uma
falha na liquidação dos serviços executados, conforme
apontado no item 2.1 da ITI que elaboramos;
Com referência ao contrato 241/2006, não vislumbramos
como irregularidades: A ausência de comprovação de
liquidação da despesa originada pelo Termo Aditivo
nº 01, uma vez que o pagamento não fora efetuado
até a data da auditoria; A especificação do material
de acabamento da bancada e do piso do banheiro do
gabinete da Prefeita, de mármore tipo exportação, por
não configurar acréscimo de custo relevante sobre o valor
global contratado, ressaltando que este foi considerado
pelos auditores, em seu relatório, “compatível com os
preços de referência adotados por esta Corte de Contas”.
Ato contínuo, a 9ª Controladoria Técnica de Engenharia
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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elaborou a Instrução Técnica Inicial nº 186/2008
opinando pela citação dos responsáveis em razão dos
seguintes indicativos de irregularidades:

para a assinatura do contrato e para a entrega do objeto
da licitação - infração ao inciso II do artigo 40 da Lei
8.666/93.

1 - A CITAÇÃO, com fundamento nos artigos 41, inciso
III e 57 da Lei 32/1993, combinados com o art. 162 da
Resolução TC no 182/02, e com o § único do art. 4º, da
Lei 1.905/2005, do Executivo Municipal de Itapemirim:
“Os ordenadores de despesas de que trata a presente
lei, são responsáveis, civil e criminalmente, por todos
os atos que praticarem, por delegação de poderes,
especialmente em ordenação e liquidação de despesas,
prestação de contas junto aos Tribunais de Contas da
União e do Estado, Secretarias Estaduais, Ministérios do
Governo Federal, Câmara Municipal, Ministério Público
e demais órgãos fiscalizadores” (sic), dos responsáveis
abaixo identificados, para que, no prazo assinado pelo
Egrégio Plenário, apresentem os documentos que
entenderem indispensáveis à elucidação dos fatos
lançados nesta Instrução Técnica Inicial.

1.1.1.3 - Conforme descrito no item 1.3 desta ITI, foi
firmado o Aditivo I, com prorrogação de prazo, sem
documentação justificativa, - infração ao artigo 57, § 2º
da Lei 8.666/93.

Sra. Norma Ayub Alves – Prefeita Municipal: por ter
atuado como ordenadora de despesas e como executante
dos contratos auditados no exercício de 2006.
1.1) Descumprimento da legislação:
1.1.1 - Contrato No 145, de 19 de abril de 2006 Construção de praça de esporte e serviços de drenagem
na localidade de Graúna. 1.1.1.1 - Conforme descrito
no item 1.1 desta ITI, não constou no Convite, nem no
contrato a indicação do regime de execução - infração ao
caput do artigo 40 e ao inciso II do artigo 55, ambos da
Lei 8.666/93.
1.1.1.2 - Conforme descrito no item 1.2 desta ITI, não
constou no Convite a indicação de prazos e condições

1.1.1.4 - Conforme descrito no item 1.4 desta ITI, foi
firmado o Aditivo I, com acréscimo de valor, sem planilha
orçamentária - infração ao artigo 65, inciso I alínea b da
Lei 8.666/93.
1.1.1.5 - Conforme descrito no item 1.5 desta ITI, não foi
publicado Resumo do instrumento contratual - infração
ao artigo 61 da Lei 8.666/93.
1.1.1.6 - Conforme descrito no item 1.6 desta ITI, houve
pagamento de despesa sem medição e sem comprovação
- infração aos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.
1.1.2 - Contrato nº 068/2006, de 3 de janeiro de 2006
- Construção de quadra poliesportiva coberta, reforma
e ampliação dos prédios para adaptação da creche e
reforma do prédio para sala dos professores, na escola
Madalena Pisa.
1.1.2.1 - Conforme descrito no item 2.1 desta ITI, houve
liquidação de despesa com valor inferior ao da medição
e da nota fiscal - infração aos artigos 62 e 63 da Lei
4.320/64.
1.1.2.2 - Conforme descrito no item 2.2 desta ITI, não foi
publicado Resumo do instrumento contratual - infração
ao artigo 61 da Lei 8.666/93.
1.1.2.3 - Conforme descrito no item 2.3 desta ITI, houve
acréscimos de valor ao contrato em percentuais acima
dos permitidos - infração ao artigo 65, §§1º e 2º da Lei
www.tce.es.gov.br

8.666/93.
1.1.3 - Contrato nº 233, de 13 de outubro de 2005 Construção de um quiosque e banheiro público, para
atendimento às praias em Itaoca e Itaipava.
1.1.3.1 - Conforme descrito no item 3.1 desta ITI, não
constou no contrato a indicação do regime de execução infração ao inciso II do artigo 55 da Lei 8.666/93.
1.1.3.2 - Conforme descrito no item 3.2 desta ITI, não foi
publicado Resumo do instrumento contratual - infração
ao artigo 61 da Lei 8.666/93.
1.1.3.3 - Conforme descrito no item 3.3 desta ITI, foi
constatado abandono de patrimônio público – infração
ao artigo 23, inciso I da Constituição Federal.
1.1.4 - Contrato nº 103, de 20 de fevereiro de 2006. Construção de banheiros e ampliação de circulação da
quadra poliesportiva na EMEF Anacleto Jacinto. Ribeiro
1.1.4.1 - Conforme descrito no item 4.1 desta ITI, foi
cobrado pelo Edital um valor superior ao seu custo de
reprodução - infração ao artigo 32, § 5º da Lei 8.666/93.
1.1.4.2 - Conforme descrito no item 4.2 desta ITI, o
Edital exige a apresentação de Comprovante de quitação
no Conselho regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CREA), da empresa e de seus responsáveis
técnicos. Esta exigência, além de não prevista em lei,
frustrou o caráter competitivo da licitação - infração aos
artigos 30 e 3º, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93.
1.1.4.3 - Conforme descrito no item 4.3 desta ITI, o Edital
conteve exigência de visita técnica conjunta - infração
aos artigos 30 e 3º, §1º, inciso I, da Lei 8.666/93.
1.1.4.4 - Conforme descrito no item 4.4. desta ITI, o
Edital conteve exigência de caução antecipada - infração
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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ao artigo 3º, §3º e §1o, inciso I, da Lei 8.666/93.
1.1.4.5 - Conforme descrito no item 4.5 desta ITI, o
Edital conteve exigência sem justificativa para os índices
escolhidos para comprovação de situação econômico
financeira - infração ao artigo 31, § 5 º da Lei 8.666/93.
1.1.4.6 - Conforme descrito no item 4.6 desta ITI, o
Contrato foi encerrado sem emissão dos Termos de
Recebimento Provisório e Definitivo - infração ao artigo
73 da Lei 8.666/93.
1.1.4.7 - Conforme descrito no item 4.7 desta ITI, não foi
publicado Resumo do instrumento contratual - infração
ao artigo 61 da Lei 8.666/93. 1.1.5 - Contrato nº 241, de
7 de agosto de 2006 - Reforma do gabinete da prefeita,
banheiro, sala de reuniões e recepção do prédio da PMI.
1.1.5.1 - Conforme descrito no item 6.1 desta ITI, não
constou do Convite e nem do contrato a indicação do
regime de execução - infração ao caput do artigo 40 e ao
inciso II do artigo 50 da Lei 8.666/93.
1.1.5.2 - Conforme descrito no item 6.2 desta ITI, não
constou no Convite a indicação de prazos e condições
para a assinatura do contrato - infração ao inciso II do
artigo 40 da Lei 8.666/93. 1.1.5.3 - Conforme descrito no
item 6.3 desta ITI, o Aditivo 1, com prorrogação de prazo,
foi firmado sem documentação justificativa - infração ao
artigo 57, § 2º da Lei 8.666/93.
1.1.5.4 - Conforme descrito no item 6.4 desta ITI, o
Aditivo 1 com acréscimo de valor, foi firmado sem
planilha orçamentária - infração ao artigo 65, inciso I
alínea b da Lei 8.666/93.
1.1.5.5 - Conforme descrito no item 6.5 desta ITI, não
houve publicação do resumo do instrumento contratual
- infração ao artigo 61 da Lei 8.666/93.

1.1.6 - Contrato nº 170, de 19 de maio de 2006 - Serviços
de pavimentação na Rua Emílio Rohr – Praia de Itaipava
e drenagem e recuperação de calçamento na Rua Bonfim
e Transversais – Praia de Itaoca.

artigo 38 da Lei 8.666/93.

1.1.6.1 - Conforme descrito no item 7.1 desta ITI, não
constou no Convite a indicação do regime de execução infração ao caput do artigo 40 da Lei 8.666/93.

1.2) Pagamentos indevidos:

1.1.6.2 - Conforme descrito no item 7.2 desta ITI, não
constou no Convite a indicação de prazos e condições
para a assinatura do contrato - infração ao inciso II do
artigo 40 da Lei 8.666/93. 1.1.6.3 - Conforme descrito no
item 7.3 desta ITI, não constou no contrato a indicação
do regime de execução - infração ao inciso II do artigo 55
da Lei 8.666/93.
1.1.6.4 - Conforme descrito no item 7.4 desta ITI, não
houve publicação do resumo do instrumento contratual
- infração ao artigo 61 da Lei 8.666/93.
1.1.6.5 - Conforme descrito no item 7.5 desta ITI, o
Contrato foi encerrado sem emissão dos Termos de
Recebimento Provisório e Definitivo - infração ao artigo
73 da Lei 8.666/93.
1.1.7 - Contrato nº 66, de 03 de janeiro de 2006 Drenagem de águas pluviais nas ruas Burarama, Belo
Horizonte, ligando a Colônia de Férias na Rua Timóteo e
drenagem superficial na av. Itapemirim, com recuperação
de calçamento.
1.1.7.1 - Conforme descrito no item 8.1 desta ITI, não
houve publicação do resumo da dispensa de licitação infração ao artigo 26 da Lei 8.666/93.
1.1.7.2 - Conforme descrito no item 8.2 desta ITI, não
foi encontrado parecer jurídico da dispensa de licitação
na documentação apresentada – infração ao inciso VI do
www.tce.es.gov.br

1.1.7.3 - Conforme descrito no item 8.3 desta ITI, não
constou no Contrato a indicação do regime de execução
– infração ao inciso II do artigo 55 da Lei 8.666/93.
1.2.1 - Contrato nº 068/2006, de 3 de janeiro de 2006
- Construção de quadra poliesportiva coberta, reforma
e ampliação dos prédios para adaptação da creche e
reforma do prédio para sala dos professores, na escola
Madalena Pisa.
1.2.1.1 - Conforme descrito no item 2.4 desta ITI, alguns
quantitativos de serviços foram pagos, mas não foram
executados, gerando pagamento indevido no valor
total de R$11.267,90 (onze mil, duzentos e sessenta e
sete reais e noventa centavos) equivalentes a 7.083,61
VRTE’s, conforme demonstrado no Apêndice 1 desta ITI,
sujeito a ressarcimento em caso de não comprovação de
regularidade.
1.2.2 - Contrato nº 233/2005, de 13 de outubro de 2005
- Construção de um quiosque e banheiro público, para
atendimento às praias em Itaoca e Itaipava.
1.2.2.1 - Conforme descrito no item 3.4 desta ITI, alguns
quantitativos de serviços foram pagos, mas não foram
executados, gerando pagamento indevido no valor total
de 20.607,91 (vinte mil seiscentos sete, vírgula, noventa
um) VRTE’s, conforme demonstrado no Apêndice 2 desta
ITI, sujeito a ressarcimento em caso de não comprovação
de regularidade.
1.2.3 - Contrato nº 103/2006, de 20 de fevereiro de 2006
- Construção de banheiros e ampliação de circulação da
quadra poliesportiva na EMEF Anacleto Jacinto Ribeiro.
1.2.3.1 - Conforme descrito no item 4.8 desta ITI, alguns
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quantitativos de serviços foram pagos, mas não foram
executados, gerando pagamento indevido no valor total
de 3.152,22 (três mil cento cinquenta dois, vírgula, vinte
dois) VRTE’s, conforme demonstrado no Apêndice 3 desta
ITI, sujeito a ressarcimento em caso de não comprovação
de regularidade. 1.2.4 - Contrato nº241/2006, de 7 de
agosto de 2006 - Reforma do gabinete da prefeita,
banheiro, sala de reuniões e recepção do prédio da
PMI. 1.2.4.1 - Conforme descrito no item 6.6 desta ITI,
alguns quantitativos de serviços foram pagos, mas não
foram executados, gerando pagamento indevido no
valor total de R$ 4.789,70 (quatro mil, setecentos e
oitenta e nove reais e setenta centavos), equivalentes
a 2.831,13 (dois mil oitocentos e trinta e um e treze)
VRTE’s, conforme demonstrado no Apêndice 5 desta ITI,
sujeito a ressarcimento em caso de não comprovação de
regularidade.
B) Sra. Sandra Peçanha de Almeida Marvila – VicePrefeita Municipal – por ter atuado como ordenadora
de despesas em substituição à Prefeita no exercício
de 2006, nos períodos de 09/03 a 20/03, 31/03 a
12/04, 115/05 a 19/05, 20/08 a 25/08, 18/09 a 06/10
e de 20/11 a 27/11/06, assinando a homologação da
licitação TP 05/06 e os contratos 118/06 e 170/06.
1.3) Descumprimento da legislação:
1.3.1 - Contrato nº 118, de 13 de março de 2006. - Obra
de ampliação dos pavimentos Térreo (salas de aula) e
superior (salas de aula e banheiros) da Escola Madalena
Pisa na localidade de Itaipava.
1.3.1.1 - Conforme descrito no item 5.1 desta ITI foi
cobrado pelo Edital um valor superior ao seu custo de
reprodução - infração ao artigo 32, § 5º da Lei 8.666/93.

1.3.1.2 - Conforme descrito no item 5.2. desta ITI, o
Edital exige a apresentação de Comprovante de quitação
no Conselho regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CREA), da empresa e de seus responsáveis
técnicos. Esta exigência, além de não prevista em lei,
frustrou o caráter competitivo da licitação - infração aos
artigos 30 e 3º, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93.

de despesas, assinando as ordens de pagamento, no
exercício de 2006, em conformidade com o parágrafo
único do artigo 4º, da Lei 1.905/2005, do Executivo
Municipal de Itapemirim.
1.5) Descumprimento da legislação:

1.3.1.3 - Conforme descrito no item 5.3. Desta ITI, o
Edital conteve exigência de visita técnica conjunta infração aos artigos 30 e 3º, §1º, inciso I, da Lei 8.666/93.

1.5.1 - Contrato nº 068/2006, de 3 de janeiro de 2006
- Construção de quadra poliesportiva coberta, reforma
e ampliação dos prédios para adaptação da creche e
reforma do prédio para sala dos professores, na escola
Madalena Pisa.

1.3.1.4 - Conforme descrito no item 5.4. Desta ITI, o
Edital conteve exigência de caução antecipada - infração
ao artigo 3º, §3º e §1º, inciso I, da Lei 8.666/93.

1.5.1.1 - Conforme item 2.1 desta ITI, houve liquidação
de despesa com valor inferior ao da medição e da nota
fiscal - infração aos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

1.3.1.5 - Conforme descrito no item 5.5. Desta ITI, não
houve justificativa no Edital com referência aos índices
escolhidos para comprovação de situação econômico
financeira - infração ao artigo 31, § 5º da Lei 8.666/93.
1.3.1.6 - Conforme descrito no item 5.6 desta ITI, não foi
publicado Resumo do instrumento contratual - infração
ao artigo 61 da Lei 8.666/93. 1.3.2 - Contrato nº 170, de
19 de maio de 2006 - Serviços de pavimentação na Rua
Emílio Rohr – Praia de Itaipava e drenagem e recuperação
de calçamento na Rua Bonfim e Transversais – Praia de
Itaoca. 1.3.2.1 - Conforme descrito no item 7.3 desta
ITI, não constou no contrato a indicação do regime de
execução - infração ao inciso II do artigo 55, ambos da
Lei 8.666/93.

1.6) Pagamentos indevidos: 1.6.1 - Contrato nº
068/2006, de 3 de janeiro de 2006 - Construção de
quadra poliesportiva coberta, reforma e ampliação
dos prédios para adaptação da creche e reforma do
prédio para sala dos professores, na escola Madalena
Pisa. 1.6.1.1 - Conforme descrito no item 2.4 desta
ITI, alguns quantitativos de serviços foram pagos, mas
não foram executados, gerando pagamento indevido
no valor total de R$11.267,90 (onze mil, duzentos e
sessenta e sete reais e noventa centavos) equivalentes
a 7.083,61 (sete mil oitenta três, vírgula, sessenta um)
VRTE’s, conforme demonstrado no Apêndice 1 desta ITI,
sujeito a ressarcimento em caso de não comprovação de
regularidade.

1.3.2.2 - Conforme descrito no item 7.4 desta ITI, não
houve publicação do resumo do instrumento contratual
- infração ao artigo 61 da Lei 8.666/93.

1.6.2 - Contrato nº 233/2005, de 13 de outubro de 2005
- Construção de um quiosque e banheiro público, para
atendimento às praias em Itaoca e Itaipava.

Sr. Eder Botelho da Fonseca – Secretário Municipal de
Finanças - por ter atuado como ordenador e na liquidação

1.6.2.1 - Conforme descrito no item 3.4 desta ITI,
alguns quantitativos de serviços foram pagos, mas não
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foram executados, gerando pagamento indevido no
valor total de R$32.781,00 (trinta e dois mil setecentos
e oitenta e um reais), correspondente a 20.607,91
(vinte mil seiscentos sete, vírgula, noventa um) VRTE’s,
conforme demonstrado no Apêndice 2 desta ITI, sujeito
a ressarcimento em caso de não comprovação de
regularidade.

de Obras – por ter atuado como executante do contrato
233/05, no exercício de 2006, assinando ordem para
continuidade de obra embargada pelo IEMA, bem
como pela ausência de providências para correção das
falhas e irregularidades detectadas, em conformidade
com o parágrafo único do artigo 4º, da Lei 1.905/2005,
do Executivo Municipal de Itapemirim.

1.6.3 - Contrato nº 103/2006, de 20 de fevereiro de 2006
- Construção de banheiros e ampliação de circulação da
quadra poliesportiva na EMEF Anacleto Jacinto Ribeiro.

1.7) Descumprimento da legislação

1.6.3.1 - Conforme descrito no item 4.8 desta ITI, alguns
quantitativos de serviços foram pagos, mas não foram
executados, gerando pagamento indevido no valor total
de R$5.332,93 (cinco mil, trezentos e trinta e dois reais
e noventa e três centavos), equivalentes a 3.152,22 (três
mil cento cinquenta dois, vírgula, vinte dois) VRTE’s,
conforme demonstrado no Apêndice 3 desta ITI, sujeito
a ressarcimento em caso de não comprovação de
regularidade.
1.6.4 - Contrato nº241/2006, de 7 de agosto de 2006
- Reforma do gabinete da prefeita, banheiro, sala de
reuniões e recepção do prédio da PMI.
1.6.4.1 - Conforme descrito no item 6.6 desta ITI, alguns
quantitativos de serviços foram pagos, mas não foram
executados, gerando pagamento indevido no valor
total de R$4.789,70 (quatro mil, setecentos e oitenta e
nove reais e setenta centavos) equivalentes a 2.831,13
(dois mil oitocentos trinta um, vírgula, treze) VRTE’s,
conforme demonstrado no Apêndice 5 desta ITI, sujeito
a ressarcimento em caso de não comprovação de
regularidade.
D) Sr. Jackson Rodrigues Cuzzuol – Secretário Municipal

1.7.1 - Contrato nº 233, de 13 de outubro de 2005 Construção de um quiosque e banheiro público, para
atendimento às praias em Itaoca e Itaipava.
1.7.1.1 - Conforme descrito no item 3.3 desta ITI, foi
constatado abandono de patrimônio público – infração
ao artigo 23, inciso I da Constituição Federal.
E) Sr. José Santiago de Lima – ex-Secretário Municipal
de Obras - por ter atuado como executante do contrato
233/05, substituindo o Secretário de Obras no exercício
de 2006, dando continuidade a obra embargada pelo
IEMA e assinando seu termo de conclusão, bem como
pela ausência de providências para correção das falhas
e irregularidades detectadas, em conformidade com
o parágrafo único do artigo 4º, da Lei 1.905/2005, do
Executivo Municipal de Itapemirim.

Botelho da Fonseca, Jackson Rodrigues Cuzzuol e José
Santiago de Lima, de cópia da presente Instrução Técnica
Inicial e de seus apêndices, folhas 342/366 dos autos.
V - APÊNDICES a) Apêndice 1 – Planilha demonstrativa
das diferenças de quantidades – Contrato nº 68/2006
b) Apêndice 2 – Planilha demonstrativa das diferenças
de quantidades – Contrato nº 233/2005 c) Apêndice 3
– Planilha demonstrativa das diferenças de quantidades
– Contrato nº 103/2006 d) Apêndice 4 – Planilha
demonstrativa das diferenças de quantidades – Contrato
nº 241/2006.
Após, a 5ª Controladoria Técnica Conclusiva elaborou
a Instrução Técnica Conclusiva nº 1176/2009 opinando
em relação às irregularidades apontadas na ITI com
responsabilidade aos Srs. Jackson Rodrigues Cuzzuol
(Secretário Municipal de Obras) e José Santiago de Lima
(Secretário Municipal de Obra) que após uma análise
das justificativas apresentadas pelos gestores, estas
foram consideradas sanadas. E em relação aos demais
responsáveis opinou:
Após analisar as justificativas apresentadas pelo
Jurisdicionado, entendemos que permanecem as
seguintes irregularidades:

1.8) Descumprimento da legislação

Descumprimento da legislação:

1.8.3 - Contrato nº 233, de 13 de outubro de 2005 Construção de um quiosque e banheiro público, para
atendimento às praias em Itaoca e Itaipava.

1 — Contrato nº 145/2006, de 19 de abril de 2006 Construção de praça de esporte e serviços de drenagem
na localidade de Graúna.

1.8.3.1 - Conforme descrito no item 3.3 desta ITI, foi
constatado abandono de patrimônio público – infração
ao artigo 23, inciso I da Constituição Federal.

Não consta do Convite e nem do contrato a indicação do
regime de execução, infringindo os artigos 40, caput,e
55, inciso II, ambos da Lei 8.666/93.

2 - A REMESSA, às senhoras Norma Ayub Alves e Sandra
Peçanha de Almeida Marvila, e aos senhores Eder

Não consta no instrumento convocatório indicação de
prazos e condições para a assinatura do contrato e para
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a entrega do objeto da licitação, infringindo o artigo 40,
inciso II, da Lei 8.666/93.

aula) e superior (salas de aula e banheiros) da Escola
Madalena Pisa na localidade de Itaipava.

Não foi encontrada na documentação apresentada
a publicação resumida do instrumento de contrato,
infringindo o artigo 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93.

Restrição ao caráter competitivo da licitação, pela
exigência de visita técnica conjunta em data e horário
exclusivos, infringindo os artigos 30, §5º, e 3º, § 1º,
inciso I, ambos da Lei 8.666/93.

2 — Contrato nº 68/2006, de 3 de janeiro de 2006 Construção de quadra poliesportiva coberta, reforma
e ampliação dos prédios para adaptação da creche e
reforma do prédio para sala dos professores, na escola
Madalena Pisa.
Liquidação de despesa com valor inferior ao da medição
e da nota fiscal, infringindo os artigos 62 e 63, ambos da
Lei 4.320/64.
3- Contrato nº 233/2005, de 13 de outubro de 2006 Construção de um quiosque e banheiro público, para
atendimento às praias em Itaoca e Itaipava.
Não consta do contrato a indicação do regime de
execução, infringindo o artigo 55, inciso II, da Lei
8.666/93.
4 — Contrato nº 103/2006, de 20 de fevereiro de 2006
- Construção banheiros e ampliação de circulação da
quadra poliesportiva na EMEF Anacleto Jacinto Ribeiro.
Restrição ao caráter competitivo da licitação, pela
exigência de visita técnica conjunta em data e horário
exclusivos, infringindo os artigos 30, §5º, e 3º, § 1º,
inciso I, ambos da Lei 8.666/93.
O Edital conteve exigência de caução antecipada,
infringindo o artigo 3º, e §1o , inciso I, e §3º, da Lei
8.666/93.
5 — Contrato nº 118/2006, de 13 de março de 2006
— Obra de ampliação dos pavimentos Térreo (salas de

O Edital conteve exigência de caução antecipada,
infringindo o artigo 3º, §3º e §1º, inciso I, da Lei 8.666/93.
6 — Contrato nº 241/2006, de 07 de agosto de 2006
— Reforma do gabinete da prefeita, banheiro, sala de
reuniões e recepção do prédio da PMI.
Não consta do Convite ou do contrato a indicação do
regime de execução, infringindo os artigos 40, caput, e
55, inciso II, da Lei 8.666/93.
Não consta do Convite a indicação de prazos e condições
para a assinatura do contrato, infringindo o artigo 40,
inciso II, da Lei 8.666/93.
7 — Contrato nº 170/2006, de 19 de maio de 2006 —
Serviços de pavimentação na Rua Emílio Rohr — Praia
de Itaipava e drenagem e recuperação de calçamento na
Rua Bonfim e Transversais — Praia de Itaoca.
Não consta do Convite nem do contrato a indicação do
regime de execução, infringindo os artigos 40, caput, e
55, inciso II, ambos da Lei 8.666/93.
Não consta do instrumento convocatório a indicação
de prazos e condições para a assinatura do contrato,
infringindo o artigo 40, inciso II, da Lei 8.666/93.
8 — Contrato nº 66/2006, de 3 de janeiro de 2006 —
Drenagem de águas pluviais nas ruas Burarama, Belo
Horizonte, ligando a Colônia de Férias na Rua Timóteo
e drenagem superficial na Avenida Itapemirim, com
www.tce.es.gov.br

recuperação de calçamento.
Não consta do contrato a indicação do regime de
execução, infringindo o artigo 55, inciso II, da Lei
8.666/93.
Pagamentos indevidos Valor total: R$22.098,57,
equivalentes a 13.692,01 VRTE`s, conforme detalhado a
seguir:
1 - Contrato nº 068/2006, de 3 de janeiro de 2006 Construção de quadra poliesportiva coberta, reforma
e ampliação dos prédios para adaptação da creche e
reforma do prédio para sala dos professores, na escola
Madalena Pisa.
Pagamentos indevidos no valor de R$ 11.267,90
(onze mil, duzentos e sessenta e sete reais e noventa
centavos), equivalente a 7.083,61 VRTE`s, ocasionados
por diferenças entre quantitativos pagos e executados.
2 - Contrato nº 233, de 13 de outubro de 2005 Construção de um quiosque e banheiro público, para
atendimento às praias em Itaoca e Itaipava.
Pagamentos indevidos no valor de R$ 5.497,74 (cinco mil,
quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e quatro
centavos), equivalente a 3.456,18 VRTE`s, ocasionados
por diferenças entre quantitativos pagos e executados.
3 - Contrato nº 103, de 20 de fevereiro de 2006 Construção de banheiros e ampliação de circulação da
quadra poliesportiva na EMEF Anacleto Jacinto Ribeiro.
Pagamentos indevidos no valor de R$ 5.332,93 (cinco
mil, trezentos e trinta e dois reais e noventa e três
centavos), equivalente a 3.152,22 VRTE`s, ocasionados
por diferenças entre quantitativos pagos e executados.
Considerando todo o exposto, opinamos com base no
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que estabelece a Lei Complementar Estadual 32/93,
art. 59, inciso III, alíneas “a”, e “b”, e art. 154, inciso III,
alínea “a”, do Regimento Interno do TCEES, combinado
com o § único do art. 4º, da Lei 1.905/2005, do Executivo
Municipal de Itapemirim:
“Os ordenadores de despesas de que trata a presente
lei, são responsáveis, civil e criminalmente, por todos
os atos que praticarem, por delegação de poderes,
especialmente em ordenação e liquidação de despesas,
prestação de contas junto aos Tribunais de Contas da
União e do Estado, Secretarias Estaduais, Ministérios do
Governo Federal, Câmara Municipal, Ministério Público
e demais órgãos fiscalizadores” (sic),
que sejam julgados IRREGULARES, os atos de gestão
das Senhoras: Norma Ayub Alves, Prefeita Municipal de
Itapemirim, (item III.a — 1, 2, 3, 4, 6,7 e 8 e item III.b
— 1, 2 e 3) e Sandra Peçanha de Almeida Marvila, Vice
Prefeita (item III.a — 5), e dos Senhores: Eder Botelho da
Fonseca, Secretário Municipal de Finanças, (item III.a 2 e item III.b — 1, 2 e 3), relativos ao exercício de 2006,
sugerindo também a aplicação da multa prevista no
art.62 da LC 32/93, a ser dosada pelo Relator.
Sugerimos também RECOMENDAÇÃO aos gestores para
que observem, em futuras licitações, as formalidades
previstas nos artigos 31, §5º, e 32, §5º, ambos da Lei
8.666/93.
Ato contínuo, foi elaborado o Parecer PPJC nº 5436/2009
pelo Procurador Ananias Ribeiro de Oliveira opinando
por encampar o entendimento da equipe técnica e
aplicação de multa.
Após, temos a Decisão TC 3315/2010 determinando a
instauração de Tomada de Contas Especial no prazo de

60 (sessenta) dias no âmbito da Secretaria Municipal de
Obras de Itapemirim, para apuração dos fatos e objetos
dos presentes autos, na forma da Instrução Normativa
nº 08/2008.
Com isso, foi instaurada a Tomada de Contas Especial
através do Decreto nº 4783/2010.
Considerando o envio da Conclusão da Tomada de
Contas Especial, a Secretaria de Controle Externo
de Engenharia e Meio Ambiente – SecexEngenharia
elaborou a Instrução Técnica Conclusiva nº 00503/20191 opinando por reconhecer a prescrição da pretensão
punitiva referente as irregularidades formais apontadas
na ITC 1176/2009, afastamento dos apontamentos
e conclusões referentes ao prejuízo ao erário da ITC
1176/2009 ante às conclusões da Tomada de Contas
Especial e pelo arquivamento dos autos.
O Ministério Público de Contas através do Procurador
Luis Henrique Anastácio da Silva elaborou o Parecer nº
00651/2019-1 encampando o entendimento técnico.

do Tribunal de Contas nos feitos a seu cargo.
(...)
§ 1º A prescrição poderá ser decretada de ofício ou
mediante provocação de qualquer interessado, após
manifestação escrita do Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas.
§ 2º Considera-se a data inicial para a contagem do
prazo prescricional:
I - da autuação do feito no Tribunal de Contas, nos
casos de processos de prestação e tomada de contas,
e nos casos em que houver obrigação formal de envio
pelo jurisdicionado, prevista em lei ou ato normativo,
incluindo os atos de pessoal sujeitos a registro;
II - da ocorrência do fato, nos demais casos.
§ 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;

FUNDAMENTAÇÃO

II - a interposição de recurso.

Nos termos do artigo 71, caput e parágrafos, da LC
621/2012, a prescrição da pretensão punitiva desta
Corte de Contas ocorre se, entre a data dos fatos e a
citação válida ou entre a data da citação válida e a da
interposição de recurso transcorrer o lapso de 05 anos,
sem que durante esse prazo tenha ocorrido a suspensão
da prescrição pela determinação e cumprimento de
diligência no processo.

§ 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.

Estabelece, ainda, o §5º do referido artigo 71 da LC
621/2012 que não prescreve a verificação da ocorrência
de prejuízo ao erário. Vejamos:
Art. 71. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva
www.tce.es.gov.br

Sendo assim, temos a citação válida no ano de 2009,
após foi determinado a instauração de Tomada de Contas
Especial através de decisão que foi proferida em 2010
e considerando que a sua conclusão foi encaminhada
no ano de 2011, entende-se que houve a prescrição da
pretensão punitiva desde meados de 2015.
Dessa forma, entendo que assiste razão à área técnica
ao afirmar que, no caso ora analisado, ocorreu a
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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prescrição da pretensão punitiva relativamente a todas
as irregularidades formais descritas na ITC 1176/2009.
Importante destacar que a prescrição da pretensão
punitiva não impede a atuação fiscalizadora do Tribunal
para verificação da ocorrência de prejuízo ao erário.
Com isso, analisarei a tomada de contas especial que
foi instaurada através de determinação da Decisão TC
3315/2010.
A Tomada de Contas Especial foi instaurada com o
objetivo:
[...] uma melhor verificação no âmbito da efetiva alegação
do dano, bem como eventual responsabilidade de cada
agente público no processo de sua ocorrência. Para tal,
faz-se mister a individualização das condutas de cada
agente para que possamos estabelecer o nexo causal
entre estas e os resultados antijurídicos apontados.
O Relatório da Tomada de Contas Especial instaurada
concluiu pela ausência das irregularidades apontadas
na ITC 1176/2009, à exceção de um pagamento a maior
no valor de R$ 838,34 (oitocentos e trinta e oito reais e
trinta e quatro centavos), que foi devidamente recolhido
aos cofres públicos pela empresa Victaura Construtora
Ltda.
Cumpre ressaltar que a Instrução Normativa TC nº
08/2008 que trata sobre a instauração, organização e
encaminhamento de processos de tomada de contas
especial assim dispõe em seu artigo 12:
Art. 12 - Será dispensado o encaminhamento dos autos
da tomada de contas e da tomada de contas especial
quando:
I – houver ressarcimento integral do dano;
II – houver parcelamento do débito e quitação de, pelo

menos, a primeira parcela;
III – ao fim da instrução processual executada pela
Administração Pública, não for identificado dano;
IV – o valor do dano for igual ou inferior a 2.000 (dois
mil) VRTE, caso em que a quitação somente será
dada ao responsável mediante o pagamento, ao qual
continuará obrigado.
§ 1º – Nos casos de parcelamento, a autoridade
administrativa competente deverá informar ao
Tribunal de Contas o adimplemento total das parcelas,
mediante comunicação acompanhada dos elementos
comprobatórios, quando então terá início a contagem do
prazo previsto no artigo 14 desta Instrução Normativa.
Com isso, verifica-se que dado o resultado da tomada de
contas especial, pelo saneamento das irregularidades,
estaria dispensado de encaminhamento dos autos ao
Tribunal.
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
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões
expostas pelo Relator:
1.1. Decretar a prescrição da pretensão punitiva do
Tribunal referente as irregularidades formais, nos termos
do art. 71 da LC 621/2012;
www.tce.es.gov.br

1.2. Afastar os apontamentos e conclusões referente ao
prejuízo ao erário da ITC 1176/2009 ante às conclusões
da Tomada de Contas Especial;
1.3. Dar ciência aos interessados.
1.4. Arquivar os presentes autos, nos termos do artigo
330, III do Regimento Interno desta Corte de Contas;
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 27/03/2019 - 8ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (no
exercício da presidência/relator), Rodrigo Coelho
do Carmo e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(convocado – nos termos do art. 10, § 5º do RITCEES).
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Convocado nos termos do art. 10, § 5º do RITCEES
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Acórdão 00337/2019-3
Processo: 02447/2014-8
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2013
UG: FMSIC-ES - Fundo Municipal de Saúde de Iconha
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: MARCELO LOVATI MACARINI, MONICA
MAROTO SOARES
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE ICONHA – EXERCÍCIO DE 2013 – REGULAR
– ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual
do Fundo Municipal de Saúde de Iconha/ES, referente
ao exercício de 2013, sob a responsabilidade da Sra.
Monica Maroto Soares, no período de 02/01/2013
a 03/06/2013 e do Sr. Marcelo Lovati Macarani, no
período de 12/06/2013 a 31/12/2013.
Por meio de Análise Inicial de Conformidade 264/2014
à fl. 04/05, a Secretaria de Controle Externo de Contas –
SecexContas, manifestou-se e constatou a inobservância
do anexo 03 da Instrução Normativa IN 28/2013, a
ausência de arquivo DEMFCA (Demonstração dos Fluxos
de Caixa), assim como o não cumprimento da exigência
quanto à forma dos arquivos INVIMO (Inventário anual
dos bens imóveis) e COMINV (Ato de designação da
comissão responsável pela elaboração dos inventários).
Sugeriu assim, o encaminhamento ao Relator para
ciência e providência.
Ato contínuo, a SecexContas por meio de Instrução
Técnica Inicial Nº ITI 1061/2014 à fl. 06, sugeriu

a Notificação do Sr. Marcelo Lovati Macarini, para
regularizar a presente Prestação de Contas Anual,
observando os termos da IN 28/2013, o que foi atendido
por meio de Decisão Monocrática 1258/2014, no
prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa, sendo assim
regularizada.
A então 5ª Secretária de Controle Externo, elaborou o
Relatório Técnico Contábil – RTC 221/2015 às fls. 25/37,
e logo após, a Instrução Técnica Inicial - ITI 1246/2015
(fl. 38), opinando pela citação dos responsáveis
supracitados, sendo atendida pela Decisão Monocrática
1114/2015 (fl. 40), em razão dos seguintes achados:
Ausência de recolhimento das
previdenciárias patronais (item 3.1.1)

contribuições

Ausência de recolhimento das contribuições
previdenciárias retidas de servidores (item 3.1.2)
Não comprovação do saldo de disponibilidades de
31/12/2013 registrado na contabilidade (item 3.4)
Devidamente citados (fls. 41/52), a Responsável Sra.
Monica Maroto Soares apresentou defesa/justificativa
às fls. 53-57. Já o responsável, Sr. Marcelo Lovati
Macarani, apresentou defesa/justificativa às fls. 77-80.
Em seguida, a Secretaria de Controle Externo elaborou
a Instrução Contábil Conclusiva ICC 248/2015 opinando
pela irregularidade das contas quanto a ausência de
regularização do saldo devedor das contribuições
previdenciárias retidas de servidores.
Posteriormente, o Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises Conclusivas – NEC elaborou Instrução Técnica
Conclusiva - ITC 5049/2015 à fl. 126, anuindo aos
argumentos fáticos e jurídicos descritos na ICC 248/2015.
No mesmo sentido se manifestou o Ministério Público de
www.tce.es.gov.br

Contas, em Parecer 6280/2015 da lavra do Procurador
de Contas, Heron Carlos Gomes De Oliveira, fl. 129.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Os presentes autos cuidam de PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL do Fundo Municipal de Saúde de Iconha –
FMSIC/ES, referente ao exercício de 2013, 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, destacase 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 31 de março de 2014, ou seja,
dentro do prazo regimental.
Quanto à formalização documental, a presente Prestação
de Contas está composta por todas as demonstrações
contábeis e demais documentos exigidos pela Instrução
Normativa TC 28/2013 e Lei Federal nº 9.717/1998, Lei
Federal 8.212/1991 e Lei Federal 8.036/1990.
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
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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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.
Isto posto, verifico que os autos se encontram
devidamente instruídos, portanto, aptos ao julgamento
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.
Superada a análise das formalidades, passo à análise das
irregularidades apontadas pela Área Técnica.
DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES
O corpo técnico deste Tribunal, em Relatório Técnico
Contábil – RTC 221/2015, observou a presença de
inconsistências na Prestação de Contas, que merecem
destaque neste voto:
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS (Item 3.1.1 do RTC 221/15)
Base legal: Lei Federal nº 8.212/91, art. 30, Inc. I, alíneas
a e b e art. 37 da Constituição da República
De acordo com o Relatório Técnico à fl. 25/37 há
indícios de falta de recolhimento das contribuições
previdenciárias patronais, demonstrando que o valor
referente ao mês de dez/2013 é de R$ 25.804,85 (vinte
e cinco mil, oitocentos e quatro reais e oitenta e cinco
centavos), sendo que este deveria ser o único valor
constante como devido. Entretanto, constam como
valores não recolhidos, o montante de R$ 127.122,99
(cento e vinte e sete mil, cento e vinte dois reais e noventa
e nove centavos), que totalizam uma porcentagem de
34% da despesa líquida do ano de 2013.
Em sua defesa, os responsáveis aduziram: a) a ausência
de recolhimento refere-se aos meses de despesa de

agosto de 2013 a dezembro de 2013, mas que as mesmas
foram recolhidas no exercício de 2014, somando o
montante de 127.122,99 (cento e vinte e sete mil, cento
e vinte dois reais e noventa e nove centavos); b) não
houve incidência de juros sobre os valores, vez que não
existia legislação municipal acerca e critérios e correção
à época do recolhimento das contribuições.
Em análise às justificativas apresentadas pelo
Responsável, a Equipe Técnica, através de - ICC
248/2015, afastou a irregularidade, por entender que
restou comprovado o recolhimento das contribuições
através de documentos anexados às fls. 58 e 61.
Pelo exposto, integro ao meu voto o argumento aduzido
pela área técnica, e afasto a irregularidade em análise,
vez que os documentos e argumentos apresentados pela
defesa, estão de acordo com os documentos anexados
ao processo, restando a irregularidade sanada.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS DE SERVIDORES (Item 3.1.2
do RTC 221/15)
Base legal: Lei Federal nº 8.212/91, art. 30, Inc. I, alíneas
a e b e art. 37 da Constituição da República
Verificou a equipe técnica que não houve o recolhimento
das contribuições previdenciárias dos valores referente
as contas que evidenciam os valores retidos dos
servidores.
Segundo o Corpo Técnico tais valores representam
29,99% dos valores inscritos, referentes às contribuições
do RGPS, no montante de 21.595,98 (vinte e um mil
e quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e
oito centavos), sendo os valores referentes ao mês
de dez/2013, o montante de R$ 6.626,32 (seis mil,
www.tce.es.gov.br

seiscentos vinte seis reais trinta e dois centavos).
Em suas defesas, os Responsáveis alegaram que todas as
contribuições retidas de servidores foram devidamente
recolhidas, ressaltando que o valor de R$ 6.626,32 (seis
mil, seiscentos vinte seis reis trinta e dois), referente ao
mês de dezembro de 2013, fora recolhido na data de
23/01/2014, conforme documentos anexados às (fls. 64
e 85).
Em análise às justificativas apresentadas pelos
responsáveis, a Equipe Técnica verifica a não
regularização do saldo devedor, pertinente à contribuição
previdenciária retida de servidores e sugere manter a
irregularidade.
Pois bem.
Em análise a prestação de contas referente ao exercício
do ano de 2012 (Processo TC 03241/2013-9), noto
que os valores flutuantes (vide fls. 86-91) vêm se
perpetuando, assim como suscitado pelo responsável,
Sr. Marcelo Lovati Macarini, no entanto, os responsáveis
demostraram os pagamentos (fls. 57-59), referente ao
RPPS, bem como o valor referente a dezembro de 2013
do RGPS, conforme nota de pagamento nº 164/2014,
apresentada às fls. 64, na data de 23/01/2014.
Verifico ainda que na prestação de Contas do Exercício
seguinte – exercício de 2014, no Relatório Técnico
Contábil - RTC 077/2016 - PCA 3601/2015, foi constatada
a inexistência de saldo de débitos previdenciários no
passivo desta Unidade Gestora:
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
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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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.

Em análise às justificativas apresentadas pelo
Responsável, a Equipe Técnica, por entender que houve
a comprovação do recolhimento das contribuições
através de documentos anexados ao processo, afastou
a irregularidade.

Com base nos valores demonstrados no balanço
patrimonial do exercício de 2013, na demonstração
das variações patrimoniais, no demonstrativo da dívida
fundada e no balanço patrimonial do exercício de 2014,
restou comprovada a inexistência de saldo de débitos
previdenciários no Passivo Permanente da Unidade
Gestora.

Pois bem, compulsando dos autos, noto que os
responsáveis, através de documentos acostado às fls.
95-111, sanou o indício de irregularidade apontado, e
em razão disso, incorporo ao meu voto os argumentos
fáticos e jurídicos aduzidos pelo Corpo Técnico, e afasto
a irregularidade em comento.

Assim, entendo que o objeto da determinação foi
regularizado e deixo de acompanhar o entendimento e
argumento aduzido pela área técnica, assim como pelo
Ministério Público de Contas, afastando a irregularidade
em análise.
NÃO COMPROVAÇÃO DO SALDO DE DISPONIBILIDADES
DE 31/12/13 REGISTRADO NA CONTABILIDADE (ITEM 3.4
DO RTC 221/15)
Base normativa: Anexo 3 da IN 28/2013 do TCEES
Através de - ICC 248/2015, constatou a equipe técnica
que não foi comprovado o saldo no valor de R$ 889,92
(oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e dois
centavos) em 31/12/13 da conta nº 58.040-6A em
função da ausência do respectivo extrato bancário,
acompanhados da conciliação.
Em sua defesa, aduziu os responsáveis que o saldo em
análise, é referente a cheque em trânsito nº 850120
nominal a empresa que não comprovou a prestação
do serviço contratado, em razão disso, houve o
cancelamento do mesmo por parte da empresa.

Ante todo o exposto, acompanhando parcialmente 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
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nestes autos do Processo,
ACORDAM os senhores conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão
Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. JULGAR REGULARES as contas Fundo Municipal de
Saúde de Iconha - FMSIC/ES, sob a responsabilidade do
Senhor Marcelo Lovati Macarini e da Sra. Monica Maroto
Soares, relativas ao exercício de 2013, nos termos do
inciso I, do artigo 84, da Lei Complementar 621/2012,
dando quitação aos responsáveis, nos termos do art. 85,
do mesmo diploma legal.
1.2. DAR CIÊNCIA aos interessados;
1.3. ARQUIVAR os autos, após os tramites regimentais.
www.tce.es.gov.br

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 27/03/2019 - 8ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (no
exercício da presidência/relator), Rodrigo Coelho
do Carmo e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(convocado – nos termos do art. 10, § 5º do RITCEES).
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Convocado nos termos do art. 10, § 5º do RITCEES
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Acórdão 00339/2019-2
Processo 09666/2016-5
Classificação Tomada de Contas Especial Determinada
UG CMBG - Câmara Municipal de Baixo Guandu
Relator Domingos Augusto Taufner
Responsável
JUSCELINO
HENCK,
FABIANO
ALBUQUERQUE CANUTO, ADELAR RODRIGUES DA
FONSECA, ALDEMIR JOSE ANDREATTA, JOAO MANOEL
RIGAMONTE, JOSE LUIZ OLIVEIRA, MARCOS HUMBERTO
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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STEIN MERLO, VARLI QUEIROZ, JONAS CARLOS MOREIRA

Contas, conforme planilha a seguir:

aplicação de multa individual aos responsáveis.

Procuradores FABYANO CORREA WAGNER (OAB: 8394ES, OAB: 112322-MG), ALFREDO DA LUZ JUNIOR (OAB:
7805-ES), RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES (OAB: 22186ES)

Tabela

Por fim, remetidos os autos ao Ministério Público
de Contas, este manifestou-se por meio de Parecer
Ministerial 02017/2018-3, de lavra do Procurador Heron
Carlos Gomes de Oliveira, anuindo aos argumentos
fáticos e jurídicos, suscitados pela Corpo Técnico desta
Corte.

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CÂMARA MUNICIPAL
DE BAIXO GUANDU – JULGAR IRREGULARES AS CONTAS
– RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E MULTA.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Tomada de Contas Especial,
da Câmara Municipal de Baixo Guandu – CMBG, referente
ao exercício de 2010, sob a responsabilidade do Sr.
Juscelino Henck, instaurado em autos apartados, por
determinação desta Corte de Contas em Decisão da 2ª
Câmara nº 01537/2016 (Doc. 02), proferida em processo
de Prestação de Contas Anual – TC 01832/2011.
Preliminarmente, em Processo TC 01832/2011 –
Prestação de Contas Anual de Ordenador -, referente ao
exercício de 2010, fora apontada irregularidade quanto
ao Pagamento irregular de subsídios aos vereadores –
em valor superior ao estabelecido na Lei Municipal nº.
2190/2004. Tal irregularidade fora mantida por meio de
Decisão da 2ª Câmara nº 01537/2016, e as contas foram
julgadas irregulares, sendo imputada responsabilidade
ao Sr. Juscelino Henck.
Como consequência, ainda por meio da Decisão da
2ª Câmara nº 01537/2016, houve a determinação da
instauração de tomada de contas em autos apartados,
posto que os vereadores beneficiados irregularmente
foram identificados pela área técnica desta Corte de

Após, autuada a prestação, o processo seguiu para a
Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal
– SecexPrevidencia, que por meio de Instrução Técnica
Inicial 00185/2017-1 (Doc. 04), sugeriu a citação dos
vereadores responsáveis, conforme Planilha acima, para
manifestar-se, ou recolher quantia devida, no prazo de
30 (trinta) dias.
Retornaram os autos a este gabinete, e como
consequência, fora proferida Decisão Monocrática
00235/2017-5 (Doc. 07), determinando a citação dos
responsáveis.
Devidamente citados (Docs. 08/26 e Docs.29/30), os
responsáveis, Sr. Aldemir José Andreatta, Sr. João Manoel
Rigamonte e Sr. Varli Queiroz, apresentaram justificativas
conforme Docs. 27/28. Assim como, o responsável Sr.
Jonas Carlos Moreira apresentou defesa justificativa por
meio dos Docs. 30/31. Por fim, o Sr. José Luiz Oliveira,
apresentou defesa justificativa, conforme Doc. 34/35.
Ato continuo, o Núcleo de Controle de Documentos –
NCD, por meio de Despacho 24421/2017-8 (Doc. 39),
informou não constar nenhum protocolo e nome dos
responsáveis, Sr. Marcos Humberto Stein Merlo, Sr.
Fabiano Albuquerque Canuto, e Sr. Adelar Rodrigues
da Fonseca. Em razão disso, por meio de Decisão
Monocrática 01737/2017-1 (Doc. 42), fora declarada
revelia dos responsáveis mencionados.
Encaminhando os autos a SecexPrevidencia, esta, por
meio de Instrução Técnica Conclusiva – ITC 01435/2018-1
(Doc. 44), entendeu pela manutenção da irregularidade,
sendo passível de ressarcimento ao erário, assim como,
www.tce.es.gov.br

Finda a instrução, a Segunda Câmara desta Corte de
Contas por meio da Decisão 3056/2018-5, rejeitou as
razões de justificativas, manteve a irregularidade no itens
2.1 da ITC, reconheceu a boa-fé dos responsáveis os Srs.
Adelar Rodrigues da Fonseca, Aldemir Jose Andreatta,
Fabiano Albuquerque Canuto, Joao Manoel Rigamonte,
Jonas Carlos Moreira, Jose Luiz Oliveira Juscelino
Henck, Marcos Humberto Stein Merlo, Varli Queiroz,
notificando-os para que promovessem o pagamento no
prazo de 30 dias, hipótese que após comprovada perante
esta Corte poderia convolar o julgamento de suas contas
em regular com ressalvas, em face da recomposição do
patrimônio público comprovada, vejamos:
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, em:
1.1. Rejeitar as razões de justificativas de João Manoel
Rigamonte, vereador, no exercício de 2010, em razão da
irregularidade disposta no item 2.1 da ITC 1435/2018,
condenando-o ao ressarcimento, com amparo no artigo
157, §4º do Regimento Interno, no valor de R$ 8.442,74,
em solidariedade com Juscelino Henck;
1.2. Rejeitar as razões de justificativas de Marcos
Humberto Stein Merlo, vereador, no exercício de 2010,
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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em razão da irregularidade disposta no item 2.1 da
ITC 1435/2018, condenando-o ao ressarcimento, com
amparo no artigo 157, §4º do Regimento Interno no
valor de R$ 8.442,74, em solidariedade com Juscelino
Henck;
1.3. Rejeitar as razões de justificativas de Aldemir José
Andreatta, vereador, no exercício de 2010, em razão da
irregularidade disposta no item 2.1 da ITC 1435/2018,
condenando-o ao ressarcimento, com amparo no artigo
157, §4º do Regimento Interno, no valor de R$ 8.442,74,
em solidariedade com Juscelino Henck;
1.4. Rejeitar as razões de justificativas de Adelar
Rodrigues da Fonseca, vereador, no exercício de 2010,
em razão da irregularidade disposta no item 2.1 da
ITC 1435/2018, condenando-o ao ressarcimento, com
amparo no artigo 157, §4º do Regimento Interno, no
valor de R$ 8.442,74, em solidariedade com Juscelino
Henck;
1.5. Rejeitar as razões de justificativas de Jonas Carlos
Moreira, vereador, no exercício de 2010, em razão da
irregularidade disposta no item 2.1 da ITC 1435/2018,
condenando-o ao ressarcimento, com amparo no artigo
157, §4º do Regimento Interno, no valor de R$ 8.442,74,
em solidariedade com Juscelino Henck;
1.6. Rejeitar as razões de justificativas de José Luiz
Oliveira, vereador, no exercício de 2010, em razão da
irregularidade disposta no item 2.1 da ITC 1435/2018,
condenando-o ao ressarcimento, com amparo no artigo
157, §4º do Regimento Interno, no valor de R$ 8.442,74,
em solidariedade com Juscelino Henck;
1.7. Rejeitar as razões de justificativas de Varli
Queiroz, vereador, no exercício de 2010, em razão da

irregularidade disposta no item 2.1 da ITC 1435/2018,
condenando-o ao ressarcimento, com amparo no artigo
157, §4º do Regimento Interno no valor de R$ 8.442,74,
em solidariedade com Juscelino Henck;
1.8. Rejeitar as razões de justificativas de Fabiano
Albuquerque Canuto, vereador, no exercício de 2010,
em razão da irregularidade disposta no item 2.1 da
ITC 1435/2018, condenando-o ao ressarcimento, com
amparo no artigo 157, §4º do Regimento Interno no
valor de R$ 8.442,74, em solidariedade com Juscelino
Henck;
1.9. NOTIFICAR os Senhores João Manoel Rigamonte,
Marcos Humberto Stein Merlo, Aldemir José Andreatta,
Adelar Rodrigues da Fonseca, Jonas Carlos Moreira,
José Luiz Oliveira, Varli Queiroz, Fabiano Albuquerque
Canuto, para que promovam o ressarcimento ao
erário do valor do ressarcimento imputado, no prazo
improrrogável, de 30 (trinta) dias, o que poderá convolar
o julgamento de suas contas em regular com ressalva, em
face da recomposição do patrimônio público realizado,
comprovando-o perante este Egrégio Tribunal de Contas,
na forma do art. 87, §2º da Lei Orgânica deste Tribunal
c/c art. 157, §4º do Regimento Interno deste Tribunal;

É relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Prefacialmente, quadra registrar que mérito da presente
Tomada de Contas Especial já foi apreciado pela Segunda
Câmara desta Corte de Contas por meio da Decisão
3056/2018-5, que rejeitou as razões de justificativas,
manteve a irregularidade no itens 2.1 da ITC, reconheceu
a boa-fé dos responsáveis os Srs. Adelar Rodrigues da
Fonseca, Aldemir Jose Andreatta, Fabiano Albuquerque
Canuto, Joao Manoel Rigamonte, Jonas Carlos Moreira,
Jose Luiz Oliveira Juscelino Henck, Marcos Humberto
Stein Merlo, Varli Queiroz, notificando-os para que
promovessem o pagamento no prazo de 30 dias,
hipótese que após comprovada perante esta Corte
poderia convolar o julgamento de suas contas em regular
com ressalvas, em face da recomposição do patrimônio
público comprovada, cujo teor transcreve-se:
DECISAO 3056/2018-5 – SEGUNDA CÂMARA
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CÂMARA MUNICIPAL
DE BAIXO GUANDU – REJEITAR AS ALEGAÇÕES DE
DEFESA – RECONHECER A BOA-FÉ – NOTIFICAÇÃO 30
DIAS – RECOLHER A IMPORTÂNCIA DEVIDA –ARTIGO
157, §4º REGIMENTO INTERNO.

1.10. Findo o prazo, com ou sem recolhimento do débito,
retornem os autos a este Gabinete.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:

Findo o prazo, os responsáveis não apresentaram junto
a esta Corte de Contas a comprovação do referido
pagamento, conforme Despacho 4590/2019-6 proferido
pelo Núcleo de Controle de Documentos – NDC.

RELATÓRIO

Instado a se manifestar o Ministério Público de Contas,
por meio da Ciência 269/2019-1 manifesta-se ciente da
Decisão.
www.tce.es.gov.br

Trata o presente processo de Tomada de Contas Especial,
da CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU – CMBG,
referente ao exercício de 2010, sob a responsabilidade do
Sr. Juscelino Henck, instaurado em autos apartados, por
determinação desta Corte de Contas em Decisão da 2ª
Câmara nº 01537/2016 (Doc. 02), proferida em processo
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de Prestação de Contas Anual – TC 01832/2011.
Preliminarmente, em Processo TC 01832/2011 –
Prestação de Contas Anual de Ordenador -, referente ao
exercício de 2010, fora apontada irregularidade quanto
ao Pagamento irregular de subsídios aos vereadores –
em valor superior ao estabelecido na Lei Municipal nº.
2190/2004. Tal irregularidade fora mantida por meio de
Decisão da 2ª Câmara nº 01537/2016, e as contas foram
julgadas irregulares, sendo imputada responsabilidade
ao Sr. Juscelino Henck.
Como consequência, ainda por meio da Decisão da
2ª Câmara nº 01537/2016, houve a determinação da
instauração de tomada de contas em autos apartados,
posto que os vereadores beneficiados irregularmente
foram identificados pela área técnica desta Corte de
Contas, conforme planilha a seguir:
Tabela
Após, autuada a prestação, o processo seguiu para a
Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal
– SecexPrevidencia, que por meio de Instrução Técnica
Inicial 00185/2017-1 (Doc. 04), sugeriu a citação dos
vereadores responsáveis, conforme Planilha acima, para
manifestar-se, ou recolher quantia devida, no prazo de
30 (trinta) dias.
Em razão de Despacho 11842/2017-4 (Doc. 06),
retornaram os autos a este gabinete, e como
consequência, fora proferida Decisão Monocrática
00235/2017-5 (Doc. 07), determinando a citação dos
responsáveis.
Devidamente citados (Docs. 08/26 e Docs.29/30), os
responsáveis, Sr. Aldemir José Andreatta, Sr. João
Manoel Rigamonte e Sr. Varli Queiroz, apresentaram

defesa justificativa conforme Docs. 27/28. Assim como, o
responsável Sr. Jonas Carlos Moreira apresentou defesa
justificativa por meio dos Docs. 30/31. Por fim, o Sr. José
Luiz Oliveira, apresentou defesa justificativa, conforme
Doc. 34/35.
Ato continuo, o Núcleo de Controle de Documentos –
NCD, por meio de Despacho 24421/2017-8 (Doc. 39),
informou não constar nenhum protocolo e nome dos
responsáveis, Sr. Marcos Humberto Stein Merlo, Sr.
Fabiano Albuquerque Canuto, e Sr. Adelar Rodrigues
da Fonseca. Em razão disso, por meio de Decisão
Monocrática 01737/2017-1 (Doc. 42), fora declarada
revelia dos responsáveis supramencionados.
Encaminhando os autos a SecexPrevidencia, esta, por
meio de Instrução Técnica Conclusiva – ITC 01435/20181 (Doc. 44), entendeu pela manutenção da irregularidade,
sendo passível de ressarcimento ao erário, assim como,
aplicação de multa individual aos responsáveis.
Por fim, remetidos os autos ao Ministério Público
de Contas, este manifestou-se por meio de Parecer
Ministerial 02017/2018-3, de lavra do Procurador HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA, anuindo aos argumentos
fáticos e jurídicos, suscitados pela Corpo Técnico desta
Corte.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, destaca-se que o Regimento Interno do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – RITCEES,
aduz em seu artigo 281 que “será formado processo
apartado, quando verificada a necessidade de examinar
matéria em processo distinto, de forma a assegurar a
observância dos princípios da Celeridade e da Eficiência”
www.tce.es.gov.br

Aduz ainda o Regimento Interno desta Corte em seu
artigo 134, que:
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:
I - quantificar o dano e imputar o débito ao responsável,
se verificada irregularidade de que resulte dano ao
erário;
II - determinar a adoção de providências com vistas a
sanar as impropriedades de atos passíveis de correção;
III - aplicar multas por infrações à norma legal ou
regulamentar de natureza orçamentária, financeira,
operacional, patrimonial e fiscal, se for o caso.
§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.
§2º A formação de processo apartado dar-se-á mediante
a juntada da decisão que determinar a sua constituição e
de peças do processo originário ou reprodução de cópias
necessárias à sua instrução.
No mesmo sentindo, prevê a 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
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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resulte dano ao erário.
O referido processo de Tomada de Contas Especial foi
autuado em virtude de determinação desta Corte de
Contas, quanto ao indicativo de ocorrência de dano ao
erário referente ao pagamento irregular de subsídios
aos vereadores – em valor superior ao estabelecido
na Lei Municipal nº. 2190/2004, constante do item 1,
conforme se afere no inteiro teor do Voto do Relator
00934/2016-1 proferido em processo TC 1832/2011.
Os responsáveis, Sr. Aldemir José Andreatta, Sr. João
Manoel Rigamonte, e Sr. Varli Queiroz, apresentaram
conjuntamente defesa/justificativa (Doc. 27), e por
meio de advogado constituído, alegaram que a) a lei
que fixou a remuneração dos mesmos para 2009/2012
é inconstitucional e a solução mais adequada é a
repristinação da norma que fixou os subsídios para a
legislatura imediatamente anterior, apesar de se tratar
de norma temporária; b) possíveis valores a serem
devolvidos por todos os réus não podem tomar como
parâmetro o valor bruto dos subsídios recebidos,
mas sim o valor líquido, haja vista que nos descontos
há, inclusive, parcelas já revertidas ao patrimônio do
Município, como o IRRF; c) os edis agiram com boa-fé
ao fixar a remuneração da legislatura seguinte após
as eleições, já que a Lei Orgânica Municipal não previa
que essa ação deveria acontecer antes das eleições. A
lei foi declarada inconstitucional com base em quebra
de princípio e não de regra estrita. Essa boa-fé é
latente ao ver-se que interromperam o recebimento
de subsídios assim que foi prolatada a decisão de
inconstitucionalidade. d) não se pode falar em devolução
de verba alimentar recebida devidamente (com base
em lei), quando a interpretação da Administração

Pública pagadora era pela legalidade do recebimento
e ainda, quando recebidos os valores com boa-fé; e)
o fato (recebimento do subsídio a maior) ocorreu em
2010, e está prescrita qualquer possibilidade de se exigir
ressarcimento de tal verba recebida de boa-fé.
Quanto a primeira justificativa apresentada pelos
Responsáveis acima mencionados, a Equipe Técnica,
em ITC 01435/2018-1, aduziu que os subsídios de
vereadores, devem observar o disposto no artigo 29,
inciso VI da CF/88, inadmitindo, nos termos do artigo
39, §4º da CF/88, criação de vantagens acessórias ou
complementares. Afirmou ainda que a lei nº 2.190, de
21 de maio de 2004, estabeleceu o valor de R$2.400,00
(dois mil e quatrocentos reais), sendo esse valor fixado
como bruto e não liquido, de forma que a restituição
deverá ser feita com base na diferença entre o valor
bruto recebido pelos vereadores e o valor bruto que
deveria ter sido pago aos vereadores.
Quanto a segunda alegação dos responsáveis
mencionados, de que os valores devem ser restituídos
tendo por base a diferença entre os valores líquidos
pagos e os valores líquidos corretos, entendeu o Corpo
Técnico, em ITC 01435/2018-1, que o mesmo não merece
prosperar, posto que houve o desconto da previdência e
do imposto de renda, de modo que os vereadores foram
beneficiados. Ressaltaram ainda que os vereadores
foram beneficiados com uma base de contribuição maior
para efeitos de aposentadoria, da mesma forma, o valor
contribuído a título de imposto de renda, poderá ser
restituído na declaração de ajuste anual.
Afirmaram mais uma vez que os valores devem ser
restituídos com base na diferença entre os valores brutos
pagos e os valores brutos que deveriam ter sido pagos,
www.tce.es.gov.br

posto que não compete a municipalidade recuperar
perante o Governo Federal os valores de previdência e
imposto de renda retidos, em razão da inobservância Lei
Municipal nº. 2190/2004.
No que tange ao argumento de boa-fé apresentado
pelos responsáveis, a equipe técnica desta Corte,
entende que não merece prosperar, já que os vereadores
apenas pararam de perceber os valores a mais, após a
declaração da inconstitucionalidade da lei nº 2.479/08,
de modo que no mês em que fora editada a portaria
33/2010, ainda perceberam valores pagos a maior,
e a inconstitucionalidade da lei alhures, já havia sido
declarada. Assim, inexistiria, portanto, a boa-fé alegada
pelos responsáveis, acerca desse ponto sinto divergir da
equipe técnica por entender que ao gestor da Casa de Leis
de Baixo Guandu Sr. Juscelino Henck, responsável pelos
pagamentos, não foi apurado em nenhum momento a
má-fé dos mesmos, conforme se extrai do processo TC
1832/2011, aos edis não seria possível atribuição de máfé.
Dessa forma, por contrário sensu entendo ser cabível a
atribuição de boa-fé aos referidos responsáveis.
O Corpo Técnico desta Corte de Contas entende que
não assiste razão o argumento dos responsáveis de
que não deve ocorrer o ressarcimento ao erário,
posto que as verbas percebidas pelos Vereadores,
possuem caráter alimentar. Isto porque entendem,
conforme Parecer ConsultaTC-007/2016 –Plenário, que
só não haverá ressarcimento ao erário se presentes
concomitantemente os requisitos expostos em Mandado
de Segurança 25.641/DF, quais sejam: I) Presença de
boa-fé do servidor; II) Ausência, por parte do servidor,
de influência ou interferência para a concessão da
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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vantagem impugnada; III) Existência de dúvida plausível
sobre a interpretação, validade ou incidência da norma
infringida, no momento da edição do ato que autorizou
o pagamento da vantagem impugnada; IV) Interpretação
razoável, embora errônea, da lei pela Administração.
Assim, por entender o Corpo Técnico que não restou
comprovada a presença de nenhum dos requisitos
alhures, não há que se falar em dispensa de restituição
ao erário dos pagamentos efetuados indevidamente,
principalmente porque “caráter de verba alimentar”, não
consta nos requisitos exigidos.
Por fim, quanto ao argumento de que estaria prescrita
a possibilidade de se exigir ressarcimento ao erário,
o Corpo Técnico deste Tribunal de Contas, afastou tal
argumento, com fulcro no art. 71, da Lei Estadual nº
621/2012 e o art. 373, e seguintes, da Resolução TC nº
261/2013, posto que esta Corte de Contas possui prazo
prescricional próprio para suas ações. O Corpo Técnico
aduziu ainda que nos termos do art. 37, §5º da CF/88,
“A prescrição quinquenal só atinge a penalidade de
multa, em nada afetando a obrigação de restituição eis
que imprescritíveis”, e que “havendo a possibilidade de
ser restituído ao erário qualquer valor cuja aplicação
comprove-se indevida, o ato, e a respectiva ação, não
estarão sujeitas à prescrição”
Do compulsar dos autos, entendo que assiste razão ao
corpo técnico e que os argumentos apresentados pelos
Srs. Aldemir José Andreatta, João Manoel Rigamonte,
Sr. Varli Queiroz, não merecem prosperar posto que: 1) a
declaração de inconstitucionalidade da lei nº 2.479/2008
com efeitos retroativos (ex tunc), já é suficiente para que
se determine a devolução por parte dos vereadores, dos
valores pagos a maior; 2) não há sentindo ressarcir o

erário tendo por base valores líquidos, posto que assim,
o erário ainda sairia no prejuízo, já que os vereadores
foram beneficiados com desconto da previdência
e imposto de renda; 3) é perfeitamente possível o
Munícipio exigir a devolução dos valores pagos a maior,
mesmo que exista boa-fé, (o que não é o caso, como
já explicitado pelo corpo técnico), com fundamento no
princípio da legalidade e da moralidade; 4) ainda que
os valores pagos tivessem natureza alimentar, isso por
si só não constitui obstáculo para que a administração
requeira o ressarcimento ao erário, principalmente
quando constatado que o pagamento fora indevido;
5) No que tange ao argumento da prescrição, esta não
ocorre quanto tratamos de dano ao erário, de modo o
texto constitucional é cristalino ao prever a ressalva da
imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário.
Assim, acompanho a Área Técnica, assim como o
Ministério Público e mantenho a irregularidade quanto
os Responsáveis, Sr. Aldemir José Andreatta, Sr. João
Manoel Rigamonte, e Sr. Varli Queiro, com o devido
ressarcimento ao erário.
Quanto ao Responsável, Sr. Jonas Carlos Moreira, este
alegou em defesa/justificativa que não participou da
votação da Lei n° 2.478/2008, assim como, da Lei n°
2.479/2008, de modo que não poderia responder por
eventuais penalidades advindas dos valores fixados
a título de subsídios nas leis alhures. Alegou também
que não pediu para receber os valores a maior e que a
responsabilidade pelos valores pagos indevidamente,
devem recair integralmente sobre o Sr. Juscelino Henck,
Presidente da Câmara. Por fim, requereu o Responsável
a suspensão da cobrança no valor de R$ 8.442,74 -VRTE
-4.205,8085.
www.tce.es.gov.br

O Corpo Técnico desta Corte de Contas entende que não
assiste razão o argumento do responsável, Sr. Jonas Carlos
Moreira, posto que a administração pública é norteada
por princípios constitucionais, que devem ser observados
pelo vereado ao longo do mandato, de modo que não há
como um vereador agir de maneira incompatível com tais
princípios, e requerer que se afaste a responsabilidade.
Segundo o Corpo Técnico, houve a lesão à ordem
jurídica, e não assiste motivos o afastamento de tal
responsabilidade, já que ocorreu a inobservância dos
princípios constitucionais, principalmente o Princípio da
Legalidade e da Moralidade.
Novamente, entendo que assiste razão o Corpo Técnico
desta Corte de Contas, motivo pelo qual integro ao
voto os argumentos fáticos e jurídicos delineados pela
equipe técnica e mantenho a irregularidade quanto
ao Responsável, Sr. Jonas Carlos Moreira, já que as
justificativas de defesa por ele apresentadas, não foram
suficientes para afastar a responsabilidade. Mais uma
vez, destaco que é perfeitamente possível o Munícipio
exigir a devolução dos valores pagos a maior, com
fundamento no princípio da legalidade e da moralidade
Quanto ao Sr. José Luiz Oliveira, em suas justificativas,
declara que a responsabilização deve recair sobre as
pessoas que participaram da elaboração da lei, e aduz
que mesmo que a lei seja inconstitucional/ilegal, há
de ser observada, ante o princípio de que não se pode
deixar de cumprir a lei. Alegou ainda o Responsável que
não agiu com dolo posto que não pediu para receber tais
valores.
A Equipe Técnica por sua vez, entende que os argumentos
apresentados pelo Sr. José Luiz Oliveira, são desprovidos
de amparo legal e jurídico. Expôs ainda que “são nulos
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todos os efeitos da Lei desde a sua edição, assim os
vereadores deverão devolver aos cofres públicos os
valores que receberam ilegalmente a título de subsídio”.
O argumento de que “mesmo que a lei seja
inconstitucional, ela deve ser observada”, é
completamente esdrúxulo. Como mencionado alhures,
a administração pública é norteada por princípios que
devem ser observados. Assim, para que um ato praticado
pela administração, seja considerado válido, necessário
se faz que esse ato não ofenda nenhum desses princípios.
O argumento do Responsável é facilmente derrubado
pelo princípio da moralidade, já que segundo esse
princípio, a Administração para além de uma atuação
legal, deve ter uma atuação moral, ou seja, caracterizada
pela obediência à ética, à honestidade, à lealdade e à
boa-fé.
Segundo a Di Pietro:
“... sempre que em matéria administrativa se verificar
que o comportamento da Administração ou do
administrado que com ela se relaciona juridicamente,
embora em consonância com a lei, ofende a moral,
os bons costumes, as regras de boa administração, os
princípios de justiça e de equidade, a ideia comum de
honestidade, estará havendo ofensa ao princípio da
moralidade administrativa...”
Entendo, portanto que o argumento apresentado pelo
responsável, Sr. José Luiz Oliveira, não merece ser
acolhido e acompanho a Área Técnica, assim como o
Ministério Público, mantendo a irregularidade quanto os
Responsável, com o devido ressarcimento ao erário.
Quanto aos responsáveis, Sr. Marcos Humberto
Stein Merlo, Sr. Fabiano Albuquerque Canuto e Sr.

Adelar Rodrigues da Fonseca, considerando que foi
oportunizada a ampla defesa e o contraditório (art. 5º,
LV, da CF/88), e os mesmos não trouxeram quaisquer
documentos ou justificativas aos presentes autos, e
considerando sua consequente revelia, declarada em
sede de Decisão Monocrática, o SecexPrevidencia, em ITC
01435/2018-1, manteve a irregularidade, entendimento
o qual acompanho.
Quanto a Responsabilização do Presidente da Câmara, Sr.
Juscelino Henck, o Corpo Técnico desta Corte de Contas,
entendeu que ocorrera a imputação da responsabilidade
solidária do supradito responsável.
Acompanho o corpo técnico por entender que a
responsabilização do Sr. Juscelino Henck, ocorreu em
sede do processo TC 1832/2011, onde o NEC, por meio
de Manifestação Técnica de Defesa nº 44/2015, ratificado
pela Decisão nº 01537/2016 da 2ª Câmara.
Por fim, registro que estes autos foram abertos para
realizar a devida citação dos vereadores da Câmara de
Baixo Guandu, que foram beneficiados pelo pagamento
irregular de subsídio de vereadores, contudo, não foi
apurado em nenhum momento a má-fé dos mesmos,
até porque nem mesmo ao Presidente da Câmara Sr.
Juscelino Henck, ordenador de despesas e responsável
pelos pagamentos não foi atribuída a má-fé, conforme
se extraí do processo TC 1832/2011.
Assim, por contrário senso, reconheço a boa-fé dos
vereadores Marcos Humberto Stein Merlo, Fabiano
Albuquerque Canuto, Joao Manoel Rigamonte, Jonas
Carlos Moreira, Jose Luiz Oliveira, Adelar Rodrigues Da
Fonseca, Varli Queiroz, Aldemir Jose Andreatta e na
forma do artigo 157, §4º do Regimento Interno, entendo
que os mesmos devem ser notificados para o pagamento
www.tce.es.gov.br

da quantia devida, sob pena de ter suas contas julgadas
irregulares.
Ante todo o exposto, acompanhando parcialmente o
entendimento proferido pela Área Técnica e Ministério
Público de Contas, VOTO para que seja adotada a
deliberação que ora submeto à apreciação deste
Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. DELIBERAÇÃO:
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, em:
1.1. Rejeitar as razões de justificativas de João Manoel
Rigamonte, vereador, no exercício de 2010, em razão da
irregularidade disposta no item 2.1 da ITC 1435/2018,
condenando-o ao ressarcimento, com amparo no artigo
157, §4º do Regimento Interno, no valor de R$ 8.442,74,
em solidariedade com Juscelino Henck;
1.2. Rejeitar as razões de justificativas de Marcos
Humberto Stein Merlo, vereador, no exercício de 2010,
em razão da irregularidade disposta no item 2.1 da
ITC 1435/2018, condenando-o ao ressarcimento, com
amparo no artigo 157, §4º do Regimento Interno no
valor de R$ 8.442,74, em solidariedade com Juscelino
Henck;
1.3. Rejeitar as razões de justificativas de Aldemir José
Andreatta, vereador, no exercício de 2010, em razão da
irregularidade disposta no item 2.1 da ITC 1435/2018,
condenando-o ao ressarcimento, com amparo no artigo
157, §4º do Regimento Interno, no valor de R$ 8.442,74,
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em solidariedade com Juscelino Henck;
1.4. Rejeitar as razões de justificativas de Adelar
Rodrigues da Fonseca, vereador, no exercício de 2010,
em razão da irregularidade disposta no item 2.1 da
ITC 1435/2018, condenando-o ao ressarcimento, com
amparo no artigo 157, §4º do Regimento Interno, no
valor de R$ 8.442,74, em solidariedade com Juscelino
Henck;
1.5. Rejeitar as razões de justificativas de Jonas Carlos
Moreira, vereador, no exercício de 2010, em razão da
irregularidade disposta no item 2.1 da ITC 1435/2018,
condenando-o ao ressarcimento, com amparo no artigo
157, §4º do Regimento Interno, no valor de R$ 8.442,74,
em solidariedade com Juscelino Henck;
1.6. Rejeitar as razões de justificativas de José Luiz
Oliveira, vereador, no exercício de 2010, em razão da
irregularidade disposta no item 2.1 da ITC 1435/2018,
condenando-o ao ressarcimento, com amparo no artigo
157, §4º do Regimento Interno, no valor de R$ 8.442,74,
em solidariedade com Juscelino Henck;
1.7. Rejeitar as razões de justificativas de Varli
Queiroz, vereador, no exercício de 2010, em razão da
irregularidade disposta no item 2.1 da ITC 1435/2018,
condenando-o ao ressarcimento, com amparo no artigo
157, §4º do Regimento Interno no valor de R$ 8.442,74,
em solidariedade com Juscelino Henck;
1.8. Rejeitar as razões de justificativas de Fabiano
Albuquerque Canuto, vereador, no exercício de 2010,
em razão da irregularidade disposta no item 2.1 da
ITC 1435/2018, condenando-o ao ressarcimento, com
amparo no artigo 157, §4º do Regimento Interno no valor
de R$ 8.442,74, em solidariedade com Juscelino Henck;

1.9. NOTIFICAR os Senhores João Manoel Rigamonte,
Marcos Humberto Stein Merlo, Aldemir José Andreatta,
Adelar Rodrigues da Fonseca, Jonas Carlos Moreira,
José Luiz Oliveira, Varli Queiroz, Fabiano Albuquerque
Canuto, para que promovam o ressarcimento ao
erário do valor do ressarcimento imputado, no prazo
improrrogável, de 30 (trinta) dias, o que poderá convolar
o julgamento de suas contas em regular com ressalva, em
face da recomposição do patrimônio público realizado,
comprovando-o perante este Egrégio Tribunal de Contas,
na forma do art. 87, §2º da Lei Orgânica deste Tribunal
c/c art. 157, §4º do Regimento Interno deste Tribunal;
1.10. Findo o prazo, com ou sem recolhimento do débito,
retornem os autos a este Gabinete.
Nota-se que a Decisão 3056/2018-5- Segunda Câmara, já
apreciou o mérito dos autos, ou seja, depois de avaliada
a não gravidade das irregularidades e reconhecida a boa
fé, oportunizou ao gestor, com fulcro no art. 157, §§ 2º,
3º e 4º do Regimento Interno desta Corte de Contas,
recolher a importância devida e em decorrência disso
modificar o julgamento das contas de irregulares para
regulares com ressalva.
Em que pese terem sido os responsáveis devidamente
notificados para o recolhimento do débito no prazo de 30
(trinta) dias, verifico que conforme Despacho 4590/20166 proferido pelo Núcleo de Controle de Documentos –
NDC, não consta do Sistema e-TCEES, documentação
alguma protocolizada em alusão a estes autos, referente
à Decisão 3056/2018-5 – Segunda Câmara.
Desta forma, como não foi recolhida a importância
devida ao erário do Município de Baixo Guandu não é
possível dar a QUITAÇÃO DO DÉBITO.
www.tce.es.gov.br

Assim, entendo que não foram preenchidos os requisitos
dispostos no § 4º do art. 157 do Regimento Interno.
Ante todo o exposto, VOTO, acompanhando o Ministério
Público de Contas, para que seja adotada a deliberação
que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões
expostas pelo Relator:
1.1. Rejeitar as razões de justificativas e JULGAR
IRREGULARES as contas do Sr. João Manoel Rigamonte,
vereador, no exercício de 2010, em razão da
irregularidade disposta no item 2.1 da ITC 1435/2018,
condenando-o ao ressarcimento, com amparo no artigo
163, III do Regimento Interno c/c artigo 84, III, “c” da
Lei Complementar 621/2012, no valor de R$ 8.442,74
(oito mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta
e quatro centavos), em solidariedade com Juscelino
Henck e aplicando-lhe multa individual no valor de R$
3.000,00 (três mil reais) conforme determina o artigo
389, III do Regimento Interno desta Corte de Contas;
1.2. Rejeitar as razões de justificativas e JULGAR
IRREGULARES as contas de Marcos Humberto Stein
Merlo, vereador, no exercício de 2010, em razão da
irregularidade disposta no item 2.1 da ITC 1435/2018,
condenando-o ao ressarcimento, com amparo no artigo
163, III do Regimento Interno c/c artigo 84, III, “c” da
Lei Complementar 621/2012, no valor de R$ 8.442,74
(oito mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta
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e quatro centavos), em solidariedade com Juscelino
Henck e aplicando-lhe multa individual no valor de R$
3.000,00 (três mil reais) conforme determina o artigo
389, III do Regimento Interno desta Corte de Contas;
1.3. Rejeitar as razões de justificativas e JULGAR
IRREGULARES as contas de Aldemir José Andreatta,
vereador, no exercício de 2010, em razão da
irregularidade disposta no item 2.1 da ITC 1435/2018,
condenando-o ao ressarcimento, com amparo no artigo
163, III, do Regimento Interno c/c artigo 84, III, “c” da
Lei Complementar 621/2012, no valor de R$ 8.442,74
(oito mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta
e quatro centavos), em solidariedade com Juscelino
Henck e aplicando-lhe multa individual no valor de R$
3.000,00 (três mil reais) conforme determina o artigo
389, III do Regimento Interno desta Corte de Contas;
1.4. Rejeitar as razões de justificativas e JULGAR
IRREGULARES as contas de Adelar Rodrigues da
Fonseca, vereador, no exercício de 2010, em razão da
irregularidade disposta no item 2.1 da ITC 1435/2018,
condenando-o ao ressarcimento, com amparo no artigo
163, III, do Regimento Interno c/c artigo 84, III, “c” da
Lei Complementar 621/2012, no valor de R$ 8.442,74
(oito mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta
e quatro centavos), em solidariedade com Juscelino
Henck e aplicando-lhe multa individual no valor de R$
3.000,00 (três mil reais) conforme determina o artigo
389, III do Regimento Interno desta Corte de Contas;
1.5. Rejeitar as razões de justificativas e JULGAR
IRREGULARES as contas de Jonas Carlos Moreira,
vereador, no exercício de 2010, em razão da
irregularidade disposta no item 2.1 da ITC 1435/2018,
condenando-o ao ressarcimento, com amparo no artigo

163, III do Regimento Interno c/c artigo 84, III, “c” da
Lei Complementar 621/2012, no valor de R$ 8.442,74
(oito mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta
e quatro centavos), em solidariedade com Juscelino
Henck e aplicando-lhe multa individual no valor de R$
3.000,00 (três mil reais) conforme determina o artigo
389, III do Regimento Interno desta Corte de Contas;
1.6. Rejeitar as razões de justificativas e JULGAR
IRREGULARES as contas de José Luiz Oliveira, vereador,
no exercício de 2010, em razão da irregularidade
disposta no item 2.1 da ITC 1435/2018, condenando-o
ao ressarcimento, com amparo no artigo 163, III
do Regimento Interno c/c artigo 84, III, “c” da Lei
Complementar 621/2012, no valor de R$ 8.442,74 (oito
mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e
quatro centavos), em solidariedade com Juscelino Henck
e aplicando-lhe multa individual no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais) conforme determina o artigo 389, III do
Regimento Interno desta Corte de Contas;
1.7. Rejeitar as razões de justificativas e JULGAR
IRREGULARES as contas de Varli Queiroz, vereador,
no exercício de 2010, em razão da irregularidade
disposta no item 2.1 da ITC 1435/2018, condenando-o
ao ressarcimento, com amparo no artigo 163, III
do Regimento Interno c/c artigo 84, III, “c” da Lei
Complementar 621/2012, no valor de R$ 8.442,74 (oito
mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e
quatro centavos), em solidariedade com Juscelino Henck
e aplicando-lhe multa individual no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais) conforme determina o artigo 389, III do
Regimento Interno desta Corte de Contas;
1.8. Rejeitar as razões de justificativas e JULGAR
IRREGULARES as contas de Fabiano Albuquerque
www.tce.es.gov.br

Canuto, vereador, no exercício de 2010, em razão da
irregularidade disposta no item 2.1 da ITC 1435/2018,
condenando-o ao ressarcimento, com amparo no artigo
163, III do Regimento Interno c/c artigo 84, III, “c” da Lei
Complementar 621/2012, no valor de R$ 8.442,74 (oito
mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e
quatro centavos), em solidariedade com Juscelino Henck
e aplicando-lhe multa individual no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais) conforme determina o artigo 389, III do
Regimento Interno desta Corte de Contas;
1.9. Dar ciência aos interessados;
1.10. Arquivar os autos, após os trâmites regimentais.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 27/03/2019 - 8ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (no
exercício da presidência/relator), Rodrigo Coelho
do Carmo e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(convocado – nos termos do art. 10, § 5º do RITCEES).
5. Ficam os responsáveis obrigados a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa
aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454,
inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando
cabível recurso, os prazos para interposição encontramse previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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Convocado nos termos do art. 10, § 5º do RITCEES
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

irregularidades apontadas:
Item 2.1 Apresentação intempestiva da PCA, passível
de aplicação de multa conforme o artigo 135, inciso VIII
da Lei Complementar 621/2012.
Responsável: Paulo Marcio Leite Ribeiro.
Item 4.1.1 Evidências de inconstitucionalidade do Art.
8º, parágrafo único, da LOA.
Responsável: Paulo Marcio Leite Ribeiro.

Acórdão 00340/2019-5
Processo
Classificação
Exercício
UG
Relator
Responsável

05093/2017-7
Prestação de Contas Anual de Prefeito
2016
PMADN - Prefeitura Municipal de Água
Doce do Norte
Domingos Augusto Taufner
PAULO MARCIO LEITE RIBEIRO

CONTROLE EXTERNO – PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL DE PREFEITO – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016 –
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE –
APLICAR MULTA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas Anual de Prefeito da
Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, referente
ao exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade
de Paulo Marcio Leite Ribeiro.
A Secretaria de Controle Externo de Contas –
SecexContas elaborou o Relatório Técnico RT 1009/20179 e a Instrução Técnica Inicial ITI 1517/2017-7, sugerindo
a citação dos responsáveis, em razão das seguintes

Item 4.1.2 Abertura de créditos adicionais
suplementares em montante superior ao autorizado
em lei.
Responsável: Paulo Marcio Leite Ribeiro.
Item 4.2.1 Inobservância dos requisitos da LRF e da LDO
quanto à limitação de empenho.
Responsável: Paulo Marcio Leite Ribeiro.
Item 4.3.1 Apuração de déficit orçamentário.
Responsável: Paulo Marcio Leite Ribeiro.
Item 4.3.2 Apuração de déficit financeiro evidenciando
desequilíbrio das contas públicas.
Responsável: Paulo Marcio Leite Ribeiro.
Item 5.1 Não conformidade no valor do disponível
entre termo de verificação e demonstrações contábeis.
Responsável: Paulo Marcio Leite Ribeiro.
Item 6.1 Não recolhimento das contribuições
previdenciárias dos servidores e de terceiros.
Responsável: Paulo Marcio Leite Ribeiro.
Item 6.2 Não recolhimento
previdenciária patronal do INSS.

de

Responsável: Paulo Marcio Leite Ribeiro.
www.tce.es.gov.br

Item 6.3 Ausência de medidas legais para a instituição
do Fundo M. de Saúde como Unidade Gestora.
Responsável: Paulo Marcio Leite Ribeiro.
Item 7.1.1 Descumprimento do limite legal com despesa
de pessoal – Poder Executivo e Consolidado.
Responsável: Paulo Marcio Leite Ribeiro.
Item 7.4.2 Despesas contraídas nos dois últimos
quadrimestres
de
mandato
sem
suficiente
disponibilidade de caixa para pagamento.
Responsável: Paulo Marcio Leite Ribeiro.
Item 7.5 Aumento de despesa com pessoal pelo titular
do Poder nos últimos 180 dias de seu mandato.
Responsável: Paulo Marcio Leite Ribeiro.
Item 7.6.1 Desatendimento a requisitos da LRF e
Constituição da República quanto à renúncia de receita.
Responsável: Paulo Marcio Leite Ribeiro.
Item 8.1.1 Descumprimento do limite mínimo
constitucional de aplicação de recursos próprios na
manutenção e no desenvolvimento do ensino.
Responsável: Paulo Marcio Leite Ribeiro.
Item 8.2.1 Descumprimento do limite mínimo
constitucional de aplicação de recursos em ações e
serviços públicos de saúde.
Responsável: Paulo Marcio Leite Ribeiro.
Item 12.1.12 Dotação atualizada apresenta-se em valor
superior à receita prevista atualizada.
Responsável: Paulo Marcio Leite Ribeiro.

contribuição

Ato contínuo, em Decisão Monocrática 1984/2017-1 foi
determinada a citação do Sr. Paulo Marcio Leite Ribeiro,
para que apresentasse suas razões de justificativas,
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alegações de defesa, bem como demais documentos
que entendesse necessários, no prazo improrrogável de
30 dias.
Considerando a informação constante do Despacho
47415/2018-8 do Núcleo de Controle de Documentos
– NCD, de que o responsável não apresentou qualquer
documentação referente ao Termo de Citação 2421/2017,
foi declarada a revelia do Sr. Paulo Marcio Leite Ribeiro
através da Decisão Monocrática 1528/2018-3.
Instado a se manifestar, o Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia – NCE preparou a Instrução
Técnica Conclusiva ITC 3816/2018-2, opinando pela
emissão de parecer prévio dirigido à Câmara Municipal
de Água Doce do Norte, recomendando a rejeição das
contas e a aplicação de multa ao Sr. Paulo Marcio Leite
Ribeiro.
Seguindo os trâmites regimentais, os autos foram
encaminhados ao Ministério Público de Contas, que
através de Parecer 6028/2018-9 do Procurador de Contas
Dr. Luciano Vieira, acompanhou o entendimento técnico.
Registro que os itens acima relacionados, com exceção
do 2.1 – Descumprimento do prazo de envio da PCA,
foram analisados em voto separado (Parecer Prévio),
nesses próprios autos.
É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Os presentes autos cuidam da Prefeitura Municipal de
Água Doce do Norte, referente ao exercício de 2016, de
responsabilidade do Sr. Paulo Marcio Leite Ribeiro.
Verifico que o feito se encontra devidamente instruído.
Observados todos os trâmites legais e regimentais,
e atendidos os princípios constitucionais do devido

processo legal, da ampla defesa e do contraditório,
havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito.

1009/2017-9 e 2.2 da ITC 3816/2018-2).

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, destacase 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 com ressalvas ou irregularidade das contas.

Como mencionado anteriormente, restou demonstrado
que o Sr. Paulo Marcio Leite Ribeiro, Prefeito responsável
pelo envio das contas, encaminhou a presente Prestação
de Contas em 20 de abril de 2017, portanto, fora do
prazo regimental.

Nesse sentido, passo a apreciar a prestação de contas
em questão, para fins de emissão de acórdão, no que
se refere ao item “Descumprimento do prazo de envio
da PCA”.
A referida Prestação de Contas foi recebida e homologada
nesta Corte de Contas em 20 de abril de 2017 por meio
do sistema CidadES, ou seja, intempestivamente, com
fulcro no artigo 123 do Regimento Interno deste Tribunal,
aprovado pela Resolução TC 261/2013.
Quanto à formalização documental, a presente Prestação
de Contas está composta por todas as demonstrações
contábeis e demais documentos exigidos pela Instrução
Normativa TC 28/201; Lei Federal nº 9.717/1998, Lei
Federal 8.212/1991 e Lei Federal 8.036/1990.
DA IRREGULARIDADE
Apresentação intempestiva da PCA, passível de
aplicação de multa conforme o artigo 135, inciso
VIII da Lei Complementar 621/2012 (Item 2.1 do RT
www.tce.es.gov.br

Responsável: Paulo Marcio Leite Ribeiro.

Devidamente citado através do Termo de Citação
2421/2017-2, o Sr. Paulo Marcio Leite Ribeiro não
apresentou suas razões de justificativa, levando então o
Conselheiro Relator a decidir por sua revelia em Decisão
Monocrática 1528/2018-3.
Após compulsar os autos, o NCE opinou pela manutenção
da irregularidade em apreço, com aplicação de multa
pecuniária ao Sr. Paulo Marcio Leite Ribeiro – Prefeito
Municipal, em virtude do descumprimento de prazo
para envio da PCA, entendimento o qual acompanho
integralmente.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento
da Área Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO
por que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Aplicar multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
ao Sr. Paulo Marcio Leite Ribeiro, com base no artigo 135,
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LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

inciso VIII, da Lei Complementar 621/2012 c/c o art. 389,
inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Contas
do Espirito Santo (Resolução 261/2013), tendo em vista
o não encaminhamento da presente prestação de contas
no prazo estabelecido;
1.2. Dar ciência aos interessados;
1.3. Arquivar os autos, após os trâmites regimentais.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 27/03/2019 - 8ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.

Acórdão 00341/2019-1
Processo 07258/2017-4
Classificação Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício 2017
UG PMM - Prefeitura Municipal de Marataízes

fez uma análise acerca da estrutura legislativa, física e
organizacional da Administração Tributária do Município
de Marataízes/ES, e informou que identificou deficiências
e vulnerabilidade na administração tributária, que
podem ser melhoradas mediante plano de ação a ser
estabelecido pela prefeitura.
Apontou ainda os seguintes achados:
2.1. Legislação Tributária não
Adequadamente para Consulta;

Disponibilizada

2.2. Alíquota Efetiva do ISS Inferior ao Limite
Constitucional de 2%;

4. Especificação do quórum:

Relator Domingos Augusto Taufner

4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (no
exercício da presidência/relator), Rodrigo Coelho
do Carmo e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(convocado – nos termos do art. 10, § 5º do RITCEES).

Responsável WILLIAN DE SOUZA DUARTE, ROBERTINO
BATISTA DA SILVA, GEDSON BARRETO DE VICTA
RODRIGUES, ELIZEU MACHADO ESTEVAO, ANA PAULA
MILAN LAIBER CALIXTO

2.3. Ausência de Revisão de Planta Genérica de Valores;

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 encontramse previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.

AUDITORIA ORDINÁRIA – PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARATAÍZES – EXERCÍCIO DE 2017 - HOMOLOGAR
OS PONTOS Nº 2.1 A 2.12 DO PLANO DE AÇÃO –
DETERMINAÇAO - ARQUIVAR

2.6. Irregularidade no Planejamento da Fiscalização;

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Convocado nos termos do art. 10, § 5º do RITCEES
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Auditoria Ordinária
realizada na Prefeitura Municipal de Marataízes,
relativa à administração tributária, em cumprimento
ao Plano Anual de Fiscalização de 2016, referente ao
exercício de 2017, e realizada no período de 25/09/2017
a 06/10/2017.
A Secretaria de Controle Externo de Fiscalização dos
Municípios - SecexMunicipios, confeccionou o Relatório
de Auditória – RA nº 00067/2017-1 (Doc. 06), em que
www.tce.es.gov.br

2.4. Não Priorização de Recursos à Administração
Tributária;
2.5. Cadastro Imobiliário não Fidedigno;
2.7. Taxa de Limpeza Pública Ilegal;
2.8. Cobrança Administrativa Insuficiente para Realizar a
Efetiva Arrecadação;
2.9. Parcelamento em Desacordo com as Normas Gerais;
2.10. Intempestividade da Cobrança do Crédito
Tributário;
2.11. Procedimento Insuficiente para Realizar a Efetiva
arrecadação;
2.12. Ausência de Baixa no Sistema Tributário de Crédito
Prescritos.
Por meio de Instrução Técnica Inicial – ITI 01461/2017-5
(Doc. 30), a SecexMunicipios, anuiu a RA nº 00067/20171, e sugeriu:
Notificação do Prefeito de Marataízes, Sr. Robertino
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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Batista da Silva para cumprir determinações legais;

valores empenhados e executados.

Notificação do Sr. Elizeu Machado Estevão (Secretário
de Finanças) Sra. Ana Paula Milan Laiber Calixto
(Controladora Municipal), Sr. Gedson Barreto de
Victa Rodrigues (Procurador Geral), e Sr. Willian de
Souza Duarte (Presidente da Câmara Municipal de
Marataízes) para que tomem ciência dos indicativos e
das proposições;

Ante o exposto em Relatório de Auditoria 00005/20187, passo à análise dos achados de auditoria apontados
na Instrução Técnica ITI nº 00243/2018-8.

Em Decisão Monocrática 02112/2017-5 (Doc. 33) a ITI
01461/2017-5 foi ratificada.
Ato contínuo, o NCE – Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia por meio de
Manifestação Técnica 01654/2018-9 (Doc. 56) sugeriu
a HOMOLOGAÇÃO do plano de ação apresentado
pelos Responsáveis e que fosse expedida determinação
ao controle interno do município para proceder com
monitoramento do controle proposto.
O Ministério Público de Contas, de acordo com o Parecer
06082/2018-3 exarado em Doc. 60 pelo Procurador de
Contas Dr. Luis Henrique Anastácio Da Silva, anuiu aos
ternos exposto da MT 01654/2018-9.
É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Cuidam os autos de Auditoria Ordinária realizada no
município de Marataízes/ES, conforme determinação
constante do PAF/2016, relativa ao exercício 2017, cujo
objetivo fora analisar a estrutura legislativa, física e
organizacional da Administração Tributária do Município
de alhures.
A equipe de auditoria não definiu um universo de
despesas posto que a auditoria não é focada em
contratos determinados, não sendo possível quantificar

DO MÉRITO
Legislação tributária não disponibilizada
Adequadamente Para Consulta. (Item 2.1 da RA
00067/2017-1)
A Equipe de Auditoria apontou que a Legislação
Tributária se encontra em diversos atos normativos, de
modo que há uma dificuldade por parte do interessado
em consultar e dar cumprimento às leis tributárias,
ante a ausência de consolidação. Apontaram ainda
que a legislação é disponibilizada, entretanto não
há identificação de acesso, de modo que não há um
acesso rápido e eficiente, impossibilitando o exame da
legislação afim, assim como, causando prejuízos aos
próprios agentes públicos e a administração, ante a
impossibilidade de consulta.
Propuseram então:
Manter consolidada a legislação tributária em texto
único;
Disponibilizar acesso simplificado e de fácil identificação
à legislação tributária disponível no endereço eletrônico
da Prefeitura Municipal;
Implantar procedimentos definidos de consolidação e
publicação online das normas tributárias, atribuindo
expressamente estas competências a determinado (s)
setores e/ou agentes públicos, de forma que as normas
estejam permanentemente consolidadas e publicadas
no endereço eletrônico da Prefeitura.
www.tce.es.gov.br

Instado a se manifestar para apresentar ações a fim de
solucionar as situações apontadas, o Responsável se
manifestou em Doc. 52, informando que disponibilizara
legislação em vigor, além de confeccionar novo texto
legal, instituindo comissão Tributária para revisão do
mesmo. Também informou que fará a consolidação das
alterações propostas e encaminhará projeto a câmara,
e por fim, que fará a devida alteração no Sistema de
Arrecadação Tributária e implantação de novo código
tributário e que para tanto, a Secretaria Municipal de
Finanças será responsável, tendo início em 01/03/2018
e conclusão em 31/12/2018.
Do mesmo modo informou que no que tange a
situação 2, a Secretária Municipal de Administração,
será a Responsável por criar normativo municipal
que estabeleça expressamente competência para
consolidação da legislação municipal, assim como, criar
rotinas e procedimentos para constante consolidação
da legislação municipal, tendo as alterações início em
01/03/2018 e conclusão em 31/12/2018.
Em Manifestação Técnica 01654/2018-9 (Doc. 56), a
Equipe Técnica apontou que o proposto pelo município
está condizente com as propostas de encaminhamento
expostas em RA, de modo que opinou pela homologação
do plano de ação.
Em acesso ao site da Prefeitura de Marataízes, constatei
que o proposto fora posto em prática, existindo na
página inicial da prefeitura, um link intitulado ‘legislação
online’, que te encaminha imediatamente para um site
em que consta todas a legislações atinentes à prefeitura,
existindo inclusive um link no próprio site que encaminha
o usuário diretamente para a legislação tributária.
Assim, ante o cumprimento do proposto, ACOMPANHO
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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o Corpo Técnico e o Ministério Público de Contas, e
HOMOLOGO o presente item.
Alíquota Efetiva de ISS inferior ao Limite Constitucional
de 2%. (Item 2.2 da RA 00067/2017-1).
A Equipe de Auditoria apontou que a LM 750/2003,
concede benefício fiscal de isenção aos serviços prestados
pelas empresas públicas e sociedades de economia
mista, serviços recreativos e esportivos, patrocinados
por associações e clubes filiados à federação de futebol
do Estado do Espírito Santo ou às federações amadoras
de esporte e organizações estudantis, concertos,
recitais, shows, exibições cinematográficas e espetáculos
similares, quando sua renda for destinada integralmente
a entidades assistenciais sem fins lucrativos, profissionais
liberais de nível médio ou superior, até dois anos após a
conclusão do curso, de modo que o limite de 2% não é
observado quando da concessão do benefício fiscal.
Propuseram então a notificação do Prefeito Municipal
para que elaborasse e encaminhasse projeto de lei que
alterasse o artigo 68 da Lei Municipal 750/2003, a fim
de excluir os serviços dispostos daqueles passíveis de
isenção até o final do exercício de 2017, e em caso de não
aprovação, que deixe o Município de conceder a isenção
sobre os serviços expostos no artigo 68 da referida lei,
sob pena de incorrer em improbidade administrativa.
Instado a se manifestar, o responsável apresentou plano
de ação (Doc. 53) propondo a criação de norma interna
para indeferimento de pedidos de isenção do ISSQN
amparados pelo artigo 68 da LM 750/2003, confecção de
projeto de lei revogando integralmente o artigo alhures.
Fixou prazo inicial em 11/01/2018, informando que o
proposto já fora concluído, sendo responsável por tais
alterações a diretoria tributária.

O Corpo Técnico, em Manifestação Técnica 01654/20189 (Doc. 56) opinou pela homologação do presente item,
posto que o Prefeito Municipal Informou as alterações
que foram feitas, estando dispostas na LCM 1985/2018.
Contudo, propôs a realização de monitoramento
e regularidade no futuro, informando que é de
responsabilidade do Prefeito Municipal que tal medida
esteja de fato implementada.
Em acesso ao site de legislação online da prefeitura de
Marataízes, pude constatar que a Lei Complementar
1985/2018 está em vigor, e revogou o artigo 68 da LC
750/2003.
Dessa forma, ACOMPANHO o Corpo Técnico e o
Ministério Público de Contas, e HOMOLOGO o presente
item.
Ausência de Revisão de Planta Genérica de Valores.
(Item 2.3 da RA 00067/2017-1)
A Equipe de Auditoria apontou que a Planta Genérica
de Valores – PGV instituída pela LM 279/2001, não
sofreu qualquer revisão desde a implantação, de modo
que não reflete o valor venal de mercado de imóveis,
não respeitado o ciclo máximo razoável para revisão da
PGV –4 (quatro) anos para Municípios com população
superior a 20.000 habitantes.

Avaliar imóveis, devendo ser referenciada em boas
práticas reconhecidas e aceitas para o exercício dessa
função;
Observar que as médias dos quocientes dos valores
avaliados, conforme constam no cadastro fiscal, em
relação aos preços praticados no mercado para cada tipo
de imóvel deve ficar entre 70% e 100 %;
Conter previsão da gradação de eventuais aumentos
individuais acentuados, decorrentes da instituição da
Planta Genérica de Valores, de forma a respeitar o
princípio da não-surpresa e da capacidade contributiva;
Estabelecer obrigatoriedade de revisão da PGV pelo
Poder Executivo em períodos de no máximo 4 anos
para municípios, com base nos §§ 2º e 3º, do art. 30, da
Portaria 511/09 do Ministério das Cidades, com vistas a
que a PGV reflita as transformações urbanas havidas no
período;

Revisar planta genérica de Valores do Município, com
base no que dispõe o art. 97, IV, do CTN;

Instado a apresentar propostas, o Responsável
propôs a contratação de empresa especializada para
confecção de nova Planta Genérica de Valores, além
da criação de comissão destinada a manter a planta
atualizada; a simulação de lançamento do IPTU com
os valores apurados através de pesquisa in loco, além
de confecção de projeto de lei e encaminhamento a
câmara e implantação dos novos valores do sistema
de arrecadação municipal. Fixou prazo inicial em
20/10/2017, não fixando, contudo, prazo final, posto
tratar-se de concorrência pública ainda em fase inicial. O
responsável para tanto, seria a Secretaria Municipal do
Governo.

Avaliar imóveis, para fins de tributação, devendo ser
efetuada por profissionais habilitados para tal técnica;

O Corpo Técnico, em Manifestação Técnica 01654/20189 (Doc. 56), apontou que o proposto pelo município

Propuseram então a notificação do gestor municipal
para apresentar plano de ação observando:
Elaboração e encaminhamento de projeto de Lei à
Câmara Municipal afim de:

www.tce.es.gov.br
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está condizente com as propostas de encaminhamento
expostas em RA, de modo que opinou pela homologação
do plano de ação. Destacou, contudo, que ante a
ausência de prazo final, será considerado para tanto,
a data de 31/12/2020, posto que será o último dia da
gestão atual.
Em acesso ao site da prefeitura, especificamente
a página destinada a licitação, constatei que a
concorrência Nº 000002/2017 - 11/12/2017 - Processo
Nº. 033430/2017, encontra-se encerrada, posto que já
fora homologada, sendo a empresa TOPOCART TOPOGR.
ENG, E AEROLEVANTAMENTOS SS LTDA, a responsável
pela atualização do cadastro imobiliário fiscal.
Assim, ACOMPANHO o Corpo técnico desta Corte de
Contas, HOMOLOGO o presente item, devendo ser
monitorado pelo Controle Interno do Município e o
resultado do Plano de Ação encaminhado a este Tribunal
de Contas.
Não Priorização de Recursos à Administração Tributária.
(Item 2.4 da RA 00067/2017-1)
A Equipe de Auditoria apontou que:
Situação 1: há uma disponibilização ineficiente de
viatura para desempenho das atividades de fiscalização,
contendo apenas 1 veículo para atender a administração
tributária, estando em estado crítico e sendo ainda
disponibilizado para uso de outras secretarias, dificultado
assim a atuação dos fiscais tributários.
Situação 2: não há capacitação para os servidores
desenvolver de modo eficiente as atividades típicas
da administração tributária, o que os levam a exercer
as atividades com certa dificuldade, ante as limitações
técnicas.

Propuseram então a notificação do prefeito para
apresentar plano de ação observando a dotação
de recursos orçamentários específicos para a
administração tributária municipal, além da implantação
e implementação de um programa de capacitação
destinado aos servidores da administração tributária,
assim como a promoção à capacitação de todos os
servidores que atuam na Administração Tributária e
a criação de um grupo de servidores que atuam na
administração Tributária para a eficaz utilização de todos
os sistemas.
Instado a se manifestar, o Responsável apresentou plano
de ação (Doc. 52), propondo manter veículo automotor
à disposição integral do Setor de Fiscalização Tributária,
sendo a Secretária de Finanças, a responsável para tal
feito, tendo a atividade início em 01/03/2018, estando
inclusive concluída. Do mesmo modo, propôs identificar
as necessidades dos servidores e solicitar treinamento à
empresa responsável pelo SIAT, além de montar agenda
de treinamentos. Relacionou cursos e treinamentos que
serão postos em prática, estando conclusão prevista
para dezembro de 2019.
O Corpo Técnico, em Manifestação Técnica 01654/20189 (Doc. 56), apontou que o proposto pelo município
está condizente com as propostas de encaminhamento
expostas em RA, de modo que opinou pela homologação
do plano de ação.
Isto posto, ACOMPANHO o Corpo técnico desta Corte de
Contas, HOMOLOGO o presente item, devendo, contudo,
ser monitorado pelo Controle Interno do Município e o
resultado do Plano de Ação encaminhado a este Tribunal
de Contas.
Cadastro Imobiliário Não Fidedigno. (Item 2.5 da RA
www.tce.es.gov.br

00067/2017-1)
A equipe de auditoria, apontou que:
Situação 1: não houve recadastramento das unidades
imobiliárias, de modo que os dados são atualizados à
medida que os contribuintes demandam algum serviço
do Município, e que atualmente uma equipe trabalha
no recadastramento, entretanto não há previsão de
conclusão.
Situação 2: não há uma rotina de atualização de dados
cadastrais de contribuintes a partir de informações
obtidas através de procedimentos de cobrança
administrativa e/ou concessão de parcelamento
tributário nem a partir do acompanhamento processual
das execuções fiscais ajuizadas
Situação 3: Os dados registrados no cadastro imobiliário
não identificam plenamente o contribuinte e seu
respectivo imóvel, para fins de lançamento do IPTU e
responsabilização por inadimplemento. Verificou-se na
lista de Cadastro de Contribuinte um número grande
sem a identificação do CPF
Em razão do achado, propuseram uma série de medidas
a serem desenvolvidas pela atual gestão, que vão
desde a efetivação a acesso da administração municipal
aos dados analíticos levantados pelo IBGE no Censo
Demográfico, referentes ao número de domicílios
particulares permanentes urbanos no município, até
firmar convênios ou instrumentos congêneres com
algum concessionário de serviço público, ou cartórios de
registros.
Instado a se manifestar, o Responsável apresentou plano
de ação (Doc. 52), propondo, no que tange a situação
1, desde adquirir ortofotocarta atualizada da área
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urbana do Município até estipular multa para a falta de
comunicação de qualquer ato que influencie na sujeição
passiva e montante do imposto a ser lançado. Pra tanto,
indicou como desenvolvedor responsável, a Secretaria
Municipal de Governo, com início em 20/10/2017 e
conclusão sem data prevista, posto que de depende de
licitação.
Quanto a Situação 2, propôs desde a criação de formulários
mais detalhados com campos de preenchimento
obrigatório, em que o contribuinte possa informar de
forma clara seus documentos e domicílio tributário, até
a criação nos cadastros municipais a obrigatoriedade de
alimentação do cadastro de pessoas sempre que houver
parcelamento dos débitos. Indicou para desenvolver tais
ações, a Secretaria de Administração e a Secretaria de
Finanças, com data inicial em 18/02/2018 e conclusão
em 31/12/2020.
No que tange à situação 3, propôs desde a solicitação
a ESCELSA EDP, de relatório de todos os contribuintes
que pagam e os que são isentos da Contribuição de
Iluminação Pública contendo no mínimo o nome do
Cliente e o n° da ligação, até o aprimoramento da rotina
de cadastramento de pessoas e imóveis do sistema de
arrecadação para que não seja efetuado cadastro com
sujeito passivo sem CPF. Sendo responsável por tais
ações as Secretarias de Finanças, Tributária e o setor
de cadastro Imobiliário. Com início para 01/03/2018 e
conclusão 31/12/2020.
O Corpo Técnico, em Manifestação Técnica 01654/20189 (Doc. 56), apontou que o proposto pelo município
está condizente com as propostas de encaminhamento
expostas em RA, de modo que opinou pela homologação
do plano de ação.

Considerando que o achado ainda se encontra dentro
do prazo, ACOMPANHO o Corpo técnico desta Corte
de Contas, HOMOLOGO o presente item, devendo ser
monitorado pelo Controle Interno do Município e o
resultado do Plano de Ação encaminhado a este Tribunal
de Contas.
Irregularidades no Planejamento da Fiscalização. (Item
2.6 da RA 00067/2017-1)
A Equipe de Auditoria apontou 6 situações quanto ao
presente item. Vejamos:
Situação 1: não há fiscalização dirigida regular em
relação às notas fiscais emitidas para verificação se
o faturamento declarado reflete de fato a situação
econômica do contribuinte, assim como, há uma
dificuldade na utilização das ferramentas do sistema de
NFe por falta de treinamento.
Situação 2: as informações enviadas pelas Instituições
Financeiras através das Declarações do Sistema ISS
Bancário, estão incompletas, o que pode ocasionar uma
falha na hora da tributação, já que o DAM é gerado a
partir dessas declarações mensais.
Situação 3: há pendencias no convenio com a Receita
Federal para terem acesso às informações das PGDAS-D,
e também treinamentos para manusear as informações
de moda a tomar as providencias necessárias.
Situação 4: Não há na legislação a previsão do Termo de
Início de Ação Fiscal, No Código Tributário Municipal, Lei
279/2000 no art. 150 e 151 tem a previsão da notificação,
o que não é adequado.
Situação 5: Não há na legislação a obrigatoriedade da
expedição, pela autoridade competente, de instrumento
legal de autorização para a realização de fiscalização de
www.tce.es.gov.br

ISSQN.
Situação 6: o Setor de Fiscalização não faz planejamento
nem elabora cronograma de fiscalização tributária. Os
Auditores Fiscais e Fiscais de Tributos é quem tomam a
iniciativa de uma eventual ação fiscal
Assim, os auditores propuseram a notificação do
prefeito para apresentar plano de ação observando
desde a implantação e implementação de planejamento
das ações fiscais, até a formalização e implementação
de procedimentos periódicos de acompanhamento dos
contribuintes obrigados à entrega de declaração de
movimentação econômica, dentre outros.
Instado a se manifestar, o Responsável apresentou plano
de ação (Doc. 52), anuindo a todas as sugestões dos
auditores, sendo a Secretaria de Finanças e a Secretaria
Tributária, responsáveis por colocar o plano em prática,
respeitando os prazos inicial e final entre janeiro de 2018
e dezembro de 2018.
O Corpo Técnico, em Manifestação Técnica 01654/20189 (Doc. 56), apontou que o proposto pelo município
está condizente com as propostas de encaminhamento
expostas em RA, de modo que opinou pela homologação
do plano de ação.
ACOMPANHO o Corpo técnico desta Corte de Contas,
HOMOLOGO o presente item, devendo ser monitorado
pelo Controle Interno do Município e o resultado do
Plano de Ação encaminhado a este Tribunal de Contas.
Taxa de Limpeza Pública Ilegal (Item 2.7 da RA
00067/2017-1)
A equipe de Auditoria apontou que a LM 279/2001
prevê taxa de limpeza pública com fato gerador
inconstitucional. Propôs então a notificação do prefeito
Segunda-feira, 3 de junho de 2019

279

ATOS DA 2a CÂMARA

para elaborar e encaminhar a Câmara Municipal, projeto
de lei ou normativo singular, revogado os artigos 315 e
316 da lei alhures.
Em resposta a proposição, o Responsável apresentou
plano de ação (Doc. 52), informando que a secretaria
de finanças e tributária, assim como o setor de Cadastro
Imobiliário, ficará responsável por confeccionar projeto
de Lei revogando o artigo 315 da lei 279/2000, entre
março de 2018 e dezembro de 2018.
Em Manifestação Técnica 01654/2018-9 (doc. 56), a
Equipe Técnica homologou o proposto pelo prefeito, sob
o fundamento e que a proposta está condizente com o
proposto pela Equipe de Auditoria.
Em acesso ao site da Prefeitura, constata-se que a lei
Municipal em questão é a lei 279 do ano 2000 e não
2001. Constata-se também que a mesma continua
em vigor, não havendo lei posterior, revogando os
dispositivos inconstitucionais. Também não há nenhum
projeto referente ao item, no site da Câmara Municipal.
Por outro lado, levando em consideração que o Prefeito
ainda se encontra em exercício, de modo que possui
até o final de sua gestão para regularizar a situação,
ACOMPANHO o Corpo Técnico, HOMOLOGO o presente
item, devendo ser monitorado pelo Controle Interno do
Município e o resultado do Plano de Ação encaminhado
a este Tribunal de Contas.
Cobrança Administrativa Insuficiente para Realizar a
Efetiva Arrecadação (Item 2.8 da RA 00067/2017-1)

de barras necessário para pagamento;
Situação 2 – ausência de controle gerencial sobre o
resultado da cobrança administrativa, como registros da
cobrança realizada. Também não há qualquer verificação
quanto à taxa de sucesso relativa a essa cobrança, de
modo que não é possível aferir sua efetividade.
Situação 3 – há reiteradas leis concedendo anistias
e multas, tonando o sistema arrecadatório injusto e
ineficiente, estipulando a inadimplência.
Propuseram então a notificação do prefeito para
adotar procedimentos capazes de organizar a cobrança
administrativa tributária, implantar e implementar rotina
de cobrança de todos os créditos tributários possíveis,
realizar convênios, dentre outras medidas capazes de
controlar efetivamente a arrecadação tributária.
Em resposta, o Responsável anuiu ao proposto pelos
auditores, e informou que a situação 1 já fora solucionada
e que a situação 2 e 3, ficariam a cargo da Secretaria de
Finanças e Diretoria Tributária, com prazo para conclusão
em dezembro de 2020.
Em Manifestação Técnica 01654/2018, a Equipe Técnica
aduziu que o proposto pelo prefeito está condizente com
o proposto pela Equipe de Auditoria.
Assim, ACOMPANHO o Corpo Técnico, HOMOLOGO o
presente item, devendo ser monitorado pelo Controle
Interno do Município e o resultado do Plano de Ação
encaminhado a este Tribunal de Contas.

A equipe de auditoria constatou:

Cadastro Imobiliário não Fidedigno. (Item 2.2 da RA
00067/2017-1)

Situação 1 – a rotina de cobrança administrativa
de créditos tributários, é insuficiente, posto que as
notificações realizadas no carnê, não possuem o código

A Equipe de Auditoria apontou que não há qualquer
ato para verificar se o requerente é titular da dívida
nos procedimentos de concessão de parcelamento de
www.tce.es.gov.br

créditos tributários, e que nos processos envolvendo
pessoas jurídicas não há comprovação de relação ou
representação entre as pessoas físicas que comparecem
ao município solicitando parcelamento e assinando
termo de confissão de dívida junto a pessoa jurídica
inadimplente ao Fisco
Para solucionar a situação, a Equipe de Auditoria
propôs várias medidas que vão desde a implantação
e implementação de procedimento de abertura
de processo administrativo para concessão de
parcelamentos, até implantação de rotinas sistemáticas
de acompanhamento dos parcelamentos concedidos.
O Responsável se manifestou, propondo a normatização
das rotinas de parcelamento, estabelecer fluxo do
processo e parcelamento para que possa ser conferido
e autorizado antes da efetivação do parcelamento, além
de efetuar reuniões/treinamentos com os servidores
para que passem a exigir a documentação necessária
à efetivação do parcelamento. Informou que a ação
corretiva será posta em prática pela Secretaria Municipal
de Finanças, com data de início para 01/03/2018 e
conclusão para 31/12/2018.
Em Manifestação Técnica 01654/2018-9, a Equipe
Técnica sugeriu a homologação do proposto pelo
prefeito, sob o fundamento de que a proposta está
condizente com o proposto pela Equipe de Auditoria.
ACOMPANHO o Corpo Técnico, HOMOLOGO o presente
item, posto que o prazo para conclusão irá expirar
apenas em 31/12/2019, devendo ser monitorado pelo
Controle Interno do Município e o resultado do Plano de
Ação encaminhado a este Tribunal de Contas.
Intempestividade da Cobrança do Crédito Tributário.
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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(Item 2.10 da RA 00067/2017-1)
Por meio de RA, a Equipe de Auditoria pôde constatar
que a formalização e parcelamentos de créditos
tributários que já foram atingidos pela prescrição e que
o município só realiza a baixa dos créditos prescritos,
mediante solicitação do contribuinte, de modo que
muitos créditos permanecem registrados no sistema da
dívida ativa.
Propuseram então:
Implementar procedimentos para cancelar por
prescrição os créditos tributários que já se encontrem
nessa situação no sistema informatizado,
Implantar e implementar procedimento de controle da
legalidade, certeza e liquidez da dívida ativa;
Não cobrar administrativamente ou ajuizar créditos
prescritos nos termos dos art. 156, V e 174 do CTN c/c
EDcl no AREsp 44530/RS de março de 2012
O Responsável se manifestou em Doc. 52, informando
que a solução do presente achado esta inclusa no
proposto em item 8 e item 12, e que o prazo para início
e conclusão estão abarcados nos itens alhures, e que o
setor está orientado a não mais efetuar parcelamentos
prescritos.
Em Manifestação Técnica 01654/2018-9, a Equipe
Técnica entendeu pela homologação do proposto pelo
prefeito, sob o fundamento de que a proposta está
condizente com o proposto pela Equipe de Auditoria, e
no que tange ao prazo, frisou a observância dos prazos
do item 8 e item 12, que serão considerados para fins de
monitoramento.
Pelo exposto, ACOMPANHO o Corpo Técnico e o
Ministério Público de Contas, e HOMOLOGO o presente

item, devendo ocorrer o monitoramento e a regularidade
no futuro, sendo de responsabilidade do Prefeito
Municipal que tal medida esteja de fato implementada.
Procedimento Insuficiente para Realizar a Efetiva
Arrecadação. (Item 2.11 da RA 00067/2017-1)
A equipe apontou que:
Situação 1 – os procedimentos de verificação a legalidade,
certeza e liquidez do crédito para fins de inscrição em
Dívida Ativa são realizados no ato do ajuizamento da
ação fiscal, de modo que a inscrição é automática para
todos créditos abertos e toda cobrança administrativa
é realizada sem a devida verificação da veracidade da
Certidão de Dívida Ativa;
Situação 2 – há diversas solicitações da Procuradoria
junto ao Cadastro para indicação de endereço e
informações de contribuintes, porém as respostas não
têm sido apresentadas em prazo razoável, o que tem
proporcionado a ocorrência de prescrição intercorrente
Propuseram então uma série de medidas para
regularizar a situação, que vão desde a Implantação e
implementação de procedimento de revisão cadastral
dos devedores que vise a sanear incompletudes ou
inconsistências cadastrais durante o período que precede
a sua execução fiscal, até Implantação e implementação
de rotinas de atualização cadastral com o intercâmbio de
informações entre os órgãos da administração.
O Responsável ao ser intimado para se manifestar, anuiu
a todos os termos propostos pela Equipe de Auditoria,
propondo, no que tange a situação 1, criar no quadro
de servidores do Setor de Cadastro Imobiliário, grupo
de trabalho específico destinado ao desenvolvimento de
tarefas de cadastramento e recadastramento e no que
www.tce.es.gov.br

diz respeito a situação 2, informou que a solução para
esta, está contemplada no achado 8.
O Corpo Técnico, em Manifestação Técnica 01654/20189 (Doc. 56), apontou que o proposto pelo município
está condizente com as propostas de encaminhamento
expostas em RA, de modo que opinou pela aprovação
do plano de ação.
Pelo exposto, ACOMPANHO o Corpo Técnico e o
Ministério Público de Contas, e HOMOLOGO o presente
item, devendo ocorrer o monitoramento e a regularidade
no futuro, sendo de responsabilidade do Prefeito
Municipal que tal medida esteja de fato implementada.
Ausência de Baixa no Sistema Tributário de Créditos
Prescritos. (Item 2.12 da RA 00067/2017-1)
A Equipe de Auditoria apontou na Relação de Dívida
Ativa por Contribuinte um número grande de créditos
prescritos que permanecem constando como ativos sem
identificação, se estão judicializados ou não, de modo
que o prazo prescricional já ocorrera e nenhuma medida
foi tomada para o recebimento.
Propuseram então a notificação do Prefeito para
apresentar plano de ação, observando:
A criação de comissão para levantamento dos créditos
tributários prescritos;
Destacar os créditos que tiveram sua prescrição suspensa
por processo de cobrança ainda em andamento
(judicializada);
Proceder a baixa dos créditos no sistema, mediante
processo administrativo devendo ser formalmente
documentado e motivado com clareza e disponível para
ser examinado a qualquer tempo;
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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Orientar a contabilidade de quando da prestação de
contas no Tribunal de Contas, fazer nota explicativa
para deixar claro o motivo das baixas para justificar a
dedução da receita e mencionar o número do processo
administrativo instaurado;
Instado a se manifestar quanto ao proposto, o
Responsável anuiu a todos os termos propostos pelos
auditores. Sendo o prazo inicial para a correção, junho
de 2018 e prazo final, dezembro de 2018.
O Corpo Técnico, em Manifestação Técnica 01654/20189 (Doc. 56), apontou que o proposto pelo município
está condizente com as propostas de encaminhamento
expostas em RA, de modo que opinou pela homologação
do plano de ação.
Pelo exposto, ACOMPANHO o Corpo Técnico e o
Ministério Público de Contas, e HOMOLOGO o presente
item, devendo ocorrer o monitoramento e a regularidade
no futuro, sendo de responsabilidade do Prefeito
Municipal que tal medida esteja de fato implementada.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento
da Área Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO
por que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as
razões expostas pelo Relator:
1.1. HOMOLOGAR os pontos correspondentes aos

achados de auditoria de nº 2.1 a 2.12 do correspondente
Plano de Ação, nos termos do inciso XIII, art. 4º da
Resolução TC 298/2016;
1.2. DETERMINAR ao Controle Interno do Município,
para que proceda ao monitoramento do cumprimento do
presente Plano de Ação, encaminhando a este Tribunal
de Contas o resultado do referido monitoramento,
conforme previsto no artigo 42, inciso IV c/com artigo
43, inciso VI, da Lei complementar 621, de 08 de março
de 2012;
1.3. DAR CIÊNCIA ao interessado;
1.4. ARQUIVAR os presentes autos, após os trâmites
regimentais.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 27/03/2019 - 8ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (no
exercício da presidência/relator), Rodrigo Coelho
do Carmo e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(convocado – nos termos do art. 10, § 5º do RITCEES).
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Convocado nos termos do art. 10, § 5º do RITCEES
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
www.tce.es.gov.br

Secretária-adjunta das sessões

Acórdão 00342/2019-4
Processo 09321/2017-8
Classificação Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
UG PMSJC - Prefeitura Municipal de São José do Calçado
Relator Domingos Augusto Taufner
Denunciante Romildo Barros Alves
REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
JOSÉ DO CALÇADO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE – NÃO CONHECER – ARQUIVAR.
RELATÓRIO
Trata o presente processo de denúncia enviada ao
Ministério Público pelo Sr. Romildo Barros Alves,
tratando-se de suspeita de pagamento de diárias aos
servidores público e agentes políticos do Município de
São José do Calçado visando o complemento salarial,
diante do aumento desses valores oferecidos através do
Decreto Municipal nº 5.535/2017.
Foram os autos enviados para a área técnica a fim
de informar sobre a existência do procedimento de
fiscalização do TCEES sobre os fatos apresentados.
Em resposta foi produzido o Relatório de Solicitação
de Informações 00114/2017-1, bem como Despacho
36699/2017-1, comunicando que não se identificou
procedimento fiscalizatório.
A Secretaria de Controle Externo de Denúncias
e Representações – SecexDenuncias elaborou
manifestação técnica sugerindo o não conhecimento da
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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presente representação, considerando-se a ausência de
requisitos de admissibilidade. Ato sequente, o Ministério
Público de Contas elaborou Parecer 00081/2017-1,
sugerindo o envio dos autos ao Relator para análise e
recebimento como Denúncia, excetuando o juízo de
admissibilidade.
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas,
por intermédio do Procurador Dr. Luis Henrique
Anastácio da Silva anuiu à manifestação da área técnica,
consoante Parecer nº 6207/2018-2.
É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
É imperioso destacar que o Sr. Romildo Barroso Alves,
como cidadão, é parte legítima para enviar Denúncia
ao TCEES, consoante art. 93 da Lei Complementar nº
621/2012, o qual expõe:
“Art. 93. Qualquer cidadão, partido político, associação
ou sindicato poderá denunciar qualquer irregularidade
ou ilegalidade de atos praticados na gestão de recursos
públicos sujeitos à fiscalização do Tribunal de Contas. ”
É possivel observar no artigo 94 da Lei Complementar nº
621/2012 os requisitos de admissibilidade da denúncia:
“Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I -ser redigida com clareza;
II -conter informações sobre o fato, a autoria, as
circunstâncias e os elementos de convicção;
III -estar acompanhada de indício de prova;

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.”
Analisando a documentação enviada pelo interessado,
observo que não estão presentes os requisitos previstos
nos incisos II e III do fragmento exposta acima, ou seja,
não contém na Petição Inicial 00022/2017-2 dados
sobre o fato, autoria, circunstâncias e elementos de
convicção que fundamente o suposto indicativo de
irregularidade de pagamento de diárias aos servidores
públicos e agentes políticos do Município de São José
do Calçado de maneira a acrescer seus vencimentos,
pelo contrário, o denunciante explica que o Decreto
Municipal nº 5535/2017 que amplia o valor das
diárias levanta a suspeita, ou o risco da ocorrência da
irregularidade em comento. Ou seja, observo que se
trata de “possível irregularidade futura”, sem ao menos
estar acompanhada de indício probatório.
Isto posto, verifico que a Denúncia não contém os
requisitos de admissibilidade previsto no art. 94, da
Lei Complementar n° 621/2012, não sendo possível
ser reconhecida por este Tribunal, na forma do § 1º do
mesmo diploma legal.
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.

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

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

V -se pessoa jurídica, prova de sua existência e

1. ACÓRDÃO

Relator

www.tce.es.gov.br

Vistos, relatados e discutidos os autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões
expostas pelo Relator:
1.1. Não conhecer a Representação, nos termos do art.
94, §1º, da Lei Complementar nº 621/2012;
1.2. Dar ciência ao interessado;
1.3. Arquivar os presentes autos, nos termos do artigo
330, III do Regimento Interno desta Corte de Contas.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 27/03/2019 - 8ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (no
exercício da presidência/relator), Rodrigo Coelho
do Carmo e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(convocado – nos termos do art. 10, § 5º do RITCEES).
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Convocado nos termos do art. 10, § 5º do RITCEES
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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Acórdão 00343/2019-9
Processo 02773/2018-1
Classificação Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício 2018

e vulnerabilidades na administração tributária, que
podem ser melhoradas mediante plano de ação a ser
estabelecido pela Prefeitura. Apontou ainda os seguintes
achados:

UG PMDRP - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

2.1. Legislação Tributária não
Adequadamente para Consulta;

Relator Domingos Augusto Taufner

2.2. Ausência de Revisão da Planta Genérica de Valores;

Responsável CLEUDENIR JOSE DE CARVALHO NETO,
LUCIANE TERESINHA PIROVANI PALACIOS, MARCOS
ANTONIO DE SOUZA, SANDRO ARAUJO GORINI, JORGE
LUIZ NACARI

2.3. Irregularidades na Atualização Monetária;

Procurador ALEX VARGAS

2.6. Não Priorização de Recursos à Administração
Tributária;

AUDITORIA ORDINÁRIA – PREFEITURA MUNICIPAL
DE DORES DO RIO PRETO – EXERCÍCIO DE 2018 HOMOLOGAR OS PONTOS CORRESPONDENTES AOS
ACHADOS DE AUDITORIA DE Nº 2.1 A 2.19 COM
RESSALVAS – DETERMINAÇÃO - ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Fiscalização – Auditoria
realizada na Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto,
relativa à administração tributária, em cumprimento ao
Plano Anual de Fiscalização para o exercício de 2018, e
realizada no período de 02/04/2018 a 20/04/2018.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia – NCE confeccionou o Relatório de Auditória
– RA nº 00011/2018-2 (Doc. 07), em que fez uma análise
acerca da estrutura legislativa, física e organizacional
da Administração Tributária do Município de Dores do
Rio Preto/ES, e informou que identificou deficiências

Disponibilizada

2.4. Irregularidades na Concessão de Benefícios Fiscais;
2.5. Inexistência de Carreira Específica para Exercício de
Atividades de Fiscalização;

2.7. Ausência de Previsão Orçamentária Estabelecendo
Recursos Específicos para a Administração Tributária;
2.8. Cadastro Imobiliário Não Fidedigno;
2.9. Irregularidades nos Procedimentos Fiscalizatórios
de Maximização da Arrecadação;
2.10. Irregularidades no Arbitramento do ITBI;
2.11. Cobrança Ilegal de Taxa;
2.12. Cobrança Administrativa Insuficiente para Realizar
a Efetiva Arrecadação;
2.13. Parcelamentos em Desacordo com as Normas
Gerais;
2.14. Ausência de Requisitos Legais na Inscrição em
Dívida Ativa;
2.15. Ausência de Cobrança Judicial do Crédito Tributário;
2.16. Procedimento Insuficiente para Realizar a Efetiva
Arrecadação;
2.17. Inconsistência no Registro Contábil dos Créditos
www.tce.es.gov.br

Tributários;
2.18. Cancelamento de Créditos sem as Formalidades
Necessárias;
2.19. Ausência de baixa no sistema tributário de crédito
prescritos.
Ato sequente, o NCE elaborou Instrução Técnica Inicial –
ITI 00263/2018-5 (Doc. 83), sugerindo o acolhimento da
proposta de encaminhamento formulada no Relatório
de Auditoria nº 11/2018-2, no que foi acompanhado
pelo Conselheiro Relator em Decisão Monocrática
00671/2018-1, nos seguintes termos:
NOTIFICAR, o Prefeito Municipal de Dores do Rio Preto,
Sr. Cleudemir José de Carvalho Neto, nos termos do
artigo 8º da Resolução TC nº 298/2016 c/c os artigos 206,
§ 2º, e 358, inciso III do Regimento Interno desta Corte
de Contas, para que no prazo de 90 (noventa) dias, caso
o Plenário não fixe prazo diferente:
Cumpra as DETERMINAÇÕES abaixo descritas, com base
no artigo 7º da Resolução TC nº 298/2016 e nos critérios
legais referentes a cada achado de auditoria exposto no
item 2 do Relatório de Auditoria 11/2018, em especial
o art. 37 da CF e o art. 11 da LRF, alertando-o que o não
atendimento injustificado o sujeita às sanções previstas
no art. 1º, inciso XXXII e artigo 135, inciso IV, da Lei
Orgânica desta Corte de Contas c/c artigo 339, inciso IV
do Regimento Interno deste Tribunal:
Consolidar as medidas propostas visando solucionar
os problemas identificados pela presente auditoria em
um Plano de Ação, no modelo exemplificativo previsto
no Apêndice 1 do Relatório 11/2018, para avaliação e
futuro monitoramento por parte deste Tribunal nos
termos dos artigos 10 da Resolução TC nº 298/2016 e
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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194 do Regimento Interno desta Corte de Contas.
O Plano de Ação deve ser encaminhado em ambos os
suportes, papel e digital, nos termos estabelecidos nos
Incisos I e II, art. 3º, da IN TCEES nº 35/2015 (CD-ROM;
formato da planilha eletrônica ou documento de texto),
constando naqueles enviados em papel a assinatura do
responsável pelo Plano de Ação (Prefeito), bem como
dos responsáveis que detêm a atribuição legal pelas
medidas ali consignadas;
O detalhamento das ações deve ser suficiente para que
seja possível acompanhar o seu desenvolvimento no
tempo – em geral, efetuado pelos responsáveis por cada
setor especializado dentro da estrutura da administração
municipal – uma vez que deve ser garantida a estrutura
necessária a sua implementação;
O Plano de Ação deve ser mantido sempre atualizado,
especialmente com as assinaturas dos responsáveis
legais, de acordo com as competências previstas na lei
municipal de estrutura administrativa vigente, visando
à continuidade administrativa e à efetividade do
saneamento das improbidades apontadas pelo relatório
de auditoria.

nos termos do artigo 5º da Resolução TCEES Nº 298 de
30/08/2016 - que dispõe sobre o exercício da fiscalização
de natureza operacional pelo TCEES.

da equipe de auditoria, informando também o
responsável pela ação requerida e prazo razoável para
implementação das respectivas ações.

Tendo em vista a presença de informações fiscais de
contribuintes do Município auditado, contidas na
documentação de suporte as evidências relativas aos
achados de auditoria, determino que seja conferido
caráter sigiloso aos Anexos 6, 7, 10, 13, 15, 16, 18, 19,
24 e 26, nos termos do artigo 1°, §4°, do Regimento
Interno deste Tribunal de Contas.

Vale ressaltar a necessidade de se encaminhar
providências quanto a extinção do cargo de Agente de
Arrecadação, aproveitando que não houve provimento
do mesmo e sobretudo considerando a criação do
Cargo de Fiscal de Tributos de nível superior, tudo a
fim de se evitar ilegalidades concernentes a eventuais
conflitos de atribuições. Nesses termos, considerando
a ressalva ora destacada, sugere-se a homologação do
presente item.

Por fim, determino a remessa do Relatório de Auditoria
11/2018, acompanhado Apêndice 1 aos interessados,
juntamente com os Termos de Notificação.
Após apresentação de Resposta de Comunicação
00706/2018-1,
Defesa/Justificativa
01163/20184 e Procuração 00532/2018-8 (Docs. 102 a 104) do
Sr. Cleudenir José de Carvalho Neto, e Despacho
46554/2018-9 (Doc. 106) do Núcleo de Controle
de Documentos – NCD informando que os demais
responsáveis não acostaram suas alegações de defesa,
o NCE sugeriu, por meio de Manifestação Técnica
00119/2019-1 (Doc. 113):

NOTIFICAR os Srs. Jorge Luiz Nacari - Secretário Municipal
de Administração e Finanças, Luciane Teresinha Pirovani
Palácio – Controladora Municipal, Marco Antônio de
Souza – Procurador Geral do Município, Sandro de
Araújo Gorini – Presidente da Câmara Municipal de
Dores do Rio Preto, ou quem os houver sucedido, para
que tomem ciência dos indicativos e das proposições
suscitadas pela Equipe de Auditoria, detalhada no
Relatório 11/2018 e seus apêndices.

1 - A APROVAÇÃO dos pontos correspondentes aos
achados de auditoria dispostos no Relatório de Auditoria
00011/2018-2 (2.1 a 2.19), ante a análise do Ofício com o
Plano de Ação do Gestor (TC 706/2018-1 e 01.163/20184), nos termos do art. 9º, §1° da Resolução 298/2016,
observando, no entanto, as ressalvas concernentes aos
itens 2.5, 2.9 e 2.16, de acordo com o seguinte:

Dar prioridade à apreciação do presente processo,

O Gestor apresentou proposta adequada às proposições

2.5 INEXISTÊNCIA DE CARREIRA ESPECÍFICA PARA
EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO

www.tce.es.gov.br

2.9
IRREGULARIDADES
NOS
PROCEDIMENTOS
FISCALIZATÓRIOS DE MAXIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO
O Gestor apresentou proposta adequada às proposições
da equipe de auditoria, informando também o
responsável pela ação requerida e prazo razoável para
implementação das respectivas ações.
Importa ressalvar que a eventual reestruturação do
Plano de Carreira, deverá contemplar o cargo de Fiscal
Municipal de Tributos de nível superior, bem como
todo o demais já relatado no item 2.5. Nesses termos,
considerando a ressalva ora destacada, sugere-se a
homologação do presente item.
2.16 PROCEDIMENTO INSUFICIENTE PARA REALIZAR A
EFETIVA ARRECADAÇÃO
O prazo proposto para conclusão das ações (31/12/2021),
ou seja: um ano após o termino do atual mandato, não
prima pela razoabilidade. É importante frisar que o
procedimento em tela (implantação de procedimentos
de verificação da legalidade, certeza e liquidez do crédito
tributário) remete a ações rotineiras e absolutamente
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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necessárias para conferir consistência e validade a
cobrança tributária e consequentemente aos processos
de execução fiscal, a partir do exame contínuo dos
créditos inscritos em dívida ativa, a fim de que a respectiva
cobrança esteja revestida da devida formalidade e
legalidade. O implemento de tais ações reclama atuação
imediata da administração, sob pena de se colocar em
risco a columidade do erário ante a eminente ameaça
de não recebimento dos créditos inadimplidos. Nesse
giro, não basta simplesmente inscrever o débito em
Dívida Ativa, é necessária a contínua verificação de sua
legalidade e certeza de liquidez, assim como, a rotina
de intercâmbio de informação entre a Procuradoria
Municipal e o Setor de Cadastro para atualização
cadastral dos contribuintes.

É o relatório. Passo a fundamentar.

Isso posto, ante a urgência do incremento dessas
medidas, sugerimos, a bem do interesse público, que
esse Sodalício estabeleça o prazo final em dezembro
de 2019 para a adoção de rotinas de verificação da
certeza e liquidez dos créditos para fins de cobrança de
dívida ativa. Nesses termos, considerando a ressalva ora
destacada, sugere-se a homologação do presente item.

A Equipe de Auditoria apontou na “Situação 1” que
não existe consolidação da normatização tributária
municipal, e que a normatização referente à legislação
tributária municipal se encontra em diversos atos
normativos, não estando consolidados em um único
texto para consulta dos interessados, dificultando assim
o atendimento e cumprimento das leis tributárias e os
controles externos, internos e sociais.

2 - A DETERMINAÇÃO ao Controle Interno do Município,
para que proceda ao monitoramento do cumprimento do
presente Plano de Ação, encaminhando, a este Tribunal
de Contas, o resultado do referido monitoramento,
conforme previsto no artigo 42, inciso IV c/c artigo 43,
inciso VI, da Lei complementar 621, de 08 de março de
2012.
O Ministério Público de Contas, de acordo com o Parecer
00253/2019-1 exarado em Doc. 117 pelo Procurador
Especial de Contas Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira,
anuiu aos termos exposto na MT 00119/2019-1.

FUNDAMENTAÇÃO
Cuidam os autos de Fiscalização – Auditoria realizada no
Município de Dores do Rio Preto, conforme determinação
constante do PAF relativo ao exercício de 2018, aprovado
por meio da Decisão Plenária TC 26/2017 (na 10ª sessão
administrativa), cujo objetivo fora analisar a estrutura
legislativa, física e organizacional da Administração
Tributária Municipal.
Nessa senda, passo à análise dos achados de auditoria
apontados no Relatório de Auditoria nº TC 00011/20182:
Legislação Tributária Não Disponibilizada Adequadamente
Para Consulta. (Item 2.1 do RA 00011/2018-2)

Assinalou também, na “Situação 2”, que não há
segurança jurídica na utilização do Código Tributário
Municipal (LCM 27/2014), haja vista o Município utilizar
disposições do CTM anterior (LCM 02/2001). Isto
porque, a LCM 27/2014 manteve, em suas disposições
finais, as disposições referentes aos anexos III a VIII da
LCM 02/2001, sustentando ainda estarem revogadas as
disposições em contrário da LCM 02/2001. Assim, foram
geradas uma série de incongruências, pois os anexos do
texto da LCM 02/2001 não estão disponíveis.
www.tce.es.gov.br

Na “Situação 3”, apurou que embora a legislação esteja
disponibilizada, não há identificação para acesso, de
modo que não há acesso rápido e eficiente da população.
O site da Prefeitura possui indicativo correspondente
ao Código Tributário Municipal, entretanto, não há
compilação da legislação, o que prejudica e dificulta o
acesso ao conteúdo em vigor.
Ainda em sede de Relatório de Auditoria, a Equipe
Técnica propôs:
Manter consolidada a legislação tributária em texto
único, consolidando ali todas as leis que foram
revogando, alterando ou acrescentando dispositivos
regulamentadores;
Estudar e elaborar proposta legislativa a fim de compilar
as disposições legais referentes ao CTM em texto único,
tornando revogadas todas as disposições referentes a
legislações, definindo o conteúdo que será aproveitado
da LCM 02/2001, mas provado em nova Lei;
Publicar a legislação municipal consolidada em vigor
aplicável no endereço eletrônico do Município;
Disponibilizar acesso simplificado e de fácil identificação
à legislação tributária disponível no endereço eletrônico
da Prefeitura Municipal, indicando de forma expressa as
principais leis tributárias em vigor no Município;
Implantar procedimentos definidos de consolidação e
publicação online das normas tributárias, atribuindo
expressamente estas competências a determinado (s)
setores e/ou agentes públicos, de forma que as normas
estejam permanentemente consolidadas e publicadas
no endereço eletrônico da Prefeitura.
Instado a se manifestar para apresentar ações afim
de solucionar as situações apontadas, o Responsável
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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se manifestou através do Doc. 103, propondo: a)
compilação da legislação tributária em texto único,
já existente no Município para ser publicada no Site
Oficial, pela Secretaria Municipal de Administração e
Finanças; b) Elaboração de Projeto de Lei para revisão do
Código Tributário; c) Publicação da Legislação Tributária
compilada em texto único, disponibilizada para acesso
simplificado e de fácil identificação, no site Oficial do
Município.
Fixou prazo inicial em 01/07/2018 para solução da
“Situação 1”, com prazo para conclusão em 30/09/2018.
Já para “Situação 2”, fixou prazo inicial em 01/09/2018 e
final em 31/12/2019. Quanto à “Situação 3”, fixou prazo
inicial em 01/10/2018 com término em 15/10/2018.
Em Manifestação Técnica 00119/2019-1 (Doc. 113), a
Equipe Técnica assinalou que o proposto pelo Município
está condizente com as proposições de encaminhamento
expostas no RA 00011/2018-2, de modo que opinou pela
homologação do presente item.
Em acesso ao site da prefeitura de Dores do Rio Preto,
não foi possível verificar o cumprimento das atualizações
legislativas, em razão de o site estar em processo de
transição.
Contudo, levando em consideração que o exercício
do responsável finda apenas em dezembro de 2020,
ACOMPANHO o Corpo Técnico e o Ministério Público de
Contas, e HOMOLOGO o presente item.
Pelo exposto, acompanhando o opinamento do Corpo
Técnico e do Ministério Público de Contas, homologo o
presente item.
Ausência de Revisão da Planta Genérica de Valores. (Item
2.2 do RA 00011/2018-2)

No tocante ao item 2.2 do Relatório de Auditoria, restou
demonstrado desrespeito ao ciclo mínimo para Revisão
da Planta Genérica de Valores anualmente, sem realizar
quaisquer estudos ou pesquisas sistemáticas referentes
à revisão da PGV, desde a instituição da mesma.

o porquê da planta genérica de valores não ser revisada
anualmente. Instituiu como data de início 01/09/2018 e
data de conclusão 31/12/2019 para a primeira situação,
e data de início 01/09/2018 e data de conclusão
15/09/2018 para a segunda situação.

Destarte, a Equipe Técnica propôs a elaboração e o
encaminhamento de projeto de Lei à Câmara Municipal,
revisando a Planta Genérica de Valores do Município, com
o objetivo de que reflita, adequadamente, a realidade
imobiliária local e contemple possíveis valorizações e/ou
desvalorizações havidas em função das transformações
urbanas, observando os seguintes aspectos:

O Corpo Técnico, em Manifestação Técnica 00119/20191 (Doc. 113), apontou que o proposto pelo Município
está condizente com as propostas de encaminhamento
expostas em RA 00011/2018-2, de modo que opinou
pela homologação do plano de ação.

A avaliação de imóveis, para fins de tributação, deve ser
efetuada por profissionais habilitados para atividade
técnica de avaliar imóveis;
A avaliação de imóveis deve ser referenciada em boas
práticas reconhecidas e aceitas para o exercício dessa
função;
A médias dos quocientes dos valores avaliados, conforme
constam no cadastro fiscal, em relação aos preços
praticados no mercado para cada tipo de imóvel (nível
de avaliação), deve ficar entre 70% e 100%;
Prevendo a gradação de eventuais aumentos individuais
acentuados, decorrentes da instituição da Planta
Genérica de Valores, de forma a respeitar o princípio da
não-surpresa e da capacidade contributiva.
Em suas alegações (Doc. 103), afim de sanar a situação, o
gestor indicou a elaboração de Projeto de Lei revisando a
planta genérica de valores no Município, observando os
aspectos I a III, recomendados pelo Tribunal de Contas,
juntamente com a revisão do Código Tributário, assim
como o envio de Ofício à Câmara Municipal, justificando
www.tce.es.gov.br

Pelo exposto, perfilhando o opinamento do Corpo
Técnico e do Ministério Público de Contas, homologo o
presente item.
Irregularidades na Atualização Monetária (Item 2.3 do
RA 00011/2018-2)
A Equipe de Auditoria salientou, quanto à “Situação 1”,
que as bases de cálculos do IPTU não sofreram atualização
monetária desde a aprovação do novo Código Tributário
Municipal, de maneira a caracterizar negligência na
efetiva arrecadação do tributo. Acrescentou que a LCM
27/2014 determinou a correção dos valores a cada
exercício, com base nos últimos doze meses apurados
no IPCA-E. Já na “Situação 2”, averiguou que o Município
adotou índice de inflação não oficial para correção da
base de cálculo dos tributos, qual seja, o UFRM, cujo
valor estaria indexado ao Valor de Referência do Tesouro
Estadual (VRTE), embora o Código Tributário Municipal
tenha adotado o IPCA-E.
Em razão disso, propôs:
Implementação da atualização monetária anual da base
de cálculo dos tributos municipais, inclusive para o
próximo exercício, utilizando o índice oficial de inflação
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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adotado em lei pelo Município, IPCA-E, expedindo
decreto sempre no início de cada exercício a fim de
divulgar o índice a ser aplicado;
Elaboração e encaminhamento de proposta de lei que
institua o UFRM no âmbito municipal e fixando o valor
de representação do mesmo, que deverá ser reajustado
pelo mesmo índice de inflação que será adotado para os
outros tributos municipais;
Indicou então ao gestor municipal que fosse feita
atualização monetária da base de cálculo dos tributos
municipais por meio de Processo Administrativo e
expedição de Decreto no início do exercício de 2019,
com data de início prevista para 01/09/2018 e data
de conclusão em 31/01/2019. E ainda, a elaboração
de Projeto de Lei para revisão do Código Tributário
Municipal, com fixação da data de início em 01/09/2018
e data de conclusão em 31/12/2019.
O Corpo Técnico, em Manifestação Técnica 00119/20191 (Doc. 113), aduziu que o proposto pelo Município
está condizente com as propostas de encaminhamento
expostas em RA 00011/2018/2, de modo que opinou
pela homologação do plano de ação.
Pelo exposto, acompanho o Corpo Técnico e o Ministério
Público de Contas, e homologo o presente item.
Irregularidades na Concessão de Benefícios Fiscais. (Item
2.4 do RA 00011/2018-2)
Em relatório de auditoria a Equipe alegou quanto
à “Situação 1”, que não há processo administrativo
formalizado, tampouco lei que justifique a concessão
de benefício fiscal, embora o Sistema de Arrecadação
Tributária do Município tenha apresentado diversos
contribuintes em relatório de isentos de IPTU. Quanto à

“Situação 2”, apurou que o benefício de alíquota única
do ISS, de 2% pelo período de 5 anos, só seria concedido
às empresas prestadoras de serviços instaladas no
distrito industrial. Ocorre que, não há distrito industrial
no Município de Dores do Rio Preto, razão pela qual não
pode ser implementada tal condição.
Em razão do achado, a Equipe propôs:
Implementação de procedimentos normativos para
formalização e renovação de atos de concessão de
benefícios fiscais em favor dos contribuintes;
Revisão de todos os atos de reconhecimento de
imunidade e de concessão de isenção, adotando os
seguintes procedimentos: 1) identificar as inscrições
constantes do cadastro que não foram objeto de
lançamento de impostos em 2017; 2) verificar a
existência de processo administrativo ou documentação
suporte em que seja possível avaliar a regularidade
da concessão; 3) caso não tenha sido formalizado
processo administrativo ou a documentação esteja
incompleta, notificar os contribuintes beneficiados,
visando à ratificação dos atos com as informações
e documentos que comprovem a manutenção da
condição de isentos ou imunes, formalizando o devido
processo administrativo caso ainda não exista; 4)
verificar especialmente se as isenções concedidas estão
amparadas em leis municipais específicas; 5) em caso da
não regularização, efetuar lançamentos de ofício através
de regular notificação destes contribuintes, observando
o prazo decadencial (5 anos a contar do fato gerador
do tributo); 6) registrar o resultado dessa revisão geral
em relatório circunstanciado, formalizado em processo
administrativo municipal para futura apresentação
quando do monitoramento desta auditoria, fazendo
www.tce.es.gov.br

constar menção expressa e conclusiva sobre cada item
dos procedimentos acima descritos;
Implantar e implementar procedimento de inserção,
no sistema de arrecadação, de campos específicos para
o registro do tipo de benefício concedido (isenção) ou
reconhecido (imunidade) e da fundamentação legal
correspondente, de forma a possibilitar a atuação dos
controles interno e externo, e a elaboração de relatórios
gerenciais.
O responsável, em sede de justificativa, alegou que para
sanar as situações encontradas, implementará normas
para concessão de benefícios fiscais juntamente com o
Processo de revisão do Código Tributário. Além disso,
efetivará a revisão de reconhecimento de imunidade
ou isenção fiscal, adotando os procedimentos 1 a 6
recomendados pelo TCEES, devendo o proprietário pagar
o IPTU. Por fim, implantará procedimento de inserção
no sistema de arrecadação e fundamentação legal
correspondente, de forma a possibilitar a atuação dos
controles interno e externo, e a elaboração de relatórios
gerenciais. Para implementar tais medidas, fixou prazo
inicial em 01/09/2018 e final em 31/12/2019. Apenas
quanto à revisão de reconhecimento de imunidade ou
isenção, o prazo de conclusão foi em 31/12/2018.
O Corpo Técnico, em Manifestação Técnica 00119/20191 (Doc. 113), apontou que o proposto pelo Município
está condizente com as propostas de encaminhamento
expostas em RA 00011/2018-2, de modo que opinou
pela homologação do plano de ação. Deste modo,
acompanho o entendimento técnico e homologo o
presente item.
Inexistência de Carreira Específica para Exercício de
Atividades de Fiscalização. (Item 2.5 do RA 00011/2018Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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2)
Em RA, a Equipe de Auditoria apontou na “Situação
1” que inexistem cargos de fiscal de tributos de nível
superior na legislação, de modo que a Lei Complementar
Municipal 34/2016 não tem previsão específica de nível
superior para fiscalização de tributos.
Na “Situação 2”, o Corpo Técnico verificou a criação de
seis cargos de Fiscal de Tributos, Obras e Posturas pela Lei
Municipal 6/2002, sendo ocupados por três servidores
efetivos, dois lotados no setor da Administração Tributária
e um na Controladoria do Município. Com o advento
da Lei 34/2016, o cargo de Fiscal de Tributos, Obras e
Posturas, com seis vagas (Anexo I) se transformaram em
dois cargos, quais sejam, Agente de Arrecadação e Fiscal
de Postura (Anexo II), distribuindo-se três vagas para
cada cargo.
Segundo a análise do corpo técnico, as atividades do
Fiscal de Tributos, Obras e Posturas, estavam ligadas
ao atual cargo de Fiscal de Posturas, motivo pelo qual o
cargo de Agente de Arrecadação não poderia ser provido
pelos ocupantes do cargo de Fiscal de Tributos, Obras e
Posturas, por sua incompatibilidade de atribuições.
Propôs então ao chefe do executivo: a) elaboração e
encaminhamento à Câmara Municipal, de projeto de lei
que criasse carreira especifica de fiscal de tributos de
nível superior; b) estruturação de plano de carreira de
fiscal de tributos em consonância com a essencialidade
e a priorização de recursos prevista constitucionalmente
para a função (art. 37, XXII); c) Deixasse de prover o
cargo de Agente de Arrecadação com os servidores
atualmente ocupantes do cargo de Fiscal de Tributos,
Obras e Posturas.

Em resposta à proposição, o Responsável indicou a
elaboração de Projeto de Lei à Câmara Municipal,
criando a carreira específica de fiscal de tributos de
nível superior, com estruturação do plano de carreira de
fiscal de tributos em consonância com a essencialidade
e a priorização de recursos prevista constitucionalmente
para a função, e ainda, a abstenção em nomear
servidores atualmente ocupantes do cargo de Fiscal de
Tributos, Obras e Posturas para os cargos de Agente
de Arrecadação. Fixou prazo inicial em 01/09/2018 e
final em 31/12/2019 para elaboração de Projeto de
Lei. Quanto ao não provimento do cargo de Agente de
Arrecadação, estabeleceu prazo inicial e de conclusão
em 01/08/2018.
Em Manifestação Técnica 00119/2019-1, a Equipe
Técnica opinou pela homologação da proposta
apresentada pelo gestor, sob o fundamento de que a
proposição estaria condizente com sugerido pelo RA.
Ressaltou a necessidade de se encaminhar providências
quanto à extinção do cargo de Agente de Arrecadação,
aproveitando que não houve provimento do mesmo e
sobretudo considerado a criação do Cargo de Fiscal de
Tributos de nível superior, tudo a fim de evitar ilegalidades
concernentes a eventuais conflitos de atribuições.
Nesse diapasão, considerando a ressalva destacada
acima, acompanho o opinamento técnico e homologo o
presente item.
Oportunamente, friso que a realização de concurso
público para provimento dos novos cargos que serão
criados, devem levar em consideração a situação fiscal
do município no que se refere ao limite de gasto com
pessoal.
Não Priorização de Recursos à Administração Pública.
www.tce.es.gov.br

(Item 2.6 do RA 00011/2018-2)
A Equipe de Auditoria encontrou quatro situações
quanto ao item 2.6:
Situação 1: apontou que a Divisão de Tributação não
se encontra implementada adequadamente para
execução de todas as atividades atribuídas ao setor,
uma vez que as falhas de identificação do contribuinte
não são trabalhadas posteriormente, e que a atividade
de fiscalização de tributos ISS e ITBI não está sendo
executada, por não haver provimento do cargo de
Fiscal de Tributo e/ou Agente de Arrecadação. Além
disso, os arbitramentos da base de cálculo do ITBI estão
sendo executados por engenheiros e/ou profissional
semelhante. Já a atividade de cobrança, só é executada
quando o contribuinte solicita algum serviço do setor
tributário;
Situação 2: assinalou que o os computadores destinados
aos servidores estão obsoletos e a impresso não funciona
adequadamente;
Situação 3: constatou que não há veículo para a
realização de atividades de fiscalização e demais
diligências externas pela Administração Tributária;
Situação 4: indicou que não há capacitação eficiente
dos servidores que atuam na Administração Tributária e
Fiscal, posto que estes encontram dificuldade nas suas
operacionalizações, em especial no que diz respeito à
fiscalização de ISSQN;
A fim de solucionar as supramencionadas situações,
a Equipe de Auditoria propôs: (i) implementar a
Administração Tributária Municipal, de forma a definir
setores e/ou servidor que possam desempenhar as
atividades essenciais da tributação, bem como os setores
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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responsáveis pela sua execução; (ii) dotar recursos
orçamentários específicos para efetiva implementação
da Administração Tributária Municipal, dotando-a de
estrutura física e recursos humanos suficientes ao pleno
exercício de suas atividades; (iii) Implantar e implementar
um programa de capacitação destinado aos agentes
da administração tributária visando ao desempenho
de suas atribuições específicas e criando condições
propícias ao constante aperfeiçoamento dos servidores;
(iv) a criação de um grupo de servidores que seja
responsável por apresentar à Administração Municipal
eventuais demandas de capacitação, decorrentes de
insuficiências técnicas e práticas, deparadas no exercício
das atividades cotidianas.
Instado a se manifestar para solucionar as referidas
situações, o gestor definiu a elaboração de Projeto de
Lei, juntamente com a reestruturação da estrutura
administrativa municipal, Estatuto dos Servidores e Plano
de Carreira, com data de início em 01/09/2018 e data de
conclusão em 31/12/2019. Estabeleceu ainda o prazo de
início em 01/08/2018 e término em 31/12/2018 para
que o material de informática fosse licitado, e o veículo
já em posse da Prefeitura terminasse de ser reformado.
Resolveu também, pela contratação de cursos de
capacitação para os agentes da Administração Tributária,
com data de início em 01/01/2019 e conclusão em
01/07/2019.
A Manifestação Técnica 00119/2019-1 (Doc. 113)
demonstrou que o proposto pelo Município está
condizente com as propostas de encaminhamento
expostas em RA 00011/2018-2, de modo que, em sua
conclusão, opinou pela homologação do plano de ação.
Deste modo, acompanho o entendimento técnico e

homologo o presente item.
Ausência de Previsão Orçamentária Estabelecendo
Recursos Específicos para a Administração Tributária
(Item 2.7 do RA 00011/2018)
O Relatório de Auditoria evidenciou que a Lei
Orçamentaria Anual – LOA do Município, relativa
ao exercício financeiro de 2018, não estabeleceu
dotações específicas à modernização e aparelhamento
da administração tributária, na subfunção específica
129 – Administração de Receitas, estabelecida pela
MPOG 42/99. Assim, a Equipe de Auditoria propôs que
constasse nas peças orçamentárias do Município (LDO
e LOA), nos próximos exercícios, dotação destacada
e especificamente relacionado à modernização ou
aparelhamento da administração tributária, classificando
as despesas de custeio, ampliação e modernização
da administração tributária em projetos e atividades
específicas dentro da subfunção “Administração de
Receitas”.
Nesse sentido, o gestor acostou aos autos seu
Plano de Ação, definindo a elaboração das peças
orçamentárias (LDO e LOA) com os recursos necessários
para modernização do Setor Tributário nos próximos
exercícios. Para isso, fixou como data de início
01/08/2018 e data de conclusão 15/09/2018.
Em Manifestação Técnica 00119/2019-1 (Doc. 113), a
Equipe Técnica entendeu pela homologação do proposto
pelo gestor, sob o fundamento de que a proposta
está condizente com o recomendado pela Equipe de
Auditoria. Assim sendo, homologo o presente item.
Cadastro Imobiliário não Fidedigno. (Item 2.8 da RA
00011/2018-2)
www.tce.es.gov.br

Por meio de RA, a Equipe de Auditoria apontou no
presente item, duas situações. A “Situação 1” evidenciou
que o último recadastramento imobiliário foi executado
no ano de 2016, e que os dados registrados no cadastro
imobiliário não identificam plenamente o contribuinte e
seu respectivo imóvel, para fins de lançamento do IPTU
e responsabilização por inadimplemento. Constatouse ainda a ausência de CPF/CNPJ nos cadastros de
contribuintes, ou ainda, sem a identificação nominal
do proprietário, com o agravante de que os não
identificados constam indevidamente do Boletim de
Cadastro Imobiliário na condição de isentos. Já na
“Situação 2”, informou que o Município não possui
um setor responsável pela inscrição, manutenção e
atualização do cadastro dos contribuintes.
Foram propostas as seguintes medidas:
Estabelecer, no organograma do Poder Executivo
Municipal, um setor e/ou agente responsável pela
gerência e atualização do cadastro imobiliário e viabilizar
economicamente sua implementação;
Encaminhar projeto de lei à Câmara Municipal
instituindo obrigação de o contribuinte comunicar, em
prazo determinado, formalmente ao município fatos
ou circunstâncias que venham a alterar a unidade
imobiliária, para fins de atualização cadastral, sob pena
de multa;
Implantar e implementar programa de fiscalização e
atuar de forma coercitiva, com a lavratura dos respectivos
autos de infração, para atestar o cumprimento quanto
à comunicação por parte dos contribuintes, no prazo
determinado, sobre fatos ou circunstâncias que venham
a alterar a unidade imobiliária, para fins de atualização
cadastral;
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Firmar convênio com as concessionárias de serviços
públicos de fornecimento de energia elétrica e de água
tratada atuantes no município, para que as mesmas
disponibilizem o acesso da administração aos seus
cadastros de clientes e unidades residenciais.
Caso não seja possível viabilizar o acesso aos dados via
convênio, encaminhar projeto de Lei à Câmara Municipal
instituindo obrigação acessória para que as mencionadas
concessionárias disponibilizem seus cadastros, sob pena
de multa. Quanto à concessionária de energia e caso o
município tenha instituído a contribuição para custeio
do serviço de iluminação pública (Cosip, CIP ou similar),
recomenda-se implementar a cobrança da contribuição
e da tarifa em uma mesma conta/boleto, com a
obrigatoriedade de que a concessionária disponibilize o
acesso da administração ao banco de dados de clientes
e domicílios;
Normatizar e implementar procedimento de controle
que consista no cruzamento de dados referentes a
unidades autônomas tributáveis pelo IPTU com aqueles
constantes de cadastros de clientes, no território do
município, de concessionárias de serviços públicos de
fornecimento de energia elétrica e de água tratada;
Normatizar e implementar procedimento de controle
que consista na consulta periódica a imagens áreas do
território do município publicadas na internet, e registro
das mesmas, para orientar ações de recadastramento
imobiliário;
Normatizar e implementar procedimento de controle
que consista no encaminhamento, ao Setor responsável
pela gerência e atualização do cadastro, dos processos
de fiscalização de obras e de atividades econômicas
(posturas) em que constem modificações, inclusive de

uso, ocorridas em imóveis e loteamento no território do
município.
Citado para se justificar quanto às situações apontadas,
o responsável se manifestou, propondo a reorganização
do Setor Tributário, com a inclusão de um Agente
responsável pela gerência e organização do cadastro
imobiliário. Para tanto, fixou prazo inicial em 01/08/2018
e final em 31/12/2018. Já para o encaminhamento de
Projeto de Lei à Câmara Municipal, instituindo obrigação
de o contribuinte comunicar, em prazo determinado,
formalmente ao Município fatos ou circunstâncias
que venham alterar a unidade imobiliária, para fins de
atualização cadastral, sob pena de multa, juntamente
com a reestruturação do Código Tributário. Estabeleceu
o prazo de início em 01/09/2018 e o prazo de conclusão
em 31/12/2018.
O gestor definiu ainda a implantação de Programa de
Fiscalização, após reestruturação do Setor Tributário,
com início em 01/09/2018 e término em 31/12/2020.
A formalização de convênios entre o Município e as
concessionárias de fornecimento de energia (EDP) e
água (CESAN), para o acesso do Município ao cadastro de
clientes teve como prazo de início fixado em 01/08/2018
e conclusão em 31/12/2019.
Em Manifestação Técnica 00119/2019-1, a Equipe
Técnica entendeu pela homologação do Plano de Ação,
sob o fundamento de que a proposta está condizente
com o sugerido pela Equipe de Auditoria. Portanto,
anuindo ao posicionamento técnico, homologo o item
em análise.
Irregularidades nos Procedimentos fiscalizatórios
de Maximização da Arrecadação. (Item 2.9 do RA
00011/2018-2)
www.tce.es.gov.br

A Equipe de Auditoria apontou na “Situação 1” que não
há qualquer tipo de procedimento fiscalizatório nos
contribuintes de ISS. Já na “Situação 2”, apurou não
haver lançamento de ISS dos dois cartórios domiciliados
no Município, com base na movimentação econômica,
necessário homologar o imposto dentro do prazo
decadencial, representando risco iminente de decair o
direito de constituição do crédito tributário.
Propôs então:
Estruturar o plano de carreira de fiscal de tributos em
consonância com a essencialidade e a priorização de
recursos prevista constitucionalmente para a função
(art. 37, XXII), sugerindo-se a avaliação por conveniência
e oportunidade quanto à adoção da gratificação por
produtividade, vinculada ao desempenho da arrecadação
em relação a metas a serem fixadas pela administração
tributária. É importante que haja graduação da
remuneração da carreira de forma a desestimular o
desvio de função dentro da administração municipal,
assim como estimular o interesse para investidura e
manutenção dentro da respectiva carreira;
Implantar e implementar procedimentos de
monitoramento da arrecadação dos inadimplentes,
dos maiores contribuintes de ISS ou do comparativo
entre contribuintes com a mesma atividade, de modo,
na ocorrência de qualquer flutuação significativa na
arrecadação, direcionar ações fiscais em diligência
externa;
Implantar e implementar programa permanente de
fiscalizações nas Instituições Financeiras, contribuintes
de ISS no Município, de modo a apurar e lançar o imposto
com base na movimentação econômica informada na
Cosif ou na declaração obrigatória;
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Implantar e implementar programa de fiscalização nas
empresas que apresentem variações significativas em
seu recolhimento, com vistas a averiguar oportunamente
os indícios de evasão fiscal;
Firmar convênios com administrações tributárias
de outros municípios, Estado ou União buscando o
compartilhamento de cadastros e de informações fiscais,
conforme prevê o inciso XXII, art. 37 da CF;
Implantar e implementar programa permanente de
fiscalizações em contribuintes de construção civil no
município;
Efetuar o lançamento da diferença do ISS, deduzidos
dos recolhimentos efetuados durante a obra, nos casos
previstos na norma municipal, sem condicionar o seu
pagamento à liberação do habite-se;
Implantar e implementar procedimentos no intuito
de comparar o faturamento bruto informado para
o recolhimento do Simples Nacional, por meio do
PGDAS-D, com o faturamento declarado com base na
emissão de documentos fiscais, para fins de apurar o ISS
devido;
Obter o certificado digital e-CPF para acessar a base
de dados do Portal do Simples Nacional, na internet
de forma que os Fiscais de Tributos possam acessar os
dados do Simples Nacional;
Implantar e implementar programa permanente
de fiscalizações nas grandes empresas comerciais
e industriais, estabelecidas no Município, como
responsáveis tributários do ISS, na condição de
tomadores de serviços responsáveis tributários de ISS;
Instituir obrigação acessória, para os contribuintes, de
informação periódica, preferencialmente por sistema

informatizado, sobre os serviços que foram tomados e os
respectivos recolhimentos de ISS retido, enquanto não
for implementada a Nota Fiscal de Serviços eletrônica
com funcionalidades mínimas que possibilitem o
cruzamento de informações necessárias para a apuração
devida do imposto.;
Incluir no planejamento de fiscalização os contribuintes
que apresentarem divergência entre os valores
declarados ao Simples Nacional e faturamento apurado
pela emissão da NFS-e, com vistas a promover a
fiscalização nesses contribuintes;
Efetuar o lançamento do ISS com base no movimento
econômico dos cartórios única e exclusivamente para
evitar a decadência do imposto até que a controvérsia
jurídica acerca de sua base de cálculo (movimento
econômico ou valor fixo) seja resolvida no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, por meio de procedimentos
tais como: (i) notificação dos cartórios para apresentação
das informações relativas ao movimento econômico;
(ii) obtenção do movimento econômico dos cartórios
mediante petição à Corregedoria Geral de Justiça dos
dados constantes no Livro Adicional Eletrônico; (iii)
cálculo indireto a partir da receita bruta dos cartórios
disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça
na internet (justiça aberta). 2 - Manter suspensa a
exigibilidade dos lançamentos de ISS sobre serviços
cartorários, de forma que não haja lançamento de
multas ou inclusão em cadastros de devedores, até
que a controvérsia jurídica sobre a base de cálculo seja
decidida pelo STF, levando em conta ainda as reiteradas
decisões de Tribunais de Justiça favoráveis à cobrança
de ISS pelo valor fixo. 3 - Implementar procedimento
periódico – com periodicidade máxima quadrienal - de
www.tce.es.gov.br

fiscalização nos cartórios, de forma a lançar e exigir o ISS
antes de transcorrido o prazo decadencial.
À PGM: Recorrer às instâncias superiores contra eventual
decisão judicial que impede o lançamento do ISS sobre
serviços cartorários, tendo em vista a decisão do STF que
reconheceu a constitucionalidade da incidência de ISS
sobre esses serviços (ADI 3.089-2 DF), o que garante o
direito de o Município lançar o imposto para evitar sua
perda pela decadência.
Implantar e implementar procedimentos regulares
para comparar o faturamento dos contribuintes de ISS
oriundo de operações realizadas com cartões de crédito
e de débito, com a movimentação econômica declarada
ao Município por meio da emissão de notas fiscais de
serviços;
A seu turno, o gestor se manifestou pelo
encaminhamento de Projeto de Lei à Câmara Municipal,
para reestruturação do Estatuto dos Servidores
Municipais, Estrutura Administrativa e Plano de Carreira
dos Servidores, no prazo inicial de 01/09/2018 e de
conclusão em 31/12/2019. Quanto à implantação de
programa de monitoramento, informa que os cartórios
já estão regularizando sua situação de pagamento de
ISS junto ao Município, inclusive os débitos de exercícios
anteriores. Fixou como data de início 01/09/2018 e
término em 31/12/2019.A implantação de programa de
fiscalização após reestruturação do Plano de Carreira
e provimento dos cargos destinados à fiscalização
teve como previsão a data de início em 01/09/2018 e
conclusão em 31/12/2020. O estudo de viabilidade a ser
iniciado no Fórum de Secretários de Desenvolvimento da
região do Caparaó teve estabelecida como data de início
29/08/2018 e término 31/12/2018. Já o lançamento da
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diferença de ISS, teve seu faturamento direto na conta
da Prefeitura via tesouraria, com data de início em
01/09/2018 e término em 31/12/2018.
Esclareceu ainda que o estudo sobre a melhor forma
de implantação e implementação de procedimentos
no intuito de comprara o faturamento bruto informado
para o recolhimento do Simples Nacional, por meio
do PGADS-D, com o faturamento declarado com base
na emissão de documentos fiscais, para fins de apurar
o ISS devido foi fixado com início em 01/09/2018 e
término em 31/12/2019. No que diz respeito à obtenção
de certificado digital, definiu como data de início
01/08/2018 e conclusão em 31/12/2020, para que seja
acessada a base de dados do Portal do Simples Nacional,
com solicitação de certificação digital e-CPF para os fiscais
de tributos. Aduz que a Nota Fiscal Eletrônica já está
implementada no Município, e fixa como data de início
01/08/2018, com término em 01/09/2018. Quanto ao
planejamento de fiscalização, prevê sua implementação
com início em 01/09/2018 e conclusão em 31/12/2019.
O gestor argumenta que o lançamento do ISS será
efetuado com base no movimento econômico dos
cartórios única e exclusivamente para evitar a decadência
do imposto, entre as datas de 01/09/2018 e 31/12/2019.
Em caso de eventual decisão judicial que venha impedir
o lançamento do ISS sobre serviços cartorários, a PGM
irá recorrer nas instâncias superiores, tendo em vista que
o STF já reconheceu a constitucionalidade da incidência
de ISS sobre esses serviços, o que garantiria o direito
de o Município lançar o imposto para evitar sua perda
pela decadência. No que tange à instrução normativa,
será elaborada pelos setores a fim de implementar
os procedimentos para comparar o faturamento dos

contribuintes de ISS oriundo de operações realizadas
com cartões de crédito e de débito, com a movimentação
econômica declarada ao Município por meio da emissão
de notas fiscais de serviços. Tal ato teve fixado prazo
inicial em 01/09/2018 e final em 31/12/2020.

por agentes não integrantes da carreira específica da
administração tributária: Técnico Agropecuário, para
imóveis rurais; e Engenheiro Civil, para os urbanos.

O Corpo Técnico, em Manifestação Técnica 00119/20191, apontou que o indicado pelo Município está condizente
com as propostas de encaminhamento expostas em RA
00011/2018-2, de modo que opinou pela homologação
do plano de ação. Ressalvou, contudo, que a eventual
reestruturação do Plano de Carreira deverá contemplar
o cargo de Fiscal Municipal de Tributos de nível superior,
bem como todo o demais já relatado no item 2.5.

Implementar procedimento de fiscalização do ITBI que
consista no confronto do valor da base de cálculo do
imposto declarado pelo contribuinte com o valor de
mercado do imóvel objeto da transmissão, regularmente
avaliado pela administração ou constante de banco de
dados de valores de transações imobiliárias ocorridas
no município, e não vinculado ao valor venal utilizado
como base de cálculo do IPTU, estabelecendo como
condicionantes da validade dos atos:

Ante o exposto, acompanho o Corpo Técnico e o
Ministério Público de Contas, e homologo o presente
item, devendo ser observada a ressalva apresentada.
Irregularidades no Arbitramento do ITBI. (Item 2.10 do
RA 00011/2018-2)
A Equipe de Auditoria constatou a existência de duas
situações:
Situação 1: Existência de arbitramentos de base de cálculo
de ITBI sem explicitação dos parâmetros e fatores que
embasaram a forma de cálculo utilizada para valoração
do imposto, em especial, os elementos previstos no
§ 2º do artigo 68 da LM 27/2014, caracterizando a
não observância do devido processo legal, na medida
em que limita a ampla defesa e o estabelecimento do
contraditório por contribuintes irresignados.
Nos processos constam apenas pareceres pro forma
registrando que o valor do imóvel declarado pelo sujeito
passivo segue o valor de mercado.
Situação 2: A avaliação do imóvel transmitido é feita
www.tce.es.gov.br

Nesse diapasão, foi proposto através do RA 00011/20182:

a) a abertura de processo administrativo;
b) a aposição de parecer técnico lavrado por agente
integrante de carreira específica da administração
tributária, contendo, obrigatoriamente, a explicitação
dos parâmetros e fatores que embasaram a forma de
cálculo utilizada para valoração do imposto;
c) a ratificação do valor arbitrado por autoridade
hierarquicamente superior, Comissão Permanente de
Avaliação ou similar, formalmente designada para tal
atividade, observando o Princípio da Segregação de
Funções;
d) a comprovação de notificação ao contribuinte em que
constem prazo e local para impugnação
Atribuir a atividade de lançamento do ITBI somente
a agentes integrantes de carreira específica da
administração tributária.
Implementar procedimentos para avaliação do valor de
mercado, para fins de tributação, dos imóveis objeto
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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de transmissão no município, com base nas normas
técnicas NBR 14653-1 e 14653-2, expedidas pela ABNT,
com o objetivo de alimentar banco de dados orientador
da fiscalização da base de cálculo do ITBI declarada pelos
contribuintes do imposto;
Instado a se manifestar, o responsável comunicou a
implementação de procedimento de fiscalização quanto
ao ITBI, que terá como data de início 01/09/2018 e de
conclusão 31/12/2020. Já a avaliação do mercado se
dará com a reestruturação do Código Tributário, com
data de início em 01/09/2018 e término em 31/12/2019.
O Corpo Técnico, em Manifestação Técnica 00119/20191, apontou que o proposto pelo gestor está condizente
com as proposições constantes no RA 00011/2018-2, de
modo que opinou pela homologação do plano de ação.
Nestes termos, acompanho o Corpo Técnico e o
Ministério Público de Contas, e homologo o presente
item.
Ausência de Previsão de Taxa Pública. (Item 2.13 do RA
00022/2017)
A Equipe Técnica apontou que, na “Situação 1”, o Código
Tributário Municipal não continha previsão para cobrança
de Taxa de Limpeza Pública com a definição de seu fato
gerador e o sujeito passivo, havendo apenas a descrição
do cálculo para Taxas de Serviços Urbanos, grupo,
segundo a norma, composto pelas taxas de limpeza
pública, conservação de calçamento, iluminação pública
e coleta de lixo. Todavia, foi verificada no Balancete
Analítico da Receita Orçamentária do exercício de 2017
e Documentos de Arrecadação Municipal de cobrança
de IPTU, a cobrança e arrecadação de Taxa de Limpeza
Pública, conservação de calçamento e coleta de lixo.

Quanto à “Situação 2”, restou demonstrado no Balancete
Analítico da Receita Orçamentária do exercício de 2017 e
nos Documentos de Arrecadação Municipal de cobrança
de IPTU 2017, o registro e a cobrança de Taxas de Coleta
de Lixo, embora não haja lei prevendo o fato gerador e o
sujeito passivo que possibilite a exigência de tal tributo.
A Equipe de Auditoria propôs então a elaboração, de
imediato, de estudo referente ao impacto financeiro
decorrente da perda da receita proveniente da
arrecadação das Taxas de Limpeza Urbana e de
Conservação de Calçamento, assim como a exclusão da
previsão orçamentária da Lei subsequente à notificação
deste achado as receitas provenientes da arrecadação
da Taxa de Limpeza Urbana e de Conservação de
Calçamento e deixar de lançar os referidos tributos.
Ainda, a elaboração e encaminhamento à Câmara
Municipal de Vereadores, do projeto de lei que institua
e regulamente a Taxa Pública para custeio dos serviços
específicos e divisíveis de coleta e manejo de resíduos
sólidos urbanos.
Instado a se manifestar quanto ao proposto pela equipe
de auditoria, o gestor responsável indicou a realização de
estudo, com levantamento e encaminhamento das taxas
à Divisão de Contabilidade para realização de impacto
financeiro decorrente da perda da receita proveniente
da arrecadação das Taxas de Limpeza Urbana e de
Conservação de calçamento, com data de início em
01/09/2018 e conclusão em 30/06/2019. Fixou a data de
início em 01/08/2018 e término em 15/09/2018 para a
exclusão da previsão orçamentária, estabelecendo ainda,
o início em 01/09/2018 e o término em 31/12/2019 para
a elaboração de projeto de lei juntamente com revisão
do Código Tributário.
www.tce.es.gov.br

O Corpo Técnico, na Manifestação Técnica 00119/2019-1,
apontou que o proposto pelo Município está condizente
com as propostas de encaminhamento expostas em RA
00011/2018-2, de modo que opinou pela homologação
do plano de ação.
Pelo exposto, acompanho o Corpo Técnico e o Ministério
Público de Contas, e homologo o presente item.
Cobrança Administrativa Insuficiente para Realizar a
Efetiva Arrecadação. (Item 2.12 do RA 00011/2018-2)
Por meio de RA a Equipe Técnica apontou as seguintes
situações:
Situação 1: Constatou-se que o Município não possui
procedimentos permanentes de cobrança administrativa
do crédito tributário, tendo realizado convênio para
protesto das certidões de Dívida Ativa e executando os
protestos nos anos de 2017, referente aos débitos dos
anos de 2012 e 2013. Além disso, o Município notifica
o contribuinte inadimplente de IPTU na emissão do
carnê dos exercícios, mas não possibilita o pagamento
em tal oportunidade. Não há rotina ou manutenção
permanente para recuperação dos créditos inscritos em
dívida ativa, tampouco se vislumbra a continuidade e
prosseguimento de procedimentos capazes de recuperar
os débitos. Não há notificação regular aos contribuintes
devedores, ou ainda, sinais de cobrança administrativa
em massa, como procedimentos necessários à
recuperação do crédito;
Situação 2: Ausência de medidas de restrição para se
conceder reparcelamentos, no sentido de desestimular
a inadimplência dos parcelamentos, posto que a lei não
regulamentou o reparcelamento.
Em razão dos achados, propôs ao responsável:
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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Adotar os seguintes procedimentos como exemplo de
rotina sistemática de cobrança do crédito tributário:
a) No exercício seguinte ao vencimento da dívida
inadimplida, emitir notificação ou inseri-la no carnê de
cobrança (IPTU ou ISS fixo) dos contribuintes devedores,
sempre acompanhada da guia/boleto para pagamento
do débito devidamente atualizado, à vista ou parcelado;
b) Nos anos seguintes, até o ajuizamento da dívida,
esgotar os meios para localização e identificação dos
devedores não localizados no procedimento anterior, a
fim de aperfeiçoar a cobrança administrativa e atualizar
o cadastro, visando qualificar futuras execuções fiscais;
Implantar e implementar rotina sistemática de
cobrança administrativa de todos os créditos tributários
exigíveis durante o período de acumulação das dívidas
para realização da execução fiscal, estabelecendo
procedimentos de identificação do devedor para
os casos em que as notificações não tenham sido
entregues (p. ex. endereço incompleto ou endereço de
terreno, contribuinte desconhecido, etc.) e registrando
os resultados da cobrança, inclusive quanto ás dívidas
originárias de parcelamentos cancelados.
Realizar convênios com as distribuidoras de energia
elétrica, Secretarias das Receitas Federal e Estadual,
Detran-ES, Cartórios, Junta Comercial, entre outros,
no sentido de esgotar os meios para localização e
identificação dos devedores não localizados na cobrança
administrativa, a fim de qualificar futuras execuções
fiscais.
Registrar os resultados da cobrança administrativa
(controle a taxa de êxito das cobranças realizadas,
contribuintes cobrados, contribuintes que compareceram
para parcelamento, contribuintes que quitaram o débito

integralmente, etc.), de modo que seja possível aferir
a efetividade do procedimento adotado, por meio das
seguintes informações mínimas: nº de notificações
emitidas; nº de contribuintes efetivamente notificados;
nº de endereços desconhecidos; nº de contribuintes
desconhecidos; nº de contribuintes notificados que
compareceram para parcelar a dívida.
Estabelecer por meio de normativo próprio (lei
específica) medidas de restrição para a concessão de
reparcelamentos, como por exemplo, a exigência de
quitação à vista de um percentual da dívida, de forma
a desestimular a inadimplência dos parcelamentos
concedidos, garantindo a efetividade desse benefício
para recuperação da dívida.
Evitar a prática reiterada de concessão de anistias, tendo
em vista que a utilização desse instrumento deve ser
restrita a situações excepcionais e com observância das
condições estabelecidas pelos arts. 111, 180, 181 e 182
do CTN c/c artigo 14 da LRF.
Implantar procedimento de cobrança dos parcelamentos
que defina prazos e atribuições de cada setor, e
implementar esta rotina, utilizando-se de emissão
periódica de relatórios gerados pelo sistema de
arrecadação ou outra ferramenta similar, a fim de
comunicar formalmente o setor responsável pela
continuidade da cobrança administrativa quando houver
cancelamento de parcelamento por inadimplência.
Implantar e implementar procedimento de controle
que inclua as dívidas de exercícios anteriores aos da
cobrança administrativa, provenientes de parcelamentos
cancelados por inadimplência, a fim de continuar sua
cobrança administrativa enquanto não esgotado o prazo
prescricional, segundo o critério da dívida mais antiga e
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inadiável para execução fiscal de cada devedor.
Implementar o Protesto Extrajudicial de Créditos
Tributários, para que estando o cadastro de contribuintes
fidedigno e dotado de informações confiáveis quanto
à legitimidade do débito tributário, o Município possa
protestar a dívida em cartório extrajudicial ou em órgão
de restrição ao crédito, perante os quais a Administração
Pública deve realizar convênios de forma gratuita, com
eventuais ônus sobre os devedores.
O gestor responsável se manifestou no sentido
de implementar rotinas, inclusive de cobranças
administrativas, entre 02/01/2019 e 30/06/2019. A
realização de convênios teve como previsão a data de
início em 01/08/2019 e término em 31/12/2019. Já para
o registro dos resultados da cobrança administrativa,
fixou-se a data de início em 02/01/2019 e conclusão
em 30/06/2019. Indicou que seria elaborado projeto
de lei, para inserção de dispositivo na revisão do Código
Tributário, iniciando em 01/09/2018 e concluindo
em 31/12/2019. Quanto à anistia, informou não
existir procedimento no Município. A implantação
de procedimento de cobrança dos parcelamentos e
rotinas, assim como a implantação e implementação de
procedimentos de controle tiveram como data de início
prevista em 18/07/2018 e conclusão em 31/12/2019.
Por fim, confirmou que a implementação de protesto
extrajudicial já está sendo realizada por meio da IN STB
nº 03/2015, conforme demanda no Município.
Em Manifestação Técnica 00119/2019-1 (Doc. 113), a
Equipe Técnica assinalou que o proposto pelo Município
está condizente com as proposições de encaminhamento
expostas no RA 00011/2018-2, de modo que opinou pela
homologação do presente item.
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Pelo exposto, acompanhando o opinamento do Corpo
Técnico e do Ministério Público de Contas, homologo o
presente item.
Parcelamentos em Desacordo com as Normas Gerais.
(Item 2.13 da RA 00011/2018-2)
A Equipe de Auditoria apontou as seguintes situações
quanto ao presente item:
Situação 1 – O Município dispõe de legislação que
não trata completamente de parcelamento de crédito
tributário, apresentando exigências insuficientes;
Situação 2 – A concessão de parcelamentos é realizada
sem abertura de processo administrativo;
Situação 3 – Ausência de despacho da autoridade
competente nos procedimentos de concessão de
parcelamento de créditos tributários;
Situação 4 – A legislação não exige que o parcelamento
seja acompanhado de termo de confissão de Dívida,
não havendo previsão nos termos de parcelamento das
Dívidas;
Nessa senda, a Equipe de Auditoria propôs:
Adequar a LCM 27/2014 para a concessão de
parcelamento, em cumprimento ao disposto no art. 155A do CTN.
Implantar e implementar procedimento de abertura
de processo administrativo para concessão de
parcelamentos, de forma a que fiquem registrados
os elementos que os embasaram, tais como termo de
confissão de dívida assinado, despacho da autoridade
competente e comprovante de titularidade da dívida.
Conceder parcelamentos de créditos tributários em
observância às normas descritas na legislação municipal,

especialmente no que tange despacho da autoridade
competente, ao nº máximo de parcelas concedidas, ao
valor mínimo fixado da parcela, atualização do débito e
medidas de restrição.
Implementar procedimento de assinatura do termo de
confissão de dívida pelo titular da dívida, estabelecendo
um controle diferenciado para evitar a prescrição do
crédito quando não for possível a comprovação da
titularidade no momento do requerimento, uma vez
que o termo de confissão e o parcelamento apenas
interrompem e suspendem o prazo prescricional se
firmados pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
Implantar e implementar os seguintes procedimentos
quando da requisição de parcelamentos: (i) requisição
do comprovante de titularidade da dívida tributária no
ato da concessão do parcelamento, sem prejuízo do seu
deferimento. (ii) anexação ao processo do comprovante
de titularidade (ex.: documento de propriedade ou posse
do imóvel, comprovações de situação civil, CPF ou CNPJ,
contrato social, etc.), a fim de garantir a interrupção do
prazo prescricional, conforme estabelece o art. 174,
parágrafo único, I do CTN e postergar a ocorrência de
prescrição em caso de inadimplemento do parcelamento.
(iii) abertura de procedimento de regularização fundiária
para os requerentes de parcelamentos que não possam
comprovar a propriedade ou posse do imóvel para fins
de sujeição passiva do IPTU. (iv) controle diferenciado do
prazo de prescrição para os parcelamentos concedidos
aos requerentes que não comprovarem a titularidade da
dívida, tendo em vista que não há interrupção do prazo
nem suspensão do crédito até a regularização da relação
tributária.
Cancelar os parcelamentos no prazo previsto na
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legislação de forma a continuar imediatamente a
cobrança administrativa ou judicial da dívida originária.
Implementar rotina de acompanhamento da
inadimplência dos parcelamentos, utilizando-se de
emissão periódica de relatórios gerados pelo sistema
de arrecadação ou outra ferramenta similar, a fim de
cancelar o benefício do parcelamento, nos casos de
inadimplência superior ao limite de parcelas fixadas na
legislação tributária municipal, dando prosseguimento à
cobrança do crédito.
Implantar rotina sistemática de acompanhamento dos
parcelamentos concedidos, por meio de ato normativo
(Decreto, Portaria, etc.) que defina prazos e atribuições
de cada setor.
Implementar procedimentos de concessão e controle
da inadimplência de parcelamentos com o auxílio do
sistema informatizado, por meio de ferramentas tais
como: (i) telas exclusivas para cada tipo de parcelamento
previsto na legislação (normal, refis, reparcelamentos,
etc.) com valores parametrizados previamente
(descontos, acréscimos, número máximo de parcelas,
valor mínimo das parcelas, percentual mínimo à vista
para reparcelamentos, etc.), de forma a evitar erros
no momento da concessão; (ii) ferramentas próprias
para controle da inadimplência dos parcelamentos
(relatórios parametrizados pelo nº de parcelas em atraso
e outras condições previstas em lei que caracterizem
o descumprimento dos parcelamentos), de forma a
possibilitar o seu imediato cancelamento; (iii) crítica
entre o campo de número de processo da tela de
parcelamento com a lista de processos abertos no
sistema de protocolo, de forma a garantir que nenhum
usuário possa finalizar a inclusão de um parcelamento
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sem a inserção de um número de processo válido.
Instado a se manifestar quanto ao proposto pela
Equipe de Auditoria, o responsável sinalizou que a
adequação do Código Tributário será efetivada, com
início em 18/07/2018 e conclusão em 31/12/2019. O
procedimento de implantação e implementação de
procedimento de abertura de processo administrativo
está sendo realizada para os parcelamentos judiciais,
e será realizada nos parcelamentos extrajudiciais pela
empresa E&L, com início em 01/09/2018 e término em
31/12/2019.
O Corpo Técnico, em Manifestação Técnica 00119/20191, apontou que o proposto pelo Município está
condizente com as recomendações expostas no RA
00011/2018-2, de modo que opinou pela homologação
do plano de ação.
Diante do exposto, acompanho o Corpo Técnico e o
Ministério Público de Contas, e homologo o presente
item.
Ausência de Requisitos Legais na Inscrição em Dívida
Ativa. (Item 2.14 do RA 00011/2018-2)
Em sede de RA, a Equipe de Auditoria assinalou que a
Certidão de Dívida Ativa não possui alguns requisitos
exigidos na Lei de Execuções Fiscais, como a forma de
calcular os juros de mora e demais encargos previstos
em lei ou contrato, fundamento legal ou contratual da
dívida e fundamento legal para atualização monetária e
incidência de juros. Recomendou então a implementação
no sistema de controle da arrecadação os campos
previstos no § 5º do art. 2º da lei nº 6.830/80 e art. 194
da LCM 27/2014, a fim de que passem a constar do Livro
Eletrônico da Dívida Ativa e da Certidão de Dívida Ativa.

Citado para se manifestar quanto a proposta da Equipe de
Auditoria, o Responsável informou que está aguardando
a definição de qual vai ser o fator de cobrança para
implementar o sistema de controle de arrecadação.
Se propôs a iniciar em 01/09/2018 e concluir em
31/12/2019.

(ii) Considerando que o término do prazo prescricional
dos tributos lançados em massa (IPTU e ISS fixo) se dará
sempre no início do ano, providenciar até o final do ano
X a execução das dívidas relativas aos tributos de anobase X-3 e, apenas para esses devedores de X-3, juntar
os eventuais débitos de, X-2 e X-1.

A Manifestação Técnica 00119/2019-1 concluiu pela
homologação do presente item, sob o fundamento de
que a proposta está condizente com o recomendado
pela Equipe de Auditoria.

O responsável anuiu a todas as propostas da Equipe de
Auditoria, se comprometendo em colocá-las em prática
e fazê-las anualmente, conforme demanda. Desta forma,
a Manifestação Técnica 00119/2019-1 concluiu pela
homologação do proposto pelo gestor, sob o fundamento
de que a proposta está condizente com o proposto pela
Equipe de Auditoria.

Assim, acompanho o entendimento técnico e ministerial,
e homologo o item em comento.
Ausência de Cobrança Judicial do Crédito Tributário
(Item 2.15 da RA 00011/2018-2)
A Equipe de Auditoria apontou em sede de RA que
o Município não vem propondo ação de Execução
Fiscal, não cobrando os créditos tributários e
consequentemente não interrompendo a prescrição dos
créditos inscritos em Dívida Ativa. Propôs então que fosse
racionalizado o procedimento de execução fiscal, por
meio do agrupamento das CDAs por contribuinte e da
acumulação do máximo possível de exercícios em dívida
dentro do prazo prescricional, observando anualmente
o critério do ano mais antigo para acumulação dos
subsequentes.
Além disso, sugeriu que fossem implementadas rotinas
junto a Procuradoria Municipal, para que esta procedesse
anualmente à distribuição de ações, visando racionalizar
o procedimento de execução fiscal, cumprindo as
seguintes diretrizes: (i) Juntar num único processo todas
as dívidas do contribuinte, inclusive a de parcelamentos
não cumpridos e autos de infração ou lançamento de ISS;
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Considerando que o Prefeito apresentou proposta
adequada, informou o responsável pela ação e
fixou prazo razoável para implementação das ações,
acompanho o Corpo Técnico e o Ministério Público de
Contas, e homologo o presente item. Procedimento
Insuficiente Para Realizar a Efetiva Arrecadação. (Item
2.16 do RA 00011/2018-2)
A Equipe de Auditoria constatou, conforme exposto
em RA, que não há procedimentos de verificação da
legalidade, certeza e liquidez do crédito para fins de
inscrição em Dívida Ativa. Em razão disso, propôs
ao responsável que implantasse e implementasse
procedimento de revisão cadastral dos devedores
que vise a sanear incompletudes ou inconsistências
cadastrais durante o período que precede a sua
execução fiscal, assim como, materializasse a inscrição
em dívida ativa implementando procedimento de
revisão cadastral para efeito de verificação da certeza e
liquidez dos créditos durante o período de acumulação
dos exercícios que precede a execução fiscal (3 a 4
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anos), aproveitando a oportunidade para promover uma
cobrança administrativa e sanear incompletudes ou
inconsistências cadastrais.
Acrescentou a recomendação de que fossem implantadas
e implementadas rotinas de atualização cadastral
decorrentes do acompanhamento processual das
execuções fiscais no Município, especialmente em relação
às informações obtidas pelos Oficiais de Justiça quando
da citação, de forma a qualificar novos ajuizamentos
e sanear eventuais inconsistências cadastrais com
informações oficiadas pelo Judiciário, e ainda, rotinas de
atualização cadastral com o intercâmbio de informações
entre os órgãos da Administração, especialmente nas
seguintes situações: (i) com os dados decorrentes do
acompanhamento processual das execuções fiscais no
município, especialmente em relação às informações
obtidas pelos Oficiais de Justiça quando da citação, de
forma a qualificar novos ajuizamentos e sanear eventuais
inconsistências cadastrais; (ii) com dados do próprio
contribuinte sempre que este comparecer à Prefeitura
para tratar de assunto de seu interesse, especialmente
parcelamento de débitos, requerimento de certidões,
requerimento de licença de obras e outras, habite-se,
etc.
O Responsável aduziu que o procedimento de
regularização fundiária está sendo realizado, a fim de
subsidiar todo o procedimento de revisão cadastral,
fixando a data de início em 01/09/2018 e a data de
conclusão em 31/12/2021.
Considerando que o gestor apresentou propostas
adequadas às recomendações do RA, informando
o responsável pelas ações requeridas, sugeriu-se a
homologação do presente item na Manifestação Técnica

00119/2019-1, ressalvando apenas que o prazo final seja
estabelecido para dezembro de 2019, a fim de adotar
rotinas de verificação da certeza e liquidez dos créditos
para fins de cobrança de dívida ativa.
Ora, o prazo proposto para conclusão das ações
(31/12/2021) foi de um ano após o término do atual
mandato, não observando assim a razoabilidade.
É importante frisar que o procedimento em tela
(implantação de procedimentos de verificação da
legalidade, certeza e liquidez do crédito tributário) remete
às ações rotineiras e definitivamente indispensáveis para
conferir consistência e validade à cobrança tributária
e, por conseguinte, aos processos de execução fiscal,
a partir do exame contínuo dos créditos inscritos
em dívida ativa, de modo que a respectiva cobrança
esteja revestida da devida formalidade e legalidade.
O implemento de tais ações exige atuação imediata
da administração, sob pena de se colocar em risco a
segurança do erário ante a iminente ameaça de não
recebimento dos créditos inadimplidos. Nesse giro, não
basta simplesmente inscrever o débito em Dívida Ativa, é
imprescindível a contínua verificação de sua legalidade e
certeza de liquidez, assim como, a rotina de intercâmbio
de informação entre a Procuradoria Municipal e o Setor
de Cadastro para atualização cadastral dos contribuintes.
Nestes termos, acompanho o entendimento técnico e
ministerial, para homologar o item em análise, devendo
ser observada a ressalva assinalada pela Equipe Técnica.
Inconsistência no Registro Contábil dos Créditos
Tributários. (Item 2.17 do RA 00011/2018-2)
A Equipe de Auditoria evidenciou duas situações
englobadas pelo presente item. Na “Situação 1”, há
uma divergência de valores de arrecadação de impostos
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municipais na contabilidade e no sistema informatizado
que controla a arrecadação, de modo que o Balancete
Orçamentário acusou um valor ded Receitas de Taxas
e Impostos no total de R$ 1.273.114,09, enquanto os
relatórios de arrecadação demonstraram um montante
de R$ 1.206.643,87. No exercício de 2017, somou o
total de R$ 52.859,68. Na “Situação 2”, apurou que há
contribuintes efetuando depósito em conta corrente
sem que o setor tributário ou a contabilidade identifique
quem é o contribuinte, somando o total de R$ 6.028,59
em 2017.
Para sanar as irregularidades, foram sugeridas as
seguintes ações:
Implantar e implementar procedimentos de controle
para que os valores de arrecadação tributária e dívida
ativa registrados nos sistemas informatizados de
arrecadação sejam consistentes com aqueles registrados
na contabilidade;
Adotar os seguintes procedimentos, com relação às
inconsistências nos registros contábeis com o sistema de
arrecadação, em atendimento ao art. 85 da LF 4320/64
e do art. 48 da LRF:
Estabelecer por meio de normativo próprio uma rotina
padrão para a conciliação da arrecadação, da inscrição e
do cancelamento registrados no módulo informatizado
de contabilidade e no módulo informatizado de
arrecadação;
Estabelecer por meio de normativo próprio uma rotina
para que a realização de correções ou anulações seja por
meio de novos registros, assegurando a inalterabilidade
das informações originais incluídas após sua
contabilização, de forma a preservar o registro histórico
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de todos os atos;
Realizar a baixa manual por pagamento no sistema
de arrecadação por meio de processo administrativo,
fazendo constar a documentação suficiente para
embasar o respectivo registro contábil da operação.
Implantar e implementar as seguintes funcionalidades
no sistema de arrecadação:
Mecanismo no sistema que mantenha o registro das
operações de inclusão, exclusão ou alteração de dados
efetuados pelos usuários que contenha, no mínimo: I
código do usuário; II operação realizada; III data e hora
da operação;
Relatórios gerenciais que possibilitem a discriminação
de cada baixa manual realizada em um determinado
período e por tipo de dívida (lançada, exigível/vencida
ou em dívida ativa), contendo informações completas
da dívida e dos valores (principal, juros e outros
acréscimos) devidos e efetivamente pagos, usuário que
realizou a baixa e número do processo administrativo
que o autorizou, de forma a subsidiar o controle interno
e a conciliação a ser realizada periodicamente com a
contabilidade;
Ferramentas exclusivas para baixa manual por pagamento
de créditos tributários e individualizados para os já
inscritos em dívida ativa e os ainda não inscritos (apenas
lançados);
Mecanismos de validação entre o campo “número de
processo” da tela de baixas manuais (lançamentos e de
dívida ativa) e a lista de processos abertos no sistema
de protocolo, de forma a garantir que nenhum usuário
possa completar uma baixa manual sem a inserção de um
número de processo já aberto no sistema de protocolo.

O responsável informou que solicitará à Divisão de
Contabilidade que faça comunicação sobre todos
os valores de arrecadação Tributária à Divisão de
Tributação, com fixação de prazo inicial em 01/09/2018
e final em 31/12/2019. As Instruções Normativas dos
sistemas STB e SCO serão seguidas conforme demanda
do Município. E ainda, a empresa E&L ará as adequações
necessárias para o sistema tributário, com data de início
em 01/09/2018 e conclusão em 31/12/2020.
Por sua vez, na Manifestação Técnica 00119/2019-1, a
Equipe Técnica opinou pela homologação do presente
item, sob o fundamento de que a proposta está
condizente com o recomendado no RA.
Nesse sentido, anuindo ao posicionamento técnico e
ministerial, homologo o item sob exame.
Cancelamento de créditos sem as formalidades
necessárias. (Item 2.18 do RA 00011/2018-2)
A Equipe de Auditoria averiguou procedimentos sem
o devido processo administrativo, evidenciando os
pressupostos de fato e de direito que embasaram o
cancelamento de créditos tributários, assim como,
a ausência da homologação por uma autoridade
competente.
Nesse diapasão, fez as seguintes recomendações ao
gestor:
Adotar os seguintes em atendimento ao art. 85 da LF
4320/64 e do art. 48 da LRF:
Estabelecer por meio de normativo próprio uma rotina
padrão para a conciliação da arrecadação, da inscrição e
do cancelamento registrados no módulo informatizado
de contabilidade e no módulo informatizado de
arrecadação;
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Estabelecer por meio de normativo próprio uma rotina
para que a realização de correções ou anulações seja por
meio de novos registros, assegurando a inalterabilidade
das informações originais incluídas após sua
contabilização, de forma a preservar o registro histórico
de todos os atos;
Realizar a baixa manual por pagamento no sistema
de arrecadação por meio de processo administrativo,
fazendo constar a documentação suficiente para
embasar o respectivo registro contábil da operação.
Implantar e implementar as seguintes funcionalidades
no sistema de arrecadação:
Mecanismo no sistema que mantenha o registro das
operações de inclusão, exclusão ou alteração de dados
efetuados pelos usuários que contenha, no mínimo: I
código do usuário; II operação realizada; III data e hora
da operação;
Relatórios gerenciais que possibilitem a discriminação
de cada baixa manual realizada em um determinado
período e por tipo de dívida (lançada, exigível/vencida
ou em dívida ativa), contendo informações completas
da dívida e dos valores (principal, juros e outros
acréscimos) devidos e efetivamente pagos, usuário que
realizou a baixa e número do processo administrativo
que o autorizou, de forma a subsidiar o controle interno
e a conciliação a ser realizada periodicamente com a
contabilidade;
Ferramentas exclusivas para baixa manual por pagamento
de créditos tributários e individualizados para os já
inscritos em dívida ativa e os ainda não inscritos (apenas
lançados);
Mecanismos de validação entre o campo “número de
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processo” da tela de baixas manuais (lançamentos e de
dívida ativa) e a lista de processos abertos no sistema
de protocolo, de forma a garantir que nenhum usuário
possa completar uma baixa manual sem a inserção de um
número de processo já aberto no sistema de protocolo.
O responsável indicou que será feito processo
administrativo atendendo as recomendações do Tribunal,
fixando data de início em 01/09/2018 e conclusão em
31/12/2019. A implantação e a implementação das
funcionalidades no sistema de arrecadação estão sendo
realizadas pelo sistema.
Considerando que o gestor apresentou propostas
adequadas às recomendações do RA, informando
o responsável pelas ações requeridas, sugeriu-se a
homologação do presente item na Manifestação Técnica
00119/2019-1.
Nestes termos, acompanho o entendimento técnico e
ministerial, para homologar o item em análise.
Ausência de Baixa no Sistema Tributário de Crédito
Prescritos. (Item 2.19 do RA 00011/2018-2)
A Equipe de Auditoria evidenciou a existência de
créditos tributários prescritos, sem que haja a respectiva
baixa dos mesmos, conforme Relatório de Dívida Ativa
Resumida por Inscrição.
Para sanar as irregularidades, foram sugeridas as
seguintes ações:
Criar comissão para levantamento real dos créditos
tributários prescritos, destacando, dentro do possível,
as razões da não cobrança eficiente no tempo oportuno;
Proceder à baixa dos créditos no sistema, mediante
processo administrativo devendo ser formalmente
documentado e motivado com clareza e disponível para

ser examinado a qualquer tempo;
Orientar a contabilidade de quando da prestação de
contas no Tribunal de Contas, fazer nota explicativa
para deixar claro o motivo das baixas para justificar a
dedução da receita e mencionar o número do processo
administrativo instaurado.
O responsável informou que já foi designada Comissão
para levantamento dos créditos tributários prescritos
através da Portaria nº 6037/2018, com data inicial em
09/07/2018 e final em 31/12/2018. Acrescentou que
após finalização dos Processos 1973/2018 e 1974/2018,
será realizada baixa dos créditos no sistema tributário,
com data de início em 03/04/2018 e conclusão em
31/12/2018. A Divisão de Contabilidade será orientada
a fazer nota explicativa contendo motivo das baixas
tributárias, com data de início em 01/09/2018 e término
em 31/03/2019.
Por sua vez, na Manifestação Técnica 00119/2019-1, a
Equipe Técnica opinou pela homologação do presente
item, sob o fundamento de que a proposta está
condizente com o recomendado no RA.
Nesse sentido, acompanhando o posicionamento técnico
e ministerial, homologo o presente item.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento
da Área Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO
por que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
www.tce.es.gov.br

os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as
razões expostas pelo Relator:
1.1. HOMOLOGAR os pontos correspondentes aos
achados de auditoria dispostos no Relatório de
Auditoria 00011/2018-2 (2.1 a 2.19), ante a análise do
Ofício com o Plano de Ação do Gestor (TC 706/2018-1 e
01.163/2018-4), nos termos do art. 9º, §1º da Resolução
TC 298/2016, observando, no entanto, as ressalvas
concernentes aos itens 2.5, 2.9 e 2.16, de acordo com
o seguinte:
2.5. INEXISTÊNCIA DE CARREIRA ESPECÍFICA PARA
EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO;
O gestor apresentou proposta adequada às proposições
da equipe de auditoria, informando também o
responsável pela ação requerida e prazo razoável para
implementação das respectivas ações.
Vale ressaltar a necessidade de se encaminhar
providências quanto a extinção do cargo de Agente de
Arrecadação, aproveitando que não houve provimento
do mesmo e sobretudo considerando a criação do
Cargo de Fiscal de Tributos de nível superior, tudo a
fim de se evitar ilegalidades concernentes a eventuais
conflitos de atribuições. Nesses termos, considerando
a ressalva ora destacada, sugere-se a homologação do
presente item.
2.9
IRREGULARIDADES
NOS
PROCEDIMENTOS
FISCALIZATÓRIOS DE MAXIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO
O Gestor apresentou proposta adequada às proposições
da equipe de auditoria, informando também o
responsável pela ação requerida e prazo razoável para
implementação das respectivas ações.
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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Importa ressalvar que a eventual reestruturação do
Plano de Carreira, deverá contemplar o cargo de Fiscal
Municipal de Tributos de nível superior, bem como
todo o demais já relatado no item 2.5. Nesses termos,
considerando a ressalva ora destacada, sugere-se a
homologação do presente item.
2.16 PROCEDIMENTO INSUFICIENTE PARA REALIZAR A
EFETIVA ARRECADAÇÃO
O prazo proposto para conclusão das ações (31/12/2021),
ou seja: um ano após o termino do atual mandato, não
prima pela razoabilidade. É importante frisar que o
procedimento em tela (implantação de procedimentos
de verificação da legalidade, certeza e liquidez do crédito
tributário) remete a ações rotineiras e absolutamente
necessárias para conferir consistência e validade a
cobrança tributária e consequentemente aos processos
de execução fiscal, a partir do exame contínuo dos
créditos inscritos em dívida ativa, a fim de que a respectiva
cobrança esteja revestida da devida formalidade e
legalidade. O implemento de tais ações reclama atuação
imediata da administração, sob pena de se colocar em
risco a columidade do erário ante a eminente ameaça
de não recebimento dos créditos inadimplidos. Nesse
giro, não basta simplesmente inscrever o débito em
Dívida Ativa, é necessária a contínua verificação de sua
legalidade e certeza de liquidez, assim como, a rotina
de intercâmbio de informação entre a Procuradoria
Municipal e o Setor de Cadastro para atualização
cadastral dos contribuintes.
Isso posto, ante a urgência do incremento dessas
medidas, sugerimos, a bem do interesse público, que
esse Sodalício estabeleça o prazo final em dezembro
de 2019 para a adoção de rotinas de verificação da

certeza e liquidez dos créditos para fins de cobrança de
dívida ativa. Nesses termos, considerando a ressalva ora
destacada, sugere-se a homologação do presente item.
1.2. DETERMINAR ao Controle Interno do Município,
para que proceda ao monitoramento do cumprimento do
presente Plano de Ação, encaminhando a este Tribunal
de Contas o resultado do referido monitoramento,
conforme previsto no artigo 42, inciso IV c/com artigo
43, inciso VI, da Lei complementar 621, de 08 de março
de 2012;
1.3. DAR CIÊNCIA ao interessado;
1.4. ARQUIVAR os presentes autos, após os trâmites
regimentais.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 27/03/2019 - 8ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (no
exercício da presidência/relator), Rodrigo Coelho
do Carmo e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(convocado nos termos do art. 10, § 5º do RITCEES).
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Convocado nos termos do art. 10, § 5º do RITCEES
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
www.tce.es.gov.br

Secretária-adjunta das sessões

Acórdão 00344/2019-1
Processos: 00571/2019-1, 02062/2019-2, 00572/20196, 04425/2011-1, 04368/2011-6, 06090/2010-8
Classificação: Embargos de Declaração
UG: PMSJC - Prefeitura Municipal de São José do Calçado
Interessado: JOSE CARLOS DE ALMEIDA, ARISTEU
BRAS DE OLIVEIRA LIMA, SUELI APARECIDA DALMALIN,
ANTONIO JOAO DE REZENDE, MANOEL PAULO PIMENTEL
DA SILVEIRA, MERCANTIL MATERIAL DE CONSTRUCAO
BOM JESUS LTDA, ALESSANDRO JORGE DE CASTRO
MOREIRA, LARMARI COMERCIAL LTDA - ME, RODRIGO
BAPTISTA DE OLIVEIRA, J B Z DE PAULA ME
Recorrente: BRUNO NEVES ABREU, DOUGLAS
MARCHIORI RODRIGUES, ADRIANO MARTINS DE SOUZA
Procuradores: CLEVERSON ALMEIDA DIAS (OAB:
15042-ES), CASSYUS DE SOUZA SESSE (OAB: 27339ES), AURELIO FABIO NOGUEIRA DA SILVA (OAB: 7982ES), WELITON JOSE JUFO (OAB: 17898-ES), HEVERTON
DE OLIVEIRA BRANDAO JUNIOR (OAB: 20661-ES), JOSE
CARLOS NASCIF AMM (OAB: 1356-ES), LUIZ BERNARD
SARDENBERG MOULIN (OAB: 12365-ES), PABLO DE
ANDRADE RODRIGUES (OAB: 10300-ES), RODRIGO JOSE
PINTO AMM (OAB: 10347-ES), SILVIA CRISTINA VELOSO
(OAB: 19793-ES), VICTOR BELIZARIO COUTO (OAB:
12606-ES), MARCELO GOMES PIMENTEL (OAB: 9144-ES),
PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO
Nº 01765/2018 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
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JOSÉ DO CALÇADO – CONHECER – DAR PROVIMENTO
– DECLARAR PRESCRIÇÃO – AFASTAR DECLARAÇÃO DE
INIDONEIDADE E APLICAÇÃO DE MULTA – ARQUIVAR

É o relatório, passo a fundamentar.

artigo 167 da Lei Orgânica em seu artigo 411.

FUNDAMENTAÇÃO

Já o Código de Processo Civil, que por força do
artigo 70 da Lei Complementar 621/2012, é aplicado
subsidiariamente aos processos no âmbito do Tribunal de
Contas, preconiza no artigo 1022, acerca da possibilidade
de cabimento dos embargos de declaração, vejamos:

RELATÓRIO

Precipuamente, quanto ao cabimento dos embargos de
declaração, verifico que encontram respaldo no art. 167,
caput, da Lei Orgânica deste Tribunal (Lei Complementar
Estadual 621/2012).

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelos
Srs. Douglas Marchiori Rodrigues, Bruno Neves Abreu
e Empresa Adriano Martins de Souza ME. em face
dos Acórdãos nº TC 01765/2018 – Segunda Câmara
e TC 1801/2018- Plenário, nos autos do Processo de
Fiscalização TC 4368/2011.

Além disso, constato que o processo se apresenta
tempestivo, conforme Despacho 3581/2019-5 da
Secretaria Geral das Sessões e que os embargantes
possuem legitimidade, estando, portanto, atendidos
os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
entendo que os embargos devem ser conhecidos.

Os embargantes opuseram Embargos de Declaração,
requerendo que seja admitido e conhecido o presente
recurso e seja declarada a extinção da pretensão punitiva,
ante a caracterização da prescrição, na forma do artigo
art. 71, § 2º, II da Lei Complementar nº 621/20121 c/
com o art. 373, § 2º, II, do Regimento Interno do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo (Doc.02).

Antes de adentrar no mérito recursal faz-se necessárias
algumas considerações acerca dos embargos
declaratórios.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:

Encaminhado os autos para o NRC – Núcleo de Controle
Externo de Recursos e Consultas, este se manifestou por
meio de Instrução Técnica de Recurso 00024/2019-8
(Doc. 06), pelo conhecimento e provimento ao recurso
em razão do acolhimento das razões recursais para
declarar extintas as sanções que foram impostas aos
Embargantes pelos Acórdãos TC 1765/2008-Segunda
Câmara e TC 1801/2018-Plenário em razão do advento
da prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal.
Ato continuo, seguiram os autos para o Ministério Público
de Contas, que por meio de Parecer 00737/2019-4 (Doc.
12), de lavra do Procurador de Contas, Dr. Luciano Vieira,
anuiu aos termos da ITR 00024/2019-8.

É cediço que os Embargos de Declaração é o recurso que
viabiliza a uma das partes requerer esclarecimentos ao
julgador, por meio desse recurso é possível sanar dúvidas
causadas por contradições ou obscuridade, do mesmo
modo que se pode suprir omissões, ou ainda, apontar
erros materiais.
Importante ressaltar que suprir omissões e/ou aclarar
a decisão guerreada não significa rediscutir o mérito do
processo, ou seja, por meio dos embargos não se pode
enfrentar por exemplo as razões que levaram o julgador
a manter ou afastar determinada irregularidade.
Conforme dito alhures, a Lei Complementar nº. 621/2012
– Lei Orgânica deste Tribunal de Contas, preconiza no
artigo 167, que caberá embargos de declaração quanto
houver obscuridade, omissão ou contradição em acórdão
ou parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas.
O Regimento Interno desta Corte replica a redação do
www.tce.es.gov.br

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material. (Grifo nosso)
Nota-se que o Código de Processo Civil, estabelece que
cabem embargos para suprir omissão de questão sobre
a qual o julgador devia se pronunciar de ofício ou a
requerimento.
Nos presentes autos os embargantes aduzem que
no momento do julgamento do processo guerreado
o mesmo estaria prescrito, e tal fenômeno não foi
apreciado na decisão guerreada, motivo pelo qual a
referida decisão fora omissa.
Diante disso, dois questionamentos podem ser feitos
antes de adentrarmos, de fato, no mérito dos embargos
para finalmente verificar se houve ou não a incidência de
prescrição, se antes do julgamento as partes suscitaram
que o processo estaria prescrito ou se poderia o julgador
agir de ofício para declarar a incidência da prescrição.
Dessa forma, verifiquei nos autos nenhum dos
responsáveis se manifestou acerca da prescrição, assim
como a equipe técnica, e apenas o Ministério Público
se pronunciou acerca da prescrição no sentido que a
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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mesma se consumaria em dezembro de 2018, momento
em que o processo fora julgado.

processo, a fim de verificar se houve ou não prescrição
no processo guerreado.

Dessa forma, resta claro que não houve requerimento
das partes, assim passo a verificar se poderia o julgador
agir de ofício para declarar a incidência da prescrição.

Pois bem.

O artigo 373, §1º do Regimento Interno, é claro ao
dispor que a prescrição poderá ser decretada de ofício,
in verbis:
Art. 373. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva
do Tribunal 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. (Grifo nosso)
Dessa forma, ainda que não houvesse sido requerida
pelas partes no processo guerreado, o Tribunal poderia
tê-la decretado de ofício, por ser a prescrição instituto
de ordem pública.
Acerca do tema, Souza Filho entende que “A prescrição
promove a consecução de um interesse jurídico-social,
a saber: proporcionar segurança às relações jurídicas. É
instituto de ordem pública”.
À ordem pública são atribuídos valores extraídos de um
consenso social e jurídico de determinado ordenamento,
motivados especialmente pelos direitos e garantias
fundamentais.
Dessa forma, não restam dúvidas que a inércia desta
Corte de Contas acerca da análise da prescrição no
processo guerreado configura-se omissão, logo é passível
de análise por meio de embargos de declaração.
Superada essa questão passo a análise do mérito do

Aduz o recorrente que no momento do julgamento do
processo o mesmo já estaria prescrito e por este motivo
não poderia esta Corte de Contas aplicar sanções ao
gestor, tal como pena de inabilitação.
Da análise dos autos verifiquei que os recorrentes,
Douglas Marchiori Rodrigues, Bruno Neves Abreu,
Empresa Adriano Martins de Souza ME foram
citados em 26/09/2013, 10/07/2013 e 22/05/2013,
respectivamente.

qual seja empresa JBZ de Paula ME que foi citada por
edital em 10/12/2013. E o processo foi julgado em
04/12/2018 pelo Plenário e 05/12/2019 pela Segunda
Câmara, desta forma no momento do julgamento
o processo estava prescrito para todos os gestores
responsáveis, a exceção da empresa JBZ de Paula ME.
Conforme dito, o processo no momento do julgamento
já havia sido alcançado pela prescrição da pretensão
sancionatória, entretanto fora aplicada sanção aos
responsáveis, vejamos:
Acórdão TC 1765/2018-1 – Segunda Câmara

Registro ainda, a interrupção da prescrição poderá
ocorrer em momentos diferentes para cada gestor,
tendo em vista que conforme determina o regimento
esta interrupção se dá por meio da citação válida do
gestor.

1.3. Rejeitar as razões de justificativas do Sr José Carlos
Almeida – Prefeito com relação aos itens 2.1.2 – Prazo
de publicação de edital de licitação inferior ao previsto
na Lei Federal nº 10.520/2002 para a modalidade Pregão
e 2.4.1 – Ausência de procedimento licitatório. Acolher
com relação aos itens 2.1.1 – Ausência de exigência
no edital de licitação de licenciamento ambiental para
operação da atividade de revenda de combustível 2.2.2
– Restrição ao caráter competitivo de certame licitatório,
2.4.2 – Pagamento sem a comprovação da devida
liquidação da despesa, 2.2.1 – Convites a empresas de
ramo diverso ao do objeto definido no edital de certame
licitatório, 2.3.1 – Ausência de Procedimento Licitatório;
aplicando-lhe multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais), em virtude da irregularidade dos itens 2.1.2 – Prazo
de publicação de edital de licitação inferior ao previsto
na Lei Federal nº 10.520/2002 para a modalidade Pregão
e 2.4.1 – Ausência de procedimento licitatório

Contudo, ainda que a citação tenha ocorrido em
momentos diferentes para os responsáveis do processo
principal, todas ocorreram nos meses de maio, junho,
julho e setembro, exceto a última empresa a ser citada,

1.4. Rejeitar as razões de justificativas do Sr Bruno
Neves Abreu – Presidente da CPL com relação aos itens
2.2.1 – Convites a empresas de ramo diverso ao do
objeto definido no edital de certame licitatório, 2.3.1 –

Nesse sentido o Regimento Interno preconiza que a
citação válida interrompe a prescrição, in verbis:
Art. 373. [...]
§ 4º Interrompem a prescrição:
I - A citação válida do responsável;
Assim, temos que a contagem do prazo prescricional se
iniciou na data dos fatos, em 2009, fora interrompido
em 26/09/2013 para o Sr. Douglas Marchiori Rodrigues,
em 10/07/2013 para o Sr. Bruno Neves Abreu e em
22/05/2013 para Adriano Martins de Souza ME.

www.tce.es.gov.br
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Ausência de Procedimento Licitatório e 2.4.1 – Ausência
de procedimento licitatório. Acolher com relação aos
itens 2.2.2 – Restrição ao caráter competitivo de certame
licitatório; aplicando-lhe multa no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais), em virtude das irregularidades dos itens
2.2.1 – Convites a empresas de ramo diverso ao do
objeto definido no edital de certame licitatório, 2.3.1 –
Ausência de Procedimento Licitatório e 2.4.1. – Ausência
de Procedimento Licitatório.
1.5. Rejeitar as razões de justificativas do Sr Douglas
Marchiori Rodrigues – Procurador Geral com relação ao
item 2.1.2 – Prazo de publicação de edital de licitação
inferior ao previsto na Lei Federal nº 10.520/2002 para a
modalidade Pregão, aplicando-lhe multa no valor de R$
3.000,00 (três mil reais);
1.6. Rejeitar as razões de justificativas da Empresa
Larmari Comercial Ltda – Licitante com relação ao item
2.3.1 – Ausência de Procedimento Licitatório, aplicandolhe multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais);
1.7. Rejeitar as razões de justificativas da Empresa
Alessandro Jorge de Castro Moreira – Empresa licitante
com relação ao item 2.3.1 – Ausência de Procedimento
Licitatório, aplicando-lhe multa no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais);
1.8. Rejeitar as razões de justificativas da Empresa JBZ
de Paula ME – Licitante, com relação ao item 2.4.1. –
Ausência de Procedimento Licitatório, aplicando-lhe
multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais);
1.9. Rejeitar as razões de justificativas da Empresa
Adriano Martins de Souza ME – Licitante com relação
ao item 2.4.1. – Ausência de Procedimento Licitatório;
aplicando-lhe multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil

reais);
1.10. Rejeitar as razões de justificativas da Empresa
Rodrigo Baptista de Oliveira ME – Licitante com relação
ao item 2.4.1. – Ausência de Procedimento Licitatório;
aplicando-lhe multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais);
1.11. Acolher as razões de justificativas do Sr Antônio
João de Rezende – Membro da CPL com relação aos
itens 2.2.2 – Restrição ao caráter competitivo de certame
licitatório, 2.2.1 – Convites a empresas de ramo diverso
ao do objeto definido no edital de certame licitatório e
2.3.1 – Ausência de Procedimento Licitatório;
1.12. Acolher as razões de justificativas do Sr Aristeu
Brás de Oliveira Lama – Membro da CPL com relação aos
itens 2.2.2 – Restrição ao caráter competitivo de certame
licitatório, 2.2.1 – Convites a empresas de ramo diverso
ao do objeto definido no edital de certame licitatório,
2.3.1 – Ausência de Procedimento Licitatório e 2.4.1. –
Ausência de Procedimento Licitatório.
1.13. Afastar a responsabilidade da Sra. Sueli Aparecida
Dalmolin Carvalho – Pregoeira, com relação aos itens
2.1.1 – Ausência de exigência no edital de licitação de
licenciamento ambiental para operação da atividade de
revenda de combustível e 2.1.2 – Prazo de publicação de
edital de licitação inferior ao previsto na Lei Federal nº
10.520/2002 para a modalidade Pregão;
1.15. Acolher as razões de justificativas da Empresa
Mercantil Material de Construção Bom Jesus Ltda,
com relação ao item 2.3.1 – Ausência de Procedimento
Licitatório;
1.16. Declarar a inidoneidade das empresas Forte Luz
Ltda, Costa Ferraz Comércio e Serviços Ltda – ME e
www.tce.es.gov.br

Renilda Carlos da Silva para participarem de licitação ou
contratar com a Administração Pública, pelo prazo de 5
(cinco) anos, em virtude da irregularidade disposta no
item 2.2.1 – Convites a empresas de ramo diverso ao do
objeto definido no edital de certame licitatório – Convite
nº 017/2009, aplicando-lhes, individualmente, multa no
valor de R$ 3.000,00 (três) mil reais;
1.17. Declarar a inidoneidade das empresas Larmari
Comercial Ltda e Alessandro Jorge de Castro Moreira
para participarem de licitação ou contratar com a
Administração Pública, pelo prazo de 5 (cinco) anos,
em virtude da irregularidade disposta no item 2.3.1
– Ausência de procedimento licitatório – Convite nº
011/2009, aplicando-lhes, individualmente, multa no
valor de R$ 3.000,00 (três) mil reais;
1.18. Declarar a inidoneidade das empresas Adriano
Martins de Souza-ME, JBZ de Paula-ME e Rodrigo
Baptista de Oliveira-ME para participarem de licitação
ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo de
05 (cinco) anos, em virtude da irregularidade disposta
no item 2.4.1. – Ausência de procedimento licitatório,
aplicando-lhes, individualmente, multa no valor de R$
3.000,00 (três) mil reais;
1.19. Encaminhar à análise do Plenário deste Tribunal
de Contas a aplicação da pena de inabilitação para o
exercício de cargo em comissão ou função de confiança
na administração Estadual ou Municipal, ao Sr Bruno
Neves abreu, em face da constatação das irregularidades
dispostas nos itens 2.2.1 – Convites a empresas de ramo
diverso ao do objeto definido no edital de certame
licitatório – Convite nº 017/2009, 2.3.1 – Ausência de
procedimento licitatório – Convite nº 011/2009 e 2.4.1.
– Ausência de procedimento licitatório,
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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ACÓRDÃO TC 1801/2018-2 – PLENÁRIO
1.1 – Aplicar a penalidade de inabilitação para o
exercício de cargo em comissão ou função de confiança
na administração Estadual ou Municipal, ao Sr Bruno
Neves abreu, pelo prazo de 02 (dois) anos, em face
da constatação infração de natureza grave quanto às
irregularidades dispostas nos itens 2.2.1 – Convites
a empresas de ramo diverso ao do objeto definido no
edital de certame licitatório – Convite nº 017/2009, 2.3.1
– Ausência de procedimento licitatório – Convite nº
011/2009 e 2.4.1 – Ausência de procedimento licitatório,
nos termos do artigo 392 §2º do RITCES
Dessa forma, conforme gradação do artigo 374 do
Regimento Interno, a prescrição alcança a pretensão
sancionatória desta Corte de Contas, o que impossibilita
a aplicação de multa, declaração de inidoneidade e
inabilitação, motivo pela qual entendo que os presentes
embargos devem ser providos a fim sanar a omissão do
acórdão guerreado quanto a declaração da prescrição
da pretensão punitiva e por consequência reformado no
sentido de afastar as sanções impostas aos recorrentes.
Por fim, como dito alhures, por ser a prescrição
matéria de ordem pública, que pode ser declarada
de ofício, entendo que esta deve ser declarada no
processo principal e seus efeitos devem recair a todos
os responsáveis que recaíram a aplicação de sanções, à
exceção da empresa JBZ de Paula ME.
Contudo, o Acórdão 1801/2018-2 fora proferido pelo
Plenário desta Corte de Contas, em razão de aplicação de
pena de inabilitação competência exclusiva do plenário
conforme determina o artigo 392 do Regimento Interno.
Assim, conforme determina o artigo 9º, XIV do Regimento
Interno entendo que a declaração de prescrição quanto

a este Acórdão deverá ser submetida ao Plenário desta
Corte de Contas.

Costa Ferraz Comércio e Serviços Ltda – ME e Renilda
Carlos da Silva;

Ante todo o exposto, VOTO acompanhado o
posicionamento técnico e ministerial por que seja
adotada a deliberação que ora submeto à apreciação
deste Colegiado.

2.2. Relativamente ao item 1.18 nos seguintes termos:

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. CONHECER os presentes Embargos de Declaração;
1.2. DAR PROVIMENTO aos presentes embargos a fim
de sanar a omissão constante do acórdão guerreado
TC 1765/2018-1 – Segunda Câmara, para reformá-lo,
conforme segue:
2.1. Relativamente aos itens de 1.3 a 1.7 e 1.9 a 1.17,
bem como o item 1.19 nos seguintes termos:
2.1.1. Reconhecer a prescrição da pretensão punitiva
e extinguir o processo com resolução de mérito na
forma do artigo 487, II do Código Processo Civil, em
relação aos responsáveis José Carlos Almeida, Bruno
Neves Abreu, Douglas Marchiori Rodrigues, Empresa
Larmari Comercial, Empresa Alessandro Jorge de
Castro Moreira, Empresa Adriano Martins de Souza
ME, Empresa Rodrigo Baptista de Oliveira ME, Antônio
João de Rezende, Aristeu Brás de Oliveira Lama, Sueli
Aparecida Dalmolin Carvalho, Empresa Mercantil
Material de Construção Bom Jesus Ltda, Forte Luz Ltda,
www.tce.es.gov.br

2.2.1. Declarar a inidoneidade da empresa JBZ de
Paula ME, para participar de licitação ou contratar com
a Administração Pública, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
em virtude da irregularidade disposta no item 2.4.1 –
Ausência de procedimento licitatório, aplicando-lhe
multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
1.2. ENCAMINHAR à análise do Plenário deste Tribunal
de Contas a declaração da prescrição da pretensão
punitiva quanto a penalidade de inabilitação descrita no
item 1.1 do Acórdão TC 1801/2018-2 – Plenário.
1.3. MANTER os itens 1.1, 1.2, e 1.8 do Acórdão TC
1765/2018-1 – Segunda Câmara.
1.4. DAR CIÊNCIA aos interessados;
1.5. ARQUIVAR os autos, após os trâmites regimentais.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 27/03/2019 - 8ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (no
exercício da presidência/relator), Rodrigo Coelho
do Carmo e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(convocado – nos termos do art. 10, § 5º do RITCEES).
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Convocado nos termos do art. 10, § 5º do RITCEES
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Acórdão 00345/2019-1
Processos: 00572/2019-6, 02062/2019-2, 00571/20191, 04425/2011-1, 04368/2011-6, 06090/2010-8
Classificação: Embargos de Declaração
UG: PMSJC - Prefeitura Municipal de São José do Calçado
Relator: Domingos Augusto Taufner
Interessado: JOSE CARLOS DE ALMEIDA, ARISTEU
BRAS DE OLIVEIRA LIMA, SUELI APARECIDA DALMALIN,
ANTONIO JOAO DE REZENDE, MANOEL PAULO PIMENTEL
DA SILVEIRA, MERCANTIL MATERIAL DE CONSTRUCAO
BOM JESUS LTDA, ALESSANDRO JORGE DE CASTRO
MOREIRA, LARMARI COMERCIAL LTDA - ME, RODRIGO
BAPTISTA DE OLIVEIRA, J B Z DE PAULA ME
Recorrente: BRUNO NEVES ABREU, DOUGLAS
MARCHIORI RODRIGUES, ADRIANO MARTINS DE SOUZA
Procuradores: CLEVERSON ALMEIDA DIAS (OAB: 15042ES, OAB: 120469-RJ), CASSYUS DE SOUZA SESSE (OAB:
27339-ES, OAB: 181139-RJ), AURELIO FABIO NOGUEIRA
DA SILVA (OAB: 7982-ES, OAB: 1753A-MG, OAB: 219693RJ), WELITON JOSE JUFO (OAB: 17898-ES, OAB: 181097RJ), HEVERTON DE OLIVEIRA BRANDAO JUNIOR (OAB:
20661-ES), JOSE CARLOS NASCIF AMM (OAB: 1356-ES),
LUIZ BERNARD SARDENBERG MOULIN (OAB: 12365-

ES), PABLO DE ANDRADE RODRIGUES (OAB: 10300-ES),
RODRIGO JOSE PINTO AMM (OAB: 10347-ES), SILVIA
CRISTINA VELOSO (OAB: 19793-ES), VICTOR BELIZARIO
COUTO (OAB: 12606-ES), MARCELO GOMES PIMENTEL
(OAB: 9144-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169ES)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO Nº
01765/2018 e 1801/2018– PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DO CALÇADO – NÃO CONHECER – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelos
Srs. Douglas Marchiori Rodrigues, Bruno Neves Abreu
e Empresa Adriano Martins De Souza ME. em face
dos Acórdãos nº TC 01765/2018 - Segunda Câmara
e TC 1801/2018- Plenário, nos autos do Processo de
Fiscalização TC 4368/2011.
Os embargantes opuseram Embargos de Declaração,
requerendo que seja admitido e conhecido o presente
recurso e seja declarada a extinção da pretensão punitiva,
ante a caracterização da prescrição, na forma do artigo
art. 71, § 2º, II da Lei Complementar nº 621/20121 c/
com o art. 373, § 2º, II, do Regimento Interno do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo (Doc.02).
Encaminhado os autos para o NRC - Núcleo de Controle
Externo de Recursos e Consultas, este se manifestou por
meio de Instrução Técnica de Recurso 00025/2019-2
(Doc. 06), pelo não conhecimento do presente recurso.
Ato continuo, seguiram os autos para o Ministério Público
de Contas, que por meio de Parecer 00736/2019-1 (Doc.
11), de lavra do Procurador de Contas, Dr. Luciano Vieira,
www.tce.es.gov.br

anuiu aos termos da ITR 00025/2019-2.
É o relatório, passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Precipuamente, quanto ao cabimento dos embargos de
declaração, verifico que encontram respaldo no art. 167,
caput, da Lei Orgânica deste Tribunal (Lei Complementar
Estadual 621/2012).
Além disso, constato que o processo se apresenta
tempestivo, conforme Despacho 3583/2019-4 da
Secretaria Geral das Sessões, todavia, verifico que os
embargantes Srs. Douglas Marchiori Rodrigues, Bruno
Neves Abreu e Empresa Adriano Martins De Souza
ME protocolizaram recurso idêntico autuado sob o nº.
TC 571/2019-1 (apenso), o que fere o que dispõe o
parágrafo único do artigo 399, do Regimento Interno
desta Corte de Contas, vejamos:
Art. 399 [...]
Parágrafo único. Nenhum recurso poderá ser interposto
mais de uma vez contra a mesma decisão.
Ademais, a Lei Complementar Estadual nº. 621/2012
(Lei Orgânica deste Tribunal) dispõe que a interposição
de recurso gera preclusão consumativa automática, in
verbis:
Art. 152 [...]
Parágrafo único. A interposição de recurso, ainda que
venha a não ser conhecido, gera preclusão consumativa.
Dessa forma, em razão da oposição de recurso
idêntico apresentado pelos Embargantes, Srs. Douglas
Marchiori Rodrigues, Bruno Neves Abreu e Empresa
Adriano Martins De Souza ME. em face dos Acórdãos
nº TC 01765/2018 - Segunda Câmara e TC 1801/2018Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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Plenário, nos autos do Processo de Fiscalização TC
4368/2011, impõe-se a aplicação parágrafo único do
artigo 399, do Regimento Interno deste Tribunal, que
veda apresentação de recurso em duplicidade, motivo
pelo qual deixo de conhecer dos presentes Embargos de
Declaração.
Ante todo o exposto, VOTO acompanhado o
posicionamento técnico e ministerial por que seja
adotada a deliberação que ora submeto à apreciação
deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

No exercício da Presidência
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Convocado nos termos do art. 10, § 5º do RITCEES
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

apontando supostas ilegalidades no afastamento da
Secretária da Fazenda Leidiane Ribeiro Martins Dal’Rio
durante o período de estabilidade gestacional.
Em síntese, o relatório da Comissão Parlamentar de
Inquérito (Doc. 03, Pág. 33/41), elucida que:
Ficou claramente provado que ocorreu prejuízo ao
erário público, quando da determinação do Chefe do
Poder Executivo em não retornar a ex servidora, que
estava grávida para seu cargo, e optar pela indenização
a mesma, sendo que existem diversas observações a
serem relatadas, na qual farei mais adiante;

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 NÃO CONHECER os presentes Embargos de
Declaração na forma do parágrafo único do artigo 399
do Regimento Interno deste Tribunal;
DAR ciência aos interessados;

Acórdão 00346/2019-2
Processo
Classificação
UG
Relator
Representante

01643/2019-4
Controle Externo - Fiscalização
Representação
PMI - Prefeitura Municipal de Iúna
Domingos Augusto Taufner
ROGERIO CEZAR

-

REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE IÚNA/ES – NÃO CONHECER – ARQUIVAR.

1.3 Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:

2. Unânime.

RELATÓRIO

3. Data da Sessão: 27/03/2019 - 8ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.

Trata o presente processo de Representação (Doc. 02)
encaminhada a esta Corte de Contas por meio de ofício
GP/CMl-075/2018, pelo Sr. Rogério Cezar (Presidente da
Câmara de Iúna), em razão de processo administrativo
sob o nº 0576/2017 protocolado pela Sra. Lidiane
Ribeiro Martins Dal Rio, que ofertou denuncia em face
da Prefeitura de Iúna, da qual resultou processo na
Comissão Parlamentar de Inquérito daquele Legislativo,

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (no
exercício da presidência/relator), Rodrigo Coelho
do Carmo e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(convocado nos termos do art. 10, § 5º do RITCEES).
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

www.tce.es.gov.br

O Chefe do Executivo Municipal cometeu ilegalidades,
irregularidades e improbidades no pagamento de
indenização a denunciante, já que ao tomar ciência da
gravidez da servidora que havia sido exonerada, sequer
cogitou analisar a situação e conversar, optando desde
logo pela indenização, causando assim prejuízo ao erário,
ao menos nos meses em que a ex servidora estaria sob
os cuidados financeiros do INSS;
O acordo feito entre a denunciante e o Chefe do Executivo
Municipal, que não fora documentado, fez com que
a administração pública dispendesse o montante de
R$71.675,00, dinheiro este que pertence ao povo, não
cabendo ao chefe do executivo dar destinação que bem
entendesse;
Em respeito ao interesse público, o certo seria manter a
servidora no cargo, até o nascimento da Criança, e após,
encaminhá-la ao INSS;
Que a decisão do Chefe do Poder Executivo, também foi
uma maneira de ludibriar os gastos com pessoal à época,
que estavam acima do limite prudencial, determinando
assim que os valores pagos fossem empenhados no
Segunda-feira, 3 de junho de 2019

307

ATOS DA 2a CÂMARA

elemento de despesa – Indenizações e Restituições, e
não em outras despesas de pessoal, ou mesmo, despesa
com pessoal.
Por meio de Despacho 41160/2018-4 (Doc. 05), os autos
foram encaminhados a Secretaria Geral de Controle
Externo– SEGEX, que por seu turno, encaminhou o
processo a Secretaria de Controle Externo de Previdência
e Pessoal – SecexPrevidência por meio de Despacho
11650/2018-1 (Doc. 06).
Ato Contínuo, através de Manifestação Técnica
01381/2018-8 (Doc. 07), a SecexPrevidência sugeriu o
arquivamento da Representação, ante a ausência dos
requisitos de admissibilidade.
Encaminhado os autos ao Ministério Público de Contas
(Doc. 09), o mesmo manifestou-se por meio do Parecer
00001/2019-7 (Doc. 13), de lavra do Procurador Luis
Henrique Anastácio da Silva, anuindo aos argumentos
fáticos e jurídicos delineados pela Área Técnica.
É o relatório. Passo a fundamentar.
Inicialmente, cumpre salientar que 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.
Ademais, destaca-se que conforme aduz o artigo 186,
do Regimento Interno desta Corte, “aplicam-se às
representações previstas nesta subseção, no que couber,
as normas relativas à Denúncia”.
No mesmo sentido aduz o artigo 101 da Lei Complementar
nº 621/2012:
“Art. 101. Qualquer licitante, contratado, pessoa física

ou jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas
irregularidades na aplicação da legislação que regule
licitações e contratos administrativos. Parágrafo único.
Aplicam-se à representação prevista nesta subseção, no
que couber, as normas relativas à denúncia.”
Pois bem.
Em análise aos autos, observo que o fato de a Prefeitura
manter a exoneração da servidora e pagar indenização,
fez-se necessário para garantir a confiança do ocupante
do cargo de Secretário de Fazenda na implantação das
políticas públicas do seu governo, que ora se iniciava.
A consequência jurídica da exoneração da gestante do
cargo em comissão de Secretária da Fazenda dentro do
período da estabilidade é a obrigação de indenizá-la
materialmente através do pagamento dos vencimentos
que receberia até o período findo da licença maternidade,
sendo vedada a reintegração ao cargo ou função por
ser de confiança e demissível ad nutum. Assim, como
houve pagamento da indenização à servidora, esta foi
amparada em seu direito pelo período da estabilidade
gestacional.
No que concerne à analise quanto a não ter sido
computado o valor da indenização (R$ 71.675,00) como
gastos de pessoal, verifica-se que não haveria mudança
expressiva caso tivesse integrado o cálculo, passando de
55,86% para 55,98%, mantendo-se abaixo do limite legal
consolidado para despesas com pessoal.
Analisando os autos observo que a representação não
contém os elementos de convicção, pois não se constata
irregularidade no pagamento de indenização a gestante
exonerada no período de estabilidade e o valor da
indenização apesar de não ter sido computado como
gasto com pessoal, caso tivesse sido não ultrapassaria
www.tce.es.gov.br

o limite de gastos de pessoal, estando assim ausente o
requisito contido no inciso II do artigo 94 da Lei Orgânica
desta Corte de Contas.
Sendo assim, em análise aos autos e observando o
disposto nos artigos 184 e 177 do RITCEES c/c art. 94 Lei
Orgânica deste Corte de Contas, INTEGRO ao meu voto
os argumentos fáticos e jurídicos delineados em MT,
ACOMPANHO o Corpo Técnico e o Ministério Público
de Contas, NÃO CONHEÇO da representação, posto que
não estão presentes os requisitos e pressupostos de
admissibilidade, previstos nos artigos alhures.
Diante do exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica e do Ministério Público de Contas VOTO
por que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões
expostas pelo Relator, em:
1.1. NÃO CONHECER da presente Representação com
fundamento no artigo art. 94, II §1º da Lei Orgânica do
TCEES e art. 177, II do Regimento Interno;
1.2. DAR CIÊNCIA aos interessados;
1.3. ARQUIVAR os autos, após os trâmites regimentais.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 27/03/2019 - 8ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (no
exercício da presidência/relator), Rodrigo Coelho
do Carmo e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(convocado nos termos do art. 10, § 5º do RITCEES).
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Convocado nos termos do art. 10, § 5º do RITCEES
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Acórdão 00347/2019-7
Processo
Classificação
Exercício
UG
Relato
Responsável
Procuradores

02570/2017-4
Prestação de Contas Anual de Ordenador
2016
PMRNS - Prefeitura Municipal de Rio Novo
do Sul
Rodrigo Coelho do Carmo
MARIA ALBERTINA MENEGARDO FREITAS,
THIAGO FIORIO LONGUI
FRANCISCO ADAO SILVA DE CARVALHO
(CPF: 004.860.937-43), CARLOS ESTEVAN
FIOROT MALACARNE (OAB: 12401-ES)

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
– PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO
SUL – EXERCÍCIO DE 2016 – JULGAMENTO PELA
IRREGULARIDADE DAS CONTAS – 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, PARA FINS DE INELEGIBILIDADE
(LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90, ART. 1º, I, g, ALTERADO
PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 135/2010) - ENVIAR
COMUNICAÇÃO DE JULGAMENTO – DAR CIÊNCIA –
ARQUIVAR.
O EXMO. CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO
CARMO:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual
de Ordenador da Prefeitura Municipal de Rio Novo do
Sul, referente ao exercício financeiro de 2016, onde
figuram como responsáveis a Senhora Maria Albertina
Menegardo Freitas (2016), na condição de ordenadora
de despesas e o Sr. Thiago Fiorio Longui (responsável
pelo envio das contas, exercício 2017).
A Prestação de Contas foi apresentada em 30/05/2017,
por meio do sistema Cidades-Web, portando, fora do
prazo regimental, infringindo ao disposto no artigo 139
do RITCEES.
Após análise, o Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia – NCE se manifestou por meio
do Relatório Técnico 01010/2017-1, pela citação do
responsável, para apresentação de justificativas quanto
aos seguintes achados:
Tabela
A Instrução Técnica Inicial 01478/2017-1, também
trouxe o mesmo indício de irregularidade apontado
anteriormente, propiciando a citação do responsável
para apresentação de justificativas, determinada através
da Decisão Monocrática 01811/2017-8 para que no
www.tce.es.gov.br

prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis.
Regularmente convocados, por meio dos Termos de
Citação 0235/2017 e 02359/2017-7. O Sr. Thiago Fiorio
Longui se manifestou por meio das Peças Defesa/
Justificativa 00453/2018-7 e Peça Complementar
06275/2018-9.
Por fim, opinou o Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia, através da Instrução Técnica
Conclusiva 02259/2018-2, concluiu da seguinte forma:
3. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa
à Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, 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 da Senhora MARIA ALBERTINA MENEGARDO
FREITAS, Prefeita
Municipal durante o exercício de 2016, na função de
ordenadora de despesas, conforme dispõem o art.
163 do Regimento Interno e art. 84, inciso III, da Lei
Complementar 621/2012, em face da manutenção dos
seguintes indicativos de irregularidade:
Ausência de medidas administrativas que viabilizassem
a emissão do parecer do controle interno sobre a
totalidade da Prestação de Contas Anual (item 3.3.1 do
RT 1010/2017 e 2.4 desta ITC);
Ausência
de
recolhimento
de
contribuições
previdenciárias retidas dos segurados do RPPS (item
3.4.1.1 do RT 1010/2017 e 2.6 desta ITC);
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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Liquidação
e
Recolhimento
da
contribuição
previdenciária dos servidores relativa ao Regime Geral
de Previdência Social (RGPS) a maior que o retido (item
3.4.2.1 do RT 1010/2017 e 2.6 desta ITC);

Dr. Luciano Vieira, manifestou-se por meio do Parecer
02587/2018-2 em consonância com a área técnica,
pugnando pela IRREGULARIDADE das presentes contas
e emissão de parecer prévio pela REJEIÇÃO.

Ausência
de
recolhimento
de
contribuições
previdenciárias retidas dos segurados do RGPS (item
3.4.2.2 do RT 1010/2017 e 2.6 desta ITC);

É o relatório.

Liquidação de contribuição previdenciária patronal
relativa ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) a
maior que o devido (item 3.4.2.3 do RT 1010/2017 e
2.6 desta ITC);
Divergência entre os saldos das contas contábeis da
dívida ativa do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo
da Dívida Ativa (item 3.5.1 do RT 1010/2017 e 2.5 desta
ITC) e;
Ausência de adoção de providências para cobrança da
Dívida Ativa (item 3.5.2 do RT 1010/2017 e 2.6 desta
ITC).
Sugere-se a aplicação de multa pecuniária ao atual
ordenador de despesas de 2017, Senhor Thiago Fiório
Longui, conforme delineado no item 2.1 desta ITC.
Propõe-se determinar ao atual gestor a tomada de
medidas administrativas para recompor o erário dos
dispendidos com encargos financeiros havidos em
função do atraso na quitação de débitos previdenciários,
observada a IN TCEES 32/2014.
Há que se registrar, ainda, que a análise do item 3.5.1
do RT 1010/2017 e 2.5 desta ITC ficou prejudicada em
relação a defesa do gestor Thiago Fiório Longui, pelas
razoes e circunstancias já explanadas.
O douto representante do Ministério Público de Contas,

FUNDAMENTAÇÃO
Cabe destacar que, da análise técnica realizada sobre a
Prestação de Contas Anual Prefeitura Municipal de Rio
Novo do Sul, referente ao exercício financeiro de 2016,
sob a responsabilidade da Senhora Maria Albertina
Menegardo Freitas e Thiago Fiorio Longui, pugnou pela
manutenção das seguintes irregularidades:
Descumprimento de prazo de envio da PCA (item 2.1 do
RT 1010/2017).
Responsável: Thiago Fiório Longui.
Trouxe o RT 1010/2017 que a Prestação de Conta Anual
foi encaminhada pelo gestor responsável, Senhor Thiago
Fiorio Longui, fora do prazo estabelecido no exercício
de 2016 que se findou em 09 de abril de 2017, tendo a
presente PCA sido homologada em 30 de maio de 2017.
Alegou o gestor que ao assumir a gestão municipal
encontrou o departamento de contabilidade e finanças
desestruturada o que culminou na homologação tardia
no CidadesWeb, dos meses de outubro, novembro,
dezembro, 13 e 14 de 2016.

começaram em 10 de abril de 2017 até 24 de maio
de 2017. Entretanto, a presença de inconsistências
impeditivas invalidou todas as tentativas apontadas.
Divergindo da área técnica e Ministério Público de
Contas, entendendo que o atraso no envio da presente
PCA não trouxe impactos à análise técnica da prestação
de contas, tampouco restou evidenciada a má-fé do
gestor em sua conduta, deixo então de aplicar multa ao
atual gestor responsável, Sr. Thiago Fiório Longui.
Ausência de medidas administrativas que viabilizassem
a emissão do parecer do controle interno sobre a
totalidade da Prestação de Contas Anual (item 3.3.1 do
RT 1010/2017).
Responsável: Thiago Fiório Longui e Maria Albertina
Menegardo Freitas.
Registra-se que a responsabilidade das contas em
análise cabe a Senhora Maria Albertina Menegardo
Freitas, ex-prefeita do município de Rio Novo do Sul,
tendo sido decretado sua revelia por meio do Despacho
27474/2018. Em tendo sido citado, o atual prefeito,
Senhor Thiago Fiório Longui apresentou defesa por
meio das peças Defesa/Justificativa 00453/2018 e Peça
Complementar 06275/2018.

Além disso, argumentou que está Egrégia Corte passou
em 2016 a receber a PCA por meio eletrônico o que
demandou adaptação do corpo técnico municipal na
geração e modulação dos relatórios pertinentes.

Opinou o Controle Interno Municipal em seu Relatório
(arquivo 03RELUCI01) que as peças que integram
a presente PCA, exercício de 2016, não representa
adequadamente a posição orçamentária, financeira,
patrimonial e de gestão fiscal, não sendo observada a
legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos
recursos públicos, no exercício em análise.

Observou a área técnica na ITC 02259/2018-2 que
ocorreram tentativas de encaminhamento das contas

Tendo sido encontradas irregularidades/ilegalidades
como o atraso do envio dos documentos relativos à
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PCA/2016 à Unidade Central de Controle Interno e
contratações por dispensa ou inexigibilidade de licitação
que não observaram as disposições contidas nos artigos
24 a 26 da lei de licitações.
O atual gestor municipal, Sr. Thiago Fiório Longui,
justificou que o atraso ocorreu devido à falta de estrutura
de pessoal no departamento de contabilidade e finanças,
e que após assumir a gestão municipal está realizando
ajustes para que cheguem a níveis satisfatórios.
Ademais, referente a contratações por dispensa ou
inexigibilidade de licitação que não observaram as
disposições contidas nos artigos 24 a 26 da lei de licitações,
trouxe que o atual Presidente da CPL e Secretário de
Finanças do Município, Sr. Ramon Rigono Gobetti,
em 03 de abril de 2017, por meio do ofício 048/2017,
encaminhou a controladoria municipal diversas notas
fiscais que denunciavam serviços ou compras que não
foram precedidos do necessário procedimento legal de
dispensa ou inexigibilidade de licitação.
Apontou o Núcleo de Contabilidade e Economia desta
Corte de Contas que não cabe aproveitar a defesa
apresentada para a ex-prefeita, Srª Maria Albertina
Menegardo Freitas.
Acompanhando o entendimento técnico e Ministerial,
aceito as alegações de defesa feitas pelo Sr. Thiago
Fiório Longui, deixando de aplicar multa, e, contrario
sensu, mantenho a irregularidade cuja a responsável é a
Senhora Maria Albertina Menegardo Freitas, imputandolhe multa.
Divergência entre os saldos das contas contábeis da
dívida ativa do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo
da Dívida Ativa (item 3.5.1 do RT 1010/2017).

Responsável: Thiago Fiório Longui e Maria Albertina
Menegardo Freitas.
O RT 1010/2017 verificou que foram apontadas
divergências entre os saldos das dívidas ativas tributária
e não tributária.
Trouxe o Núcleo de Contabilidade e Economia desta
Corte de Contas que o atual gestor não apresentou
justificativa, entretanto, na análise da peça eletrônica
6275/2018 nota-se a nítida sugestão de que haveria uma
página 08 (numeração original do documento do gestor)
que não foi digitalizada quando da defesa. Tendo opinado
a área técnica que a análise em face do Sr. Thiago Fiório
Longui ficou prejudicada.
A divergência encontrada pelo corpo técnico desta Corte
de Contas, não permite que se saiba com clareza o saldo
contábil de dívida ativa.
Não podendo ser verificado também o nível de
responsabilidade fiscal da Administração Municipal
perante as metas estabelecidas de arrecadação bimestral
da dívida ativa, uma vez que o art. 11 c/c art. 13 da LRF
atribuem à efetiva arrecadação de tributos como um dos
requisitos essenciais da responsabilidade fiscal e exige
a evidenciação em separado da quantidade e valores
de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem
como da evolução do montante dos créditos tributários
passíveis de cobrança administrativa.
Por fim, acompanhando a área técnica e Ministério
Público, mantenho a presente irregularidade de
responsabilidade Maria Albertina Menegardo Freitas.
Ausência
de
recolhimento
de
contribuições
previdenciárias retidas dos segurados do RPPS (item
3.4.1.1 do RT 1010/2017).
www.tce.es.gov.br

Responsável: Maria Albertina Menegardo Freitas.
Trouxe a área técnica por meio do RT 1010/2017,
saldo
existente
nas
contas
contábeis
nº
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00–RPPS-RETENÇÕES
SOBRE
VENCIMENTOS E VANTAGENS apresentou saldo anterior
a 2016 de R$ 131.989,98, tendo sido inscrito em 2016
R$ 902.515,97 e baixa de R$ 868.500,42, no exercício,
restando um saldo final de R$ 97.974,43 que corresponde
a aproximadamente 11,28% das contribuições retidas dos
servidores no exercício de 2016, não sendo especificado
a natureza dos valores consignados.
A Constituição Federal em seu art. 40 traz obrigatoriedade
da realização do recolhimento das contribuições
previdenciárias, no qual ficou estabelecido um regime
previdenciário contributivo e solidário, composto,
necessariamente, da contribuição dos servidores e dos
respectivos entes públicos. A omissão no recolhimento
das contribuições devidas, mesmo que sanada por meio
do pagamento extemporâneo, pode ocasionar prejuízos
à municipalidade, uma vez que sobre os pagamentos
realizados intempestivamente incidem multas e juros, o
que contribui para o aumento do endividamento público.
Considerando que o gestor não apresentou as necessárias
justificativas requeridas, acompanho o entendimento
técnico e do Órgão Ministerial, para que fique mantida
a presente irregularidade.
Liquidação
e
Recolhimento
da
contribuição
previdenciária dos servidores relativa ao Regime Geral
de Previdência Social (RGPS) a maior que o retido (item
3.4.2.1 do RT 1010/2017).
Responsável: Maria Albertina Menegardo Freitas.
Em relação às contribuições previdenciárias do RGPS
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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(parte do servidor), observa-se que os valores inscritos
e recolhidos pela unidade gestora, no decorrer do
exercício em análise, representaram 112,74% e
116,39%, respectivamente, dos valores devidos, como
demonstrado na tabela a seguir:
Tabela 16): Contribuições Previdenciárias – Servidor Em
R$ 1,00
Fonte: Relatório Técnico 1010/2017-1 - Processo TC
02570/2017-4 - Prestação de Contas Anual/2016.
A discrepância indica que o montante descontado
dos servidores foi menor que o total efetivamente
recolhido pelo Instituto, quanto ao regime geral. Afirma
a área técnica desta Corte de Contas, que a presente
irregularidade é passível de justificativa, entretanto, o
responsável não acostou nenhuma documentação aos
autos.
Considerando o desequilíbrio no registro da liquidação
e recolhimento da contribuição previdenciária dos
servidores relativa ao RGPS, acompanho a área técnica
e Ministério Público de Contas pela manutenção da
presente irregularidade.
Ausência
de
recolhimento
de
contribuições
previdenciárias retidas dos segurados do RGPS (item
3.4.2.2 do RT 1010/2017).
Responsável: Maria Albertina Menegardo Freitas.
O Núcleo de Contabilidade de Economia em sua análise,
apresentada por meio do RT 1010/2017, avaliou os
valores empenhados, liquidados e pagos, a título de
obrigações previdenciárias (contribuição patronal)
devidas pela Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul.
Observou-se que a conta contábil 218810102000 – INSS,
havia um saldo no valor de R$ 92.820,79, que corresponde

a aproximadamente 41,31% das contribuições retidas dos
servidores ocorridas no exercício de 2016, evidenciando
que houve um recolhimento ao INSS a menor por parte
do Município. Assim, considerando a não apresentação
de justificativas por parte do gestor, a área técnica e o
Ministério Público de Contas opinaram pela manutenção
da irregularidade.

a falta de recolhimento da contribuição previdenciária
devida. Considerando a não apresentação de justificativa
por parte do gestor, mantenho a irregularidade, em
consonância com a área técnica e Ministério Público de
Contas.

Entendendo que o atraso no recolhimento, 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, acompanho o
Ministério Público de Contas e área técnica, mantenho
a irregularidade.

Responsável: Maria Albertina Menegardo Freitas.

Liquidação de contribuição previdenciária patronal
relativa ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) a
maior que o devido (item 3.4.2.3 do RT 1010/2017).
Responsável: Maria Albertina Menegardo Freitas.
No que tange às contribuições previdenciárias do
RGPS (parte patronal), verifica-se, que os valores
liquidados e pagos pela unidade gestora, no decorrer do
exercício em análise, representaram 112,51% e 96,99%,
respectivamente, dos valores devidos, considerado pela
área técnica desta Corte de Contas como aceitáveis, para
fins de análise das contas.
Tabela 15) Contribuições Previdenciárias – Unidade
Gestora Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 02570/2017-4 - Prestação de Contas
Anual/2016
Entretanto, a mesma também ressaltou que a liquidação
da despesa sem o devido pagamento ao INSS indicaria
www.tce.es.gov.br

Ausência de adoção de providências para cobrança da
Dívida Ativa (item 3.5.2 do RT 1010/2017).
Extraiu o corpo técnico desta Corte de Contas do
Demonstrativo da Dívida Ativa (DEMDAT) que é usado
como subsídio nas análises relativas à cobrança dos
créditos inscritos em dívida ativa que os valores
arrecadados no exercício financeiro de 2016 representam
apenas 2,82% do saldo final e 4,85%, do valor inscrito no
exercício.
Constitui dívida ativa o valor originário de débito,
tributário ou não, a favor dos governos em todas as
esferas e que não foram efetivamente recebidos nos
prazos estabelecidos. Representando fonte potencial de
fluxo de caixa como créditos a receber, e contabilmente
está alocada como parcela do ativo.
Esta Egrégia Corte, ao longo dos anos, vem reunindo
esforços para a recuperação dos direitos configurados
como dívida ativa, conforme Ato Recomendatório
Conjunto, entre o Ministério Público de Contas e a
Corregedoria do Tribunal de Justiça, o qual reforçou,
em abril de 2013, a extrema importância que reside
na adoção de providências eficazes para aumentar a
arrecadação da dívida.
Considerando ainda a não apresentação de justificativa
por parte da responsável, imperativa se faz a
permanência da irregularidade, acompanho então o
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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corpo técnico desta Egrégia Corte e Ministério Público
de Contas mantendo a presente irregularidade.
CONCLUSÃO
Desse modo, divergindo parcialmente da área técnica e
do Ministério Público de Contas, exposto por ocasião da
ITC 2259/2018-2, opinando pela IRREGULARIDADE das
presentes contas, adoto os fundamentos e conclusões
explicitados, 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, divergindo parcialmente do entendimento
exarado pela unidade técnica e Ministério Público de
Contas, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito, ante as razões expostas pelo
Relator, em:
1.1. JULGAR IRREGULAR a Prestação de Contas Anual
da Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, referente
ao exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade
da Srª. MARIA ALBERTINA MENEGARDO FREITAS, nos
termos do art. 84, inciso III, § 1º da Lei Complementar nº
621/2012, observando que este julgamento não produz
efeitos para os fins do art. 1º, I, g da Lei Complementar
nº 64/90 (alterado pela Lei Complementar nº 135, 4 de
junho de 2010), em relação a responsável Srª. Maria
Albertina Menegardo Freitas, por força da tese fixada
pelo Supremo Tribunal Federal na decisão do Recurso
Extraordinário nº 848.826/DF;
1.2. APLICAR MULTA a responsável, Srª. MARIA

ALBERTINA MENEGARDO FREITAS, no valor de R$
3.000,00 (três mil reais), atualizáveis na forma do art. 138
c/c art. 135, §3º, ambos da Lei Complementar 621/2012,
dosada na forma do artigo 389, inciso I do Regimento
Interno, por se tratar de pretensão punitiva em virtude
da irregularidade mantida;
1.3. DETERMINAR ao atual gestor a tomada de medidas
administrativas para recompor o erário dos dispendidos
com encargos financeiros havidos em função do atraso
na quitação de débitos previdenciários, observada a IN
TCEES 32/2014.
1.4. ENVIAR, após o trânsito em julgado, a comunicação
do julgamento, por força da tese fixada pelo Supremo
Tribuna 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. DAR CIÊNCIA ao interessado e;
1.6. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 27/03/2019 - 8ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (no
exercício da presidência), Rodrigo Coelho do Carmo
(relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(convocado nos termos do art. 10, § 5º do RITCEES).
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da Presidência
www.tce.es.gov.br

CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Convocado nos termos do art. 10, § 5º do RITCEES
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Acórdão 00348/2019-1
Processo 04172/2018-4
Classificação Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício 2017
UG SMT - Secretaria Municipal de Turismo de São Mateus
Relator Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável DOMINGAS DOS SANTOS DEALDINA, LUIZ
CLAUDIO GUIMARAES LINS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
– EXERCÍCIO DE 2017 – REGULAR – QUITAÇÃO –
ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO
CARMO:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual
da Secretaria Municipal de Turismo de São Mateus,
exercício 2017, sob a responsabilidade da Sra. Domingas
dos Santos Dealdina e o Sr. Luiz Cláudio Guimarães Lins,
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tendo como objeto a apreciação quanto a atuação de
suas funções administrativas.
A prestação de Contas de contas em questão foi
encaminhada a este Tribunal por meio do sistema
Cidades-Web, em 14/04/2018, nos termos do artigo 139
do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC 261/2013,
observando, portanto, o prazo regimental.
Nos termos do artigo 135 do Regimento Interno do
Tribunal de Contas do Espírito Santo – RITCES e a
Instrução Normativa TC 43/2017, foi apresentada a
documentação por meio de arquivos digitais, e assim
devidamente analisada pelo Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia resultando no
Relatório Técnico 00443/2018-3, peça 56, que ao seu
término opinou pelo julgamento REGULAR da referida
prestação de contas, na forma do artigo 84, inciso I, da
Lei Complementar Estadual 621/2012.
Ato continuo, a Instrução Técnica Conclusiva
04859/2018-2, peça 57, conclusivamente apontou a
seguinte proposta de encaminhamento:
5. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, refletiu a
atuação dos gestores responsáveis, no exercício das
funções administrativas na Secretaria Municipal de
Turismo de São Mateus.
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 dos Srs. DOMINGAS DOS
SANTOS DEALDINA / LUIZ CLAUDIO GUIMARÃES LINS, no
exercício de 2017, na forma do artigo 84, inciso I da Lei
Complementar Estadual 621/2012.

00443/2018-3 e da Instrução Técnica Conclusiva
04859/2018-2.

O Ministério Público Especial de Contas, pronunciou-se
por meio do Parecer 006047/2018-1, peça 61, da lavra
de seu Procurador Geral Dr. Luciano Vieira, de forma a
legitimar o entendimento do corpo técnico dessa Corte
de Contas, anuindo à proposta contida na Instrução
Técnica Conclusiva 04859/2018-2, pugnando pela
REGULARIDADE da prestação de contas.

III. CONCLUSÃO

Após, vieram-me os autos para análise, remessa
01169/2018-1, peça 63.
FUNDAMENTAÇÃO
Ressalte-se que durante a análise contábil da presente
Prestação de Contas Anual, não houve nenhuma
irregularidade apresentada, conforme se observa no
Relatório Técnico 00443/2018-3 e na Instrução Técnica
Conclusiva 04859/2018-2.
Tendo respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise feita pela área técnica teve por base
as informações apresentadas nas peças e demonstrativos
contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos
termos da Instrução Normativa 43/2017.
Considerando que o Ministério Público Especial de
Contas, através de Parecer 00531/2019-1 subscrito pelo
ilustre Procurador Geral Dr. Luciano Vieira, acompanhou
integralmente o entendimento da área técnica.
Considerando e respeitando a completude da análise
realizada pela competente área técnica dessa Corte
de contas expressada através do Relatório Técnico
www.tce.es.gov.br

Assim, encampo os fundamentos e conclusões técnicas
e ministeriais, tornando-os parte integrante do presente
voto.
Ante o exposto, acompanhando o posicionamento da
área técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO
no sentido de que a Segunda Câmara aprove a seguinte
minuta que submeto à sua consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em Sessão Ordinária da Segunda
Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual
da Secretaria Municipal de Turismo de São Mateus,
exercício 2017, sob a responsabilidade da Sra. Domingas
dos Santos Dealdina e o Sr. Luiz Cláudio Guimarães Lins,
nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar
nº 621/2012, dando-se a devida QUITAÇÃO aos
responsáveis, conforme artigo art. 85 da mesma lei.
1.2. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 27/03/2019 - 8ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (no
exercício da presidência), Rodrigo Coelho do Carmo
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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(relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(convocado nos termos do art. 10, § 5º do RITCEES).
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Convocado nos termos do art. 10, § 5º do RITCEES
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Acórdão 00349/2019-6
Processo: 04616/2018-4
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: CMPB - Câmara Municipal de Ponto Belo
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: MARCELO GOMES TRINDADE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR –
EXERCÍCIO DE 2017 – REGULAR – RECOMENDAÇÃO –
QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO
CARMO:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas

Anual da Câmara Municipal de Ponto Belo, referente
ao exercício financeiro de 2017, que tem como objeto
apreciação quanto a atuação do Sr. Marcelo Gomes
Trindade, no exercício das funções administrativas de
Ordenador de Despesas, em atendimento do art. 135 do
RITCEES e da Instrução Normativa 43/2017.
As referidas contas foram encaminhadas a este
Tribunal através do Sistema CidadES, em 12/04/2018,
e posteriormente remetidas ao NCE - Núcleo de
Controle Externo de Contabilidade e Economia para
prosseguimento do feito.
Após minuciosa análise das informações enviadas, frente
aos achados coube ao a área técnica a elaboração do
Relatório Técnico Nº 00374/2018-6, peça 52, opinando
pela citação do responsável nos termos da Instrução
Normativa TC 43/2017.
Assim, a Instrução Técnica Inicial 00544/2018-1, peça
53, depreendeu-se a Decisão SEGEX 00532/20188, peça 54, citando o responsável (Termo de Citação
01018/2018-6) para apresentar documentação e prestar
esclarecimentos que julgarem pertinentes aos achados
no RT 00374/2018-6, que seguem:
Tabela
Com vistas a sanar as pendencias, o interessado
apresentou, dentro do prazo legal, nos termos da
Decisão SEGEX 00532/2018, suas justificativas (Defesa/
Justificativa 01542/2018-3) e documentos (peças
complementares peças 60/61), manifestando ainda o
desejo de proferir sustentação oral.
Devidamente analisada a documentação, serviram
as mesmas de fonte que embasaram a conclusão e
proposta de encaminhamento resultante da Instrução
www.tce.es.gov.br

Técnica Conclusiva 00209/2019-9, peça 65, da seguinte
forma:
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
Câmara Municipal, exercício de 2017, formalizada de
acordo com a IN TCEES 43/2017 e instruída considerandose o escopo definido na Resolução TCEES 297/2016 e
alterações posteriores.
Quanto ao mérito, com amparo no artigo 84 da Lei
Complementar 621/2012, opina-se por julgar REGULAR
a Prestação de Contas Anual do Sr. MARCELO GOMES
TRINDADE, Presidente no exercício das funções de
ordenador de despesas da CÂMARA MUNICIPAL DE
PONTO BELO, exercício de 2017.
Propõe-se ainda a aplicação de sanção por multa ao
Sr. Marcelo Gomes Trindade, na forma do artigo 135,
inciso VIII da Lei Complementar 621/2012, a ser dosada
pelo Relator, na forma da legislação aplicável, tendo em
vista o atraso no envio da PCA (item 2.1 do RT e desta
Instrução Técnica).
Propõe-se recomendar ao gestor que sejam observados
integralmente os parâmetros indicados nos Anexos
da Instrução Normativa 43/2017, nos próximos
encaminhamentos de documentações das prestações de
contas.
Assim, o douto representante do Ministério Público de
Contas, Dr. Luís Henrique Anastácio da Silva, através do
Parecer do Ministério Público de Contas 00649/20194, peça 69, manifestou-se em conformidade com a área
técnica, que sob o aspecto técnico-contábil, pugnou pela
REGULARIDADE da presente prestação de contas anual
com as devidas RECOMENDAÇÕES ao chefe do Poder
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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Legislativo Municipal, sem prejuízo para a aprovação das
referidas contas.
Ato continuo, vieram-me os autos para análise, através
da remessa 02390/2019-7, peça 70.
FUNDAMENTAÇÃO
Cabe destacar que, da análise técnica realizada sobre
a Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de
Ponto Belo, referente ao exercício financeiro de 2017,
sob a responsabilidade do Sr. Marcelo Gomes Trindade,
diante dos achados nos itens 2.1, 4.5.1.1, 6.1 do RT
00374/2018-6, individualmente coube a análise da
seguinte forma:
Item 2.1 – Descumprimento do prazo de envio da
Prestação de Contas Anual.
Diante do atraso, reconhece o gestor que o atraso se
deu em virtude das mudanças introduzidas pelo advento
da instrução normativa para a prestação de contas
do exercício de 2017, que exigiu novas adaptações
e adequações a serem cumpridas pelo município, o
que teria tornado a elaboração da PCA mais morosa e
dependente de informações de outros setores.
Não satisfeita com as alegações do responsável a área
técnica, manteve o indicativo de irregularidade motivado
pelo atraso no envio da presente prestação de contas,
opinando pela aplicação de multa na forma do artigo
135, inciso VIII da Lei Complementar 621/2012.
Considerando que, em que pese a caracterização do
atraso mencionado, entendo que este não trouxe
impactos à análise técnica da prestação de contas,
tampouco restou evidenciada a má-fé do gestor em
sua conduta, considerando, também, que não restaram
mantidas irregularidades capazes de macular as contas

em questão.
Item 4.5.1.1 - Incompatibilidade no registro e no
recolhimento da contribuição previdenciária patronal
(RPPS) indica distorção nos resultados orçamentário e
financeiro.
No caso concreto o gestor apresentou alegações de defesa
a fim de esclarecer a incompatibilidade nos valores das
contribuições previdenciárias patronal ao RGPS frente
aos demonstrativos contábeis e, conforme aponta,
a liquidação da despesa se dá com base no resumo
geral da folha de pagamento e no demonstrativo das
contribuições patronais, que são enviados mensalmente
pelo setor de recursos humanos ao setor contábil.
A movimentação dos valores referentes a contribuição
previdenciária empenhados, liquidados e pagos é
demonstrada na tabela a seguir.
Tabela
Diante disso, coube a área técnica propor o afastamento
do indicio de irregularidade questionado neste item,
cabendo a sim recomendar ao gestor que sejam
observados os parâmetros indicados nos Anexos da
Instrução Normativa 43/2017, quando do envio das
próximas prestações de contas, a fim de evitar distorções
nos demonstrativos gerados a partir sistema CidadES,
concorrendo para que evidenciem a real situação da
unidade gestora. Item saneado.
Item 6.1 - Ausência de medidas administrativas que
viabilizassem a implantação do sistema de controle
interno e a realização de procedimentos de controle
necessários e suficientes a embasar o parecer técnico do
Controle Interno Municipal.
Em sua defesa, o gestor reconhece que a Câmara não
www.tce.es.gov.br

possuía no exercício de 2017 estrutura própria de
funcionamento de controle interno em virtude de que
tal estrutura traria custos adicionais e elevados ao órgão
que já possui dificuldade em se manter dentro dos limites
de gasto estabelecidos no § 1º do art. 29-A da CF (limite
de gastos da Câmara com folha de pagamento), não se
justificando, ainda, em virtude da pequena quantidade
de processos e achados de auditoria a serem analisados.
Informa o gestor que os demonstrativos da PCA foram
submetidos à controladoria interna do município que
realizou análise de conformidade, merecendo destaque
os processos de despesas, instrumento fixador do
subsídio dos vereadores, conformidade da execução
da despesa com LOA, LDO e PPA, bem como análise de
ocorrência de déficit orçamentário.
Do Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno,
é possível constatar a realização, por parte do Órgão
Central do Sistema de Controle Interno da Prefeitura
Municipal, de procedimentos de controle, garantindo a
efetividade do controle externo, apresentando pontos
de controle selecionados para análise, seguidos das
constatações e proposições sugeridas, com emissão de
parecer conclusivo.
Frente a execução de ações voltadas para possibilitar a
atuação da unidade de controle interno do município,
e diante da ausência de elementos que revelem máfé do jurisdicionado, coube por parte da área técnica o
acolhimento da justificativa posta pelo gestor afastando
assim também mais este indicio de irregularidade.
Considerando ser papel dos Tribunais de Contas orientar
a Gestão Pública da melhor forma, recomendando
ao gestor da necessidade de observar os prazos e
procedimentos necessários ao fiel cumprimento das
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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funções do controle interno municipal.
Considerando que a Recomendação é o instrumento
de auxilio utilizado para cientificar ao gestor acerca dos
cuidados em determinado assunto de interesse público,
onde sua observância pode resultar em beneficio
coletivo e sua inobservância, além de comprometer a
gestão pode gerar penalidades legais futuramente.
Considerando que o Ministério Público de Contas
acompanhou integralmente o entendimento da área
técnica, exposto por ocasião da ITC 0209/2019-9,
pugnando pela REGULARIDADE das presentes contas,
sem prejuízo da expedição de RECOMENDAÇÃO
sugerida pela área técnica ao chefe do Poder Legislativo
Municipal.
Assim, encampo os fundamentos e conclusões
explicitadas pelo corpo técnico através do Relatório
Técnico 00374/2018-6 e na Instrução Técnica Conclusiva
00209/2019-9, tornando-os parte integrante do presente
voto.
III. CONCLUSÃO
Ante o exposto, VOTO no sentido de que a Segunda
Câmara aprove a seguinte minuta de Acórdão que
submeto à consideração de Vossas Excelências.

Câmara Municipal de Ponto Belo, exercício 2017, sob
responsabilidade do Senhor Sr. Marcelo Gomes Trindade,
nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar
nº 621/2012, dando-se a devida QUITAÇÃO aos
responsáveis, conforme art. 85 da mesma lei.
1.2. RECOMENDAR a atual gestão, ou que venham a
sucedê-lo que:
a) Cumpra-se o prazo de encaminhamento das futuras
prestações de contas, em atendimento ao art. 139 do
RITCEES.
b) Sejam observados os parâmetros indicados nos
Anexos da Instrução Normativa 43/2017, quando do
envio das próximas prestações de contas, a fim de evitar
distorções nos demonstrativos gerados a partir sistema
CidadES, concorrendo para que evidenciem a real
situação da unidade gestora. Item saneado.
c) Adote medidas administrativas para possibilitar ao
controle interno a emissão do parecer com os elementos
previstos nos termos da IN 34/2015, visando a elaboração
e encaminhamento, nas futuras prestação de contas, de
parecer conclusivo conforme previsto no artigo 82, §2º
da Lei Complementar 621/2012;
1.3. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.

RODRIGO COELHO DO CARMO

2. Unânime.

Conselheiro Relator

3. Data da Sessão: 27/03/2019 - 8ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.

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 Prestação de Contas Anual da

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (no
exercício da presidência), Rodrigo Coelho do Carmo
(relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(convocado – nos termos do art. 10, § 5º do RITCEES).
www.tce.es.gov.br

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Convocado nos termos do art. 10, § 5º do RITCEES
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Acórdão 00350/2019-9
Processo: 07083/2018-5
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
UG: PMBSF - Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Denunciante: Carlos Rubens da Silva
FISCALIZAÇÃO – DENÚNCIA – NÃO CONHECER –
LITISPENDÊNCIA – CIÊNCIA AO DENUNCIANTE –
ARQUIVAMENTO
O EXMO. SR. RELATOR CONSELHEIRO RODRIGO COELHO
DO CARMO:
RELATÓRIO
Trata-se de Denúncia oferecida por cidadão, em face
do Sr. Admilson Ribeiro Brum, ex-servidor público do
Município de Barra de São Francisco, por suposta
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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ausência de desempenho das funções para o qual fora
nomeado em cargo em comissão de Assessor de Relações
Públicas, no período compreendido entre 02/01/2013 a
31/12/2014.

ao processo TC-2887/2017.

Plenário.

FUNDAMENTAÇÃO

Diante da repetição de ações em mesmo curso,
configurando litispendência, conforme amparo do
Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente na
ausência de disposição expressa sobre este instituto,
que prevê:

Originalmente a presente denúncia foi dirigida ao
Ministério Público de Contas, tendo posteriormente sido
encaminhada suas peças para regular processamento
nesta Corte, ato continuo distribuída, ao Sr. Relator que
remeteu à área técnica para regular instrução.

Da busca interna realizada pela área técnica no sistema
e-TCEES, restou detectada a existência do processo
02887/2017-8 tratando do mesmo objeto aqui discutido,
autuado na mesma data do ora analisado, porém,
encontrando-se em fase processual mais avançada, com
Instrução Técnica Inicial (ITI 00635/2017) elaborada e
Decisão (Decisão TC 04054/2017) proferida.

De ordem foram os autos encaminhados (Despacho
44583/2018, peça 07) à SEGEX para verificação se a
presente matéria já fora ou está sendo analisada por
esta Corte de contas.

Tão logo, conclui-se que o tema tratado no processo
TC-2887/2017 é o mesmo do processo ora em questão,
inclusive quanto ao período em que se alega a
irregularidade.

Como resultante manifesta-se a SecexPrevidência Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal
através Manifestação Técnica 01333/2018-9, peça 09,
com a seguinte proposta de encaminhamento:

Assim nos termos da Lei Orgânica do Tribunal de Contas
do Espírito Santo, LC 621/2001, sobre os requisitos
de admissibilidade, que aduz quanto aos requisitos
de admissibilidade de denúncia sobre matéria de
competência do Tribunal, que aduz:

Art. 337, § 3o Há litispendência quando se repete ação
que está em curso.

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

CONCLUSÃO

3 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Propõe-se ao Relator, caso assim apreenda:
1- Com amparo nos arts. 15, 485, V e 337, §3º do CPC,
não receber a denúncia, por haver litispendência em
relação ao processo TC-2887/2017.
2 - Dar ciência ao Denunciante.
3 – Arquivar os presentes autos
Nos termos regimentais, os autos foram encaminhados
ao Ministério Público de Contas, que através do Parecer
05991/2018-5 (peça 13), da lavra do ilustre Procurador
Heron Carlos Gomes de Oliveira, corroborou com
posicionamento da unidade técnica, explicitadas na
Manifestação Técnica 01333/2018-9, opinando por não
receber a denúncia, por haver litispendência em relação

I - ser redigida com clareza; II - conter informações
sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos
de convicção; III - estar acompanhada de indício de
prova; IV - se pessoa natural, conter o nome completo,
qualificação e endereço do denunciante; V - se pessoa
jurídica, prova de sua existência e comprovação de que
os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não
observados os requisitos de admissibilidade previstos
neste artigo. § 2º Caberá ao Relator o juízo de
admissibilidade da denúncia. § 3º Na hipótese de não
conhecimento, a decisão deverá ser submetida ao
www.tce.es.gov.br

Art. 15.
Na ausência de normas que regulem
processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as
disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva
e subsidiariamente.
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: V reconhecer a existência de perempção, de litispendência
ou de coisa julgada;

Assim por ficar configurada a litispendência dos
presentes autos em relação ao processo TC 2887/2017,
decido pela inadmissibilidade da presente denúncia.
Por todo o exposto, comungo do mesmo entendimento
exposto nos fundamentos e conclusões alcançados
pelo corpo técnico, endossados pelo órgão ministerial,
tornando-os parte integrante do presente voto.
Assim, VOTO no sentido de que os membros da Segunda
Câmara aprovem a seguinte proposta de deliberação
que submeto à consideração de Vossas Excelências.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. NÃO RECEBER a presente denúncia, por haver
litispendência em relação ao processo TC-2887/2017,
com amparo nos artigos 15, 485, V e 337, §3º do CPC.
1.2. DAR CIÊNCIA ao interessado, com base no §7º do
artigo 307 do RITCEES;
1.3. ARQUIVAR os presentes autos após o trânsito em
julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 27/03/2019 - 8ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (no
exercício da presidência), Rodrigo Coelho do Carmo
(relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(convocado nos termos do art. 10, § 5º do RITCEES).
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Convocado nos termos do art. 10, § 5º do RITCEES
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Especiais – Abrelpe (processo TC 435/2019, em apenso).

Acórdão 00351/2019-3
Processos: 00421/2019-1, 00435/2019-2
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

-

UG: PMM - Prefeitura Municipal de Marataízes
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: ESTEVAO SILVA MACHADO, OLDAIR DA
SILVA FERREIRA, ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Representante: COMPACTA GESTAO DE SMS LTDA
Terceiro interessado: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
EMPRESAS DE LIMPEZA PUBLICA E RESIDUOS ESPECIAIS
- ABRELPE
CONTROLE
EXTERNO
–
FISCALIZAÇÃO
–
REPRESENTAÇÃO – IRREGULARIDADES NO TRÂMITE
DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 003/2018 – CAUTELAR
DEFERIDA – REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO – EXTINÇÃO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARQUIVAMENTO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO
CARMO:
I - RELATÓRIO
Cuidam os autos de duas Representações impetradas
nesta Corte de Contas em face do edital de
Concorrência Pública nº 003/2018, deflagrado pela
Prefeitura Municipal de Marataízes acerca de possíveis
irregularidades no mencionado processo licitatório,
pelo Sistema de Registro de Preços, cujo o objeto é a
“contratação de empresa para realizar os serviços de
limpeza urbana no Município de Marataízes - ES”, sendo
uma demandada pela empresa Compacta Gestão SMS
Ltda. (processo TC 421/2019) e a outra pela Associação
Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos
www.tce.es.gov.br

Em apetada síntese, a primeira Representante alega a
existência de ilegalidades constantes do edital, referentes
a exigências ilegais, no que toca à necessidade de
comprovação de capacidade técnica em itens de menor
relevância do objeto licitado, de licenças ambientais e de
outorga ou dispensa para a captação de água, além da
forma ilegal de classificação de propostas inexequíveis.
Já a segunda Representante sustenta a ilegalidade
da utilização do Sistema de Registro de Preços para o
objeto licitado, bem como a violação aos princípios que
norteiam a Administração Pública em procedimentos
licitatórios.
Embasados no apontamento de ilegalidades
no procedimento licitatório, ambos pleiteiam,
cautelarmente, a suspensão do certame e, em sede de
cognição exauriente, o conhecimento e o provimento da
Representação, com o saneamento das irregularidades
postas.
Em seguida, o relator encaminhou os autos para análise
técnica quanto à presença dos requisitos autorizadores
da cautelar, que resultou na Manifestação Técnica
00077/2019-1, elaborada pela SecexEngenharia –
Secretaria de Controle Externo de Engenharia e Meio
Ambiente, em que se concluiu pela existência de
indícios de irregularidade, bem como dos requisitos para
concessão da medida cautelar. Transcreve-se a conclusão
da peça técnica:
“7 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Presentes os requisitos de admissibilidade e observados
os pressupostos para concessão de medida cautelar,
encaminham-se os autos à consideração superior
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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propondo:

reais);

• O recebimento da Representação, em face do
atendimento aos requisitos de admissibilidade previstos
no art. 177 do Regimento Interno do TCEES, (aprovado
pela Resolução TC nº 261 de 4 de junho de 2013);

• Dar ciência aos representantes (Compacta Gestão de
SMS Ltda. – EPP e Abrelpe) da Decisão proferida:”

• Em atenção ao artigo 376 e 377, inciso I do Regimento
Interno desta Corte, a determinação à autoridade
competente para que suspenda cautelarmente qualquer
ato relacionado a Concorrência Pública 003/2018 até
ulterior decisão de mérito;
• Em atenção ao artigo 307, §3º, a notificação à
autoridade competente, para que se pronuncie, no
prazo de 10 dias, inclusive informe como vem se dando
a prestação do serviço objeto da licitação no período
a partir do encerramento da vigência do contrato
anterior (encaminhando a respectiva documentação
comprobatória);
• Em atenção ao artigo 307, §4º, e em caso de
deferimento da medida cautelar a notificação à
autoridade competente, para, no prazo assinalado,
cumprir a decisão, publicar extrato na imprensa oficial
quanto ao teor da decisão e comunicar as providências
adotadas ao Tribunal;
• Dar ciência à autoridade competente de que o não
atendimento de decisão deste Tribunal é passível da
aplicação das seguintes sanções:
o Em atenção ao artigo 389, inciso IV do Regimento
Interno desta Corte, a aplicação de multa de 3 a 25%
do valor previsto no artigo 135, § 3º da Lei Orgânica do
Tribunal de Contas;
o Em atenção ao artigo 391 do Regimento Interno desta
Corte a aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil

Numa análise perfunctória dos autos, realizada
sumariamente sob o amparo do art. 307, §2° do RITCCES,
a equipe técnica avaliou os pontos lançados na peça
inicial da Representação e, por anuir com os fundamentos
técnicos e jurídicos apresentados por ocasião aludida
manifestação técnica, decidi monocraticamente (Decisão
Monocrática 22/2019-9) pela concessão da medida
cautelar, com determinação de oitiva dos responsáveis
para prestarem os esclarecimentos necessários,
devidamente referendada por meio da Decisão 66/20191, proferida em Sessão Ordinária da 2ª Câmara desta
Corte. In verbis:

informe como vem se dando a prestação do serviço
objeto da licitação no período a partir do encerramento
da vigência do contrato anterior, encaminhando a
respectiva documentação comprobatória, bem como
outros esclarecimentos que julgarem relevantes para a
avaliação do edital da Concorrência Pública nº 03/2018
do Município de Marataízes, nos termos do §3° do artigo
307 do RITCEES;
No sentido de CIENTIFICAR aos responsáveis indicados
de que o não atendimento de decisão deste Tribunal é
passível da aplicação das seguintes sanções:
- Em atenção ao artigo 389, inciso IV do Regimento
Interno desta Corte, a aplicação de multa de 3 a 25%
do valor previsto no artigo 135, § 3º da Lei Orgânica do
Tribunal de Contas;

Pelo CONHECIMENTO DA PRESENTE REPRESENTAÇÃO,
por cumprimento dos artigos 184 e 177 c/c art. 186 do
RITCEES;

- Em atenção ao artigo 391 do Regimento Interno desta
Corte a aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil
reais);

Pela CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR, determinando
ao atual gestor do município, bem como aos demais
responsáveis, que, CAUTELARMENTE, suspendam
qualquer ato relacionado à Concorrência Pública
003/2018, com base no art. 376 do RITCEES, até ulterior
decisão de mérito;

No sentido de CIENTIFICAR os Representantes
(Compacta Gestão de SMS Ltda. – EPP e Abrelpe) da
presente Decisão.

No sentido de DETERMINAR A OITIVA dos responsáveis,
o Prefeito Municipal de Marataízes, Sr. Robertino Batista
da Silva, o Secretário Municipal de Serviços Urbanos de
Marataízes, Sr. Estevão Silva Machado, e o Presidente
da Comissão Permanente de Licitação – CPL, Sr. Oldair
da Silva Ferreira, para que, no prazo de 10 (dez) dias,
apresentem as informações que julgarem necessárias,
referentes aos pontos abordados nesta decisão, inclusive
www.tce.es.gov.br

Devidamente notificados, o Sr. Robertino Batista da
Silva compareceu aos autos, por meio da Resposta de
Comunicação 46/2019-4, informando a revogação da
Concorrência Pública 003/2018, processo licitatório
0342015/2018, fundado em interesse público, tendo
instruído a resposta com cópias de publicações datadas
de 22/01/2019 dos respectivos atos no Diário Oficial
da União e no Jornal A Gazeta, o que se deu após a
concessão da cautelar, ocorrida em 15/01/2019.
À área técnica para análise, por meio da Instrução Técnica
Conclusiva 692/2019-1 o setor opinou da seguinte forma:
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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1 CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
4.1 Por todo o exposto e com base no art. 70, da Lei
Complementar 621/2012, c/c art. 485, VI, do Código
de Processo Civil, sugere-se a extinção do processo
sem resolução do mérito por ausência de interesse
processual, com o consequente arquivamento dos
autos.
4.2 Sugere-se que seja dada CIÊNCIA aos Representantes
do teor da decisão final a ser proferida conforme art.
307, § 7°, da Res. TC 261/2013 (Reg. Interno).
O Ministério Público de Contas, no Parecer 821/20196, da lavra do Procurador Luciano Vieira, pugnou
pela extinção do processo sem resolução do mérito
e seu consequente arquivamento, de forma a anuir às
proposições constantes na ITC 692/2019-1.
Após, vieram os autos conclusos. É o que importa relatar.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Numa análise detida dos autos, extrai-se que, após
a notificação da concessão da medida cautelar para
suspender a Concorrência Pública 003/2018, processo
licitatório 0342015/2018, o responsável acatou a
determinação, conforme se verifica a publicação do ato
de revogação do certame, ocorrida em 22/01/2019.
Diante disso, verifica-se que, embora se esteja diante
de hipótese de aplicação do art. 307, §5° do RITCEES,
que prevê a análise de mérito nas hipóteses em que o
responsável cumprir a cautelar imposta e não a contestar,
saneando, assim, as irregularidades apuradas, a sugestão
da unidade técnica foi no sentido de as nuances que
envolvem o caso dos autos atraem a aplicação do Código
de Processo Civil, utilizado subsidiariamente no âmbito
desta Corte de Contas, diante da previsão de hipótese

mais adequada à solução do presente caso, a saber, a
extinção do processo sem resolução do mérito fundada
na ausência de interesse processual.
Isso, porque se verifica que na ocasião da notificação
dos responsáveis não havia sido apontada formal e
definitivamente a caracterização de irregularidade, não
tendo sido, portanto, oportunizados o contraditório
e a ampla defesa. A afirmativa retro se reforça com a
constatação de que a consta nos autos tão somente a
notificação aos responsáveis da Decisão TC 66/2019, que
determina a suspensão da licitação e requer a prestação
de informações. E, sabidamente, a notificação não tem
o cunho de outorgar o exercício do contraditório e da
ampla defesa, o que se dá apenas com a citação, nos
termos do art. 63 da Lei Orgânica, sem o que há óbice à
decisão de mérito, sob pena de nulidade.
Ademais, considerando que o processo licitatório já se
encontra extinto, de forma que uma análise de mérito
seria não apenas inócua, como também sem efetividade,
impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito,
haja vista a perda de interesse processual na continuidade
da busca pela tutela inicialmente pretendida, assim
como preceitua o art. 485, VI do CPC.
Essa resolução se acomoda à hipótese sob análise, na
medida em que o cumprimento inflexível do Regimento
Interno contrariaria princípios processuais também
aplicáveis aos procedimentos administrativos desta
Corte de Contas, tais como, da efetividade, da economia
processual e da celeridade processual.
Nessa linha, entendo que, de fato, não se encontram
presentes as condições da ação, diante da ausência
de interesse processual, de forma que não se faz mais
justificada a utilização da máquina processual até aqui
www.tce.es.gov.br

demandada.
Por todo o exposto, perfilho do mesmo entendimento
exposto nos fundamentos e conclusões alcançados pela
área técnica, tornando-os parte integrante do presente
voto, e do posicionamento do órgão ministerial, e entendo
ser este o caso de extinção do feito sem resolução do
mérito por ausência de interesse processual, nos termos
da ITC 692/2019-1.
Posto isto, VOTO no sentido de que este Colegiado
aprove a seguinte minuta de Decisão que ora submeto.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC421/2019 (Processo TC 435/2019, apenso), ACORDAM
os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, na sessão da 2ª Câmara, ante as razões
expostas pelo Relator:
1.1. Extinguir o processo sem resolução do mérito, em
razão da ausência de interesse processual, com fulcro no
art. 70 da LC 621/2012 c/c art. 485, VI do CPC;
1.2. Cientificar o Representante e o Interessado da
presente decisão, na forma do art. 307, §7° do RITCEES;
1.3. Arquivar os autos, na forma do art. 330 do RITCEES.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 27/03/2019 - 8ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (no
exercício da presidência), Rodrigo Coelho do Carmo
(relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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CARMO:

(convocado nos termos do art. 10, § 5º do RITCEES).
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Convocado nos termos do art. 10, § 5º do RITCEES
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

I - RELATÓRIO
Cuidam os autos de duas Representações impetradas
nesta Corte de Contas em face do edital de
Concorrência Pública nº 003/2018, deflagrado pela
Prefeitura Municipal de Marataízes acerca de possíveis
irregularidades no mencionado processo licitatório,
pelo Sistema de Registro de Preços, cujo o objeto é a
“contratação de empresa para realizar os serviços de
limpeza urbana no Município de Marataízes - ES”, sendo
uma demandada pela empresa Compacta Gestão SMS
Ltda. (processo TC 421/2019, em apenso) e a outra pela
Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e
Resíduos Especiais – Abrelpe (processo TC 435/2019).

Acórdão 00352/2019-8
Processos: 00435/2019-2, 00421/2019-1
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

-

UG: PMM - Prefeitura Municipal de Marataízes
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Representante: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EMPRESAS
DE LIMPEZA PUBLICA E RESIDUOS ESPECIAIS - ABRELPE
Procurador: GABRIEL GIL BRAS MARIA (OAB: 306263-SP)
CONTROLE
EXTERNO
–
FISCALIZAÇÃO
–
REPRESENTAÇÃO – IRREGULARIDADES NO TRÂMITE
DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 003/2018 – CAUTELAR
DEFERIDA – REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO – EXTINÇÃO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARQUIVAMENTO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO

Em apetada síntese, a primeira Representante alega a
existência de ilegalidades constantes do edital, referentes
a exigências ilegais, no que toca à necessidade de
comprovação de capacidade técnica em itens de menor
relevância do objeto licitado, de licenças ambientais e de
outorga ou dispensa para a captação de água, além da
forma ilegal de classificação de propostas inexequíveis.
Já a segunda Representante sustenta a ilegalidade
da utilização do Sistema de Registro de Preços para o
objeto licitado, bem como a violação aos princípios que
norteiam a Administração Pública em procedimentos
licitatórios.
Embasados no apontamento de ilegalidades
no procedimento licitatório, ambos pleiteiam,
cautelarmente, a suspensão do certame e, em sede de
cognição exauriente, o conhecimento e o provimento da
Representação, com o saneamento das irregularidades
postas.
www.tce.es.gov.br

Em seguida, o relator encaminhou os autos para análise
técnica quanto à presença dos requisitos autorizadores
da cautelar, que resultou na Manifestação Técnica
00077/2019-1, elaborada pela SecexEngenharia –
Secretaria de Controle Externo de Engenharia e Meio
Ambiente, em que se concluiu pela existência de
indícios de irregularidade, bem como dos requisitos para
concessão da medida cautelar. Transcreve-se a conclusão
da peça técnica:
“7 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Presentes os requisitos de admissibilidade e observados
os pressupostos para concessão de medida cautelar,
encaminham-se os autos à consideração superior
propondo:
• O recebimento da Representação, em face do
atendimento aos requisitos de admissibilidade previstos
no art. 177 do Regimento Interno do TCEES, (aprovado
pela Resolução TC nº 261 de 4 de junho de 2013);
• Em atenção ao artigo 376 e 377, inciso I do Regimento
Interno desta Corte, a determinação à autoridade
competente para que suspenda cautelarmente qualquer
ato relacionado a Concorrência Pública 003/2018 até
ulterior decisão de mérito;
• Em atenção ao artigo 307, §3º, a notificação à
autoridade competente, para que se pronuncie, no
prazo de 10 dias, inclusive informe como vem se dando
a prestação do serviço objeto da licitação no período
a partir do encerramento da vigência do contrato
anterior (encaminhando a respectiva documentação
comprobatória);
• Em atenção ao artigo 307, §4º, e em caso de
deferimento da medida cautelar a notificação à
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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autoridade competente, para, no prazo assinalado,
cumprir a decisão, publicar extrato na imprensa oficial
quanto ao teor da decisão e comunicar as providências
adotadas ao Tribunal;
• Dar ciência à autoridade competente de que o não
atendimento de decisão deste Tribunal é passível da
aplicação das seguintes sanções:
o Em atenção ao artigo 389, inciso IV do Regimento
Interno desta Corte, a aplicação de multa de 3 a 25%
do valor previsto no artigo 135, § 3º da Lei Orgânica do
Tribunal de Contas;
o Em atenção ao artigo 391 do Regimento Interno desta
Corte a aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil
reais);
• Dar ciência aos representantes (Compacta Gestão de
SMS Ltda. – EPP e Abrelpe) da Decisão proferida:”
Numa análise perfunctória dos autos, realizada
sumariamente sob o amparo do art. 307, §2° do RITCCES,
a equipe técnica avaliou os pontos lançados na peça
inicial da Representação e, por anuir com os fundamentos
técnicos e jurídicos apresentados por ocasião aludida
manifestação técnica, decidi monocraticamente (Decisão
Monocrática 22/2019-9) pela concessão da medida
cautelar, com determinação de oitiva dos responsáveis
para prestarem os esclarecimentos necessários,
devidamente referendada por meio da Decisão 66/20191, proferida em Sessão Ordinária da 2ª Câmara desta
Corte. In verbis:

ao atual gestor do município, bem como aos demais
responsáveis, que, CAUTELARMENTE, suspendam
qualquer ato relacionado à Concorrência Pública
003/2018, com base no art. 376 do RITCEES, até ulterior
decisão de mérito;
No sentido de DETERMINAR A OITIVA dos responsáveis,
o Prefeito Municipal de Marataízes, Sr. Robertino Batista
da Silva, o Secretário Municipal de Serviços Urbanos de
Marataízes, Sr. Estevão Silva Machado, e o Presidente
da Comissão Permanente de Licitação – CPL, Sr. Oldair
da Silva Ferreira, para que, no prazo de 10 (dez) dias,
apresentem as informações que julgarem necessárias,
referentes aos pontos abordados nesta decisão, inclusive
informe como vem se dando a prestação do serviço
objeto da licitação no período a partir do encerramento
da vigência do contrato anterior, encaminhando a
respectiva documentação comprobatória, bem como
outros esclarecimentos que julgarem relevantes para a
avaliação do edital da Concorrência Pública nº 03/2018
do Município de Marataízes, nos termos do §3° do artigo
307 do RITCEES;

(Compacta Gestão de SMS Ltda. – EPP e Abrelpe) da
presente Decisão.
Devidamente notificados, o Sr. Robertino Batista da
Silva compareceu aos autos, por meio da Resposta de
Comunicação 46/2019-4, informando a revogação da
Concorrência Pública 003/2018, processo licitatório
0342015/2018, fundado em interesse público, tendo
instruído a resposta com cópias de publicações datadas
de 22/01/2019 dos respectivos atos no Diário Oficial
da União e no Jornal A Gazeta, o que se deu após a
concessão da cautelar, ocorrida em 15/01/2019.
À área técnica para análise, por meio da Instrução Técnica
Conclusiva 692/2019-1 o setor opinou da seguinte forma:
1 CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
4.1 Por todo o exposto e com base no art. 70, da Lei
Complementar 621/2012, c/c art. 485, VI, do Código
de Processo Civil, sugere-se a extinção do processo
sem resolução do mérito por ausência de interesse
processual, com o consequente arquivamento dos
autos.

No sentido de CIENTIFICAR aos responsáveis indicados
de que o não atendimento de decisão deste Tribunal é
passível da aplicação das seguintes sanções:

4.2 Sugere-se que seja dada CIÊNCIA aos Representantes
do teor da decisão final a ser proferida conforme art.
307, § 7°, da Res. TC 261/2013 (Reg. Interno).

- Em atenção ao artigo 389, inciso IV do Regimento
Interno desta Corte, a aplicação de multa de 3 a 25%
do valor previsto no artigo 135, § 3º da Lei Orgânica do
Tribunal de Contas;

O Ministério Público de Contas, no Parecer 821/20196, da lavra do Procurador Luciano Vieira, pugnou
pela extinção do processo sem resolução do mérito
e seu consequente arquivamento, de forma a anuir às
proposições constantes na ITC 692/2019-1.

Pelo CONHECIMENTO DA PRESENTE REPRESENTAÇÃO,
por cumprimento dos artigos 184 e 177 c/c art. 186 do
RITCEES;

- Em atenção ao artigo 391 do Regimento Interno desta
Corte a aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil
reais);

Pela CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR, determinando

No

sentido

de

CIENTIFICAR
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os

Representantes

Após, vieram os autos conclusos. É o que importa relatar.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Numa análise detida dos autos, extrai-se que, após
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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a notificação da concessão da medida cautelar para
suspender a Concorrência Pública 003/2018, processo
licitatório 0342015/2018, o responsável acatou a
determinação, conforme se verifica a publicação do ato
de revogação do certame, ocorrida em 22/01/2019.
Diante disso, verifica-se que, embora se esteja diante
de hipótese de aplicação do art. 307, §5° do RITCEES,
que prevê a análise de mérito nas hipóteses em que o
responsável cumprir a cautelar imposta e não a contestar,
saneando, assim, as irregularidades apuradas, a sugestão
da unidade técnica foi no sentido de as nuances que
envolvem o caso dos autos atraem a aplicação do Código
de Processo Civil, utilizado subsidiariamente no âmbito
desta Corte de Contas, diante da previsão de hipótese
mais adequada à solução do presente caso, a saber, a
extinção do processo sem resolução do mérito fundada
na ausência de interesse processual.
Isso, porque se verifica que na ocasião da notificação
dos responsáveis não havia sido apontada formal e
definitivamente a caracterização de irregularidade, não
tendo sido, portanto, oportunizados o contraditório
e a ampla defesa. A afirmativa retro se reforça com a
constatação de que a consta nos autos tão somente a
notificação aos responsáveis da Decisão TC 66/2019, que
determina a suspensão da licitação e requer a prestação
de informações. E, sabidamente, a notificação não tem
o cunho de outorgar o exercício do contraditório e da
ampla defesa, o que se dá apenas com a citação, nos
termos do art. 63 da Lei Orgânica, sem o que há óbice à
decisão de mérito, sob pena de nulidade.
Ademais, considerando que o processo licitatório já se
encontra extinto, de forma que uma análise de mérito
seria não apenas inócua, como também sem efetividade,

impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito,
haja vista a perda de interesse processual na continuidade
da busca pela tutela inicialmente pretendida, assim
como preceitua o art. 485, VI do CPC.
Essa resolução se acomoda à hipótese sob análise, na
medida em que o cumprimento inflexível do Regimento
Interno contrariaria princípios processuais também
aplicáveis aos procedimentos administrativos desta
Corte de Contas, tais como, da efetividade, da economia
processual e da celeridade processual.
Nessa linha, entendo que, de fato, não se encontram
presentes as condições da ação, diante da ausência
de interesse processual, de forma que não se faz mais
justificada a utilização da máquina processual até aqui
demandada.
Por todo o exposto, perfilho do mesmo entendimento
exposto nos fundamentos e conclusões alcançados pela
área técnica, tornando-os parte integrante do presente
voto, e do posicionamento do órgão ministerial, e entendo
ser este o caso de extinção do feito sem resolução do
mérito por ausência de interesse processual, nos termos
da ITC 692/2019-1.
Posto isto, VOTO no sentido de que este Colegiado
aprove a seguinte minuta de Decisão que ora submeto.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC435/2019 (Processo TC 421/2019, apenso), ACORDAM
os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, na sessão da 2ª Câmara, ante as razões
expostas pelo Relator:
www.tce.es.gov.br

1.1. Extinguir o processo sem resolução do mérito, em
razão da ausência de interesse processual, com fulcro no
art. 70 da LC 621/2012 c/c art. 485, VI do CPC;
1.2. Cientificar o Representante e o Interessado da
presente decisão, na forma do art. 307, §7° do RITCEES;
1.3. Arquivar os autos, na forma do art. 330 do RITCEES.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 27/03/2019 - 8ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (no
exercício da presidência), Rodrigo Coelho do Carmo
(relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(convocado – nos termos do art. 10, § 5º do RITCEES).
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Convocado nos termos do art. 10, § 5º do RITCEES
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Acórdão 00353/2019-2
Processo

02090/2019-4

Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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Classificação
UG
Relator
Responsável
Representante

Controle Externo - Fiscalização Representação
PMM - Prefeitura Municipal de Marataízes
Rodrigo Coelho do Carmo
ROBERTINO BATISTA DA SILVA
FRANCISCO PEREIRA BRANDAO

CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO
– IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO DIRETA POR
DISPENSA DE LICITAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA
URBANA E NO TRÂMITE DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA
003/2018 – REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO – NÃO
CONHECER – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO
CARMO:
I - RELATÓRIO
Cuidam os autos de Representação impetrada nesta
Corte de Contas em face da contratação emergencial,
por dispensa de licitação, constante no Processo
Administrativo n° 001503/2019, firmado pela Prefeitura
Municipal de Marataízes com a empresa LIMPEZA
URBANA SERVIÇOS LTDA-ME, acerca de possíveis
irregularidades no mencionado, cujo o objeto é a
“contratação de empresa para realizar os serviços de
limpeza urbana no Município de Marataízes - ES”.
Em apertada síntese, o Representante alega a existência
de ilegalidades constantes da contratação emergencial
que precedeu o edital, em que teria havido favorecimento
à empresa contratada, com intenções escusas, além
de direcionamento da Concorrência Pública 3/2018
em favor da empresa Limpeza Urbana Serviços Ltda.,
conforme se pode depreender dos trechos extraídos da
representação, a seguir:
[...]

No dia 24 de janeiro de 2019 foi publicado no Diário
Oficial do município um termo de ajuste de conta para
pagamento por indenização a favor da empresa LIMPEZA
URBANA SERVIÇOS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ 32.461.170/0001-60 com sede
à Rua Estrada Rural, S/N, Santo Eduardo, Presidente
Kennedy -ES, CEP n° 29.350-000, neste ato representada
pelo Sr. JOSE CARLOS MARCONDES SOARES, inscrito no
CPF n° 422.392.227-00 (DOC.01).
Porém a mesma empresa já havia expirado seu contrato
com a municipalidade em novembro de 2018. Sendo
que a partir deste aditivo começa a demostrar indicio de
irregularidade uma vez que a municipalidade teve tempo
suficiente para organizar um novo certame, e ressalta que
a referida empresa já presta serviço a municipalidade e
os gestores não tomaram a iniciativa de regularizar a
situação, promovendo um novo certame. Diante desse
cenário, conclui que “houve desídia administrativa e
falta de planejamento por parte dos administradores”.
Após o aditivo a favor da empresa LIMPEZA URBANA
SERVIÇOS LTDA-ME, os gestores tentaram de maneira
desesperada direcionar uma licitação em favor da
mesma, porém foram denunciados a esta Corte pela
COMPACTA GESTAO DE 00421/2019-1, 00435/2019-2,
00066/2019-1
[...]
Em um desespero de manter a referida empresa
prestando serviço para o município o Sr. Prefeito e
o Secretario de Serviços Urbanos publicou no dia
30/02/2019 uma contratação de emergência.
Em cumprimento ao Artigo 26 da Lei Federal Nº.
8.666/1993 e suas alterações, o Excelentíssimo
www.tce.es.gov.br

Senhor Prefeito de Marataízes -ES, no uso de suas
atribuições legais, torna público que nos autos do
Processo Administrativo Nº. 001503/2019, RATIFICOU
a contratação direta da empresa: LIMPEZA URBANA
SERVICOS LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o n.2 32.461.170/0001-60,
com sede na ESTRADA RURAL, SANTO EDUARDO,
PRESIDENTE KENNEDY -ES, vencedora no valor total de
R$ 2.134.612,00 (dois milhões cento e trinta e quatro
mil seiscentos e doze reais), visando a contratação em
CARÁTER EMERGENCIAL de SERVIÇOS DE LIMPEZA
URBANA NO MUNICIPIO DE MARATAIZES, por dispensa
de licitação Nº. 001/2019, com fundamento no Artigo
24, inciso II, da Lei Federal Nº. 8.666/1993. (DOC.02)
“[...] nos casos de emergência ou de calamidade pública,
quando caracterizada urgência de atendimento de
situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer
a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos
e outros bens, públicos ou particulares, e somente
para os bens necessários ao atendimento da situação
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e
serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de
180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos,
contados da ocorrência da emergência ou calamidade,
vedada a prorrogação dos respectivos contratos”. (Grifo.)
Excelentíssimos conselheiros do Tribunal de Contas do
Estado do Espirito Santo, provo a partir de agora que
essa contratação emergencial foi uma farsa para desviar
dinheiro público, então vejamos.
1 - O Município de Marataízes tem mais de 190 (cento
e noventa) Auxiliar de serviço de limpeza e conservação
efetivos e em sua maioria em desvio de função
determinado pelo Secretário Ricardo Pepe Reis, bem
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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como o Prefeito Municipal de Marataízes Sr. Robertino
Batista da Silva, por não ter espaço para trabalhar junto a
empresa; PODENDO SER CONFIRMADO A LISTAGEM DOS
SERVIDORES NO DIARIO OFICIAL DO 28 DE AGOSTO DE
2015 PRIMEIRA PAGINA NO (DOC. 03)
2 - Não há Decreto de Publicação emergencial para essa
contratação tornando assim qualquer justificativa nula;
Ou seja, não se pode impor aos munícipes que mantenha
uma atuação precária e onerosa, potencialmente apta
a desencadear outros prejuízos, com contratações
emergenciais sem publicação de Decreto para clareza dos
gastos públicos. Evidentemente, caso o cenário de urgência
tenha se originado de desídia administrativa, de contratar
emergencialmente não afasta o dever de abertura de
processo administrativo para apurar a responsabilidade dos
agentes públicos envolvidos na irregularidade.
Solicito providências.
• Que seja conhecido e provido a denúncia com a suspensão
cautelar do contrato de imediato tendo em vista as razões
gravíssimas apresentadas a esse renomado Tribunal.
[...]
Embasados no apontamento de ilegalidades na contratação
mencionada, pleiteia, cautelarmente, a suspensão do
contrato e, em sede de cognição exauriente, o conhecimento
e o provimento da Representação.
Em seguida, o relator encaminhou os autos para análise
técnica quanto à presença dos requisitos autorizadores
da cautelar, que resultou na Instrução Técnica Conclusiva
625/2019-9, elaborada pela SecexEngenharia – Secretaria
de Controle Externo de Engenharia e Meio Ambiente, em
que se concluiu pelo não conhecimento da representação,
ante a ausência de requisitos de admissibilidade, bem como

pelo indeferimento da cautelar, em razão da ausência de
pressupostos para sua concessão. Transcreve-se a conclusão
da peça técnica:

limpeza urbana no município) e tiveram cautelar deferida
em 15 de janeiro do corrente ano, a qual foi acolhida pelo
responsável, com a revogação do certame.

“6 6 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Numa análise detida dos autos, extrai-se que a discussão
nodal circunda em torno de supostas irregularidades em
processos de contratação direta, com dispensa de licitação,
firmado entre o Município e empresa Limpeza Urbana
Serviços Ltda-ME, a saber: suposta fraude na contratação
direta da referida empresa, em caráter emergencial, além
de direcionamento na Concorrência Pública 003/2018 em
favor da aludida empresa no processo licitatório.

Ausentes os requisitos de admissibilidade, bem como
os pressupostos para concessão de medida cautelar,
encaminham-se os autos à consideração superior propondo:
• Em atenção ao artigo 176, § 1º, 177, § 1º e 182, § único
do Regimento Interno desta Corte o não conhecimento da
representação;
• Ausentes os pressupostos da cautelar, em atenção ao artigo
376 do Regimento Interno desta Corte o indeferimento da
medida cautelar pretendida;
• Em atenção ao parágrafo 7º do artigo 307 do Regimento
Interno desta Corte a ciência do Representante; e
• Determinar, ouvido o Ministério Público de Contas o
arquivamento dos autos, com base no Art. 207, III da
Resolução TC nº 261/2013.”
O Ministério Público de Contas, no Parecer 1006/20191, da lavra do Procurador Luciano Vieira, pugnou pelo
não conhecimento da representação e seu consequente
arquivamento, de forma a anuir às proposições constantes
na ITC 625/2019-9.
Após, vieram os autos conclusos. É o que importa relatar.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, cumpre registrar que, na análise técnica, restou
apurado que parte da matéria sobre a qual versam os autos
guarda relação com os autos do processo TC 421/2019 (que
tem como apenso o processo TC 435/2019), que tratam
de representações contra o Edital de Concorrência Pública
003/2018 (cujo objeto era a contratação de serviço de
www.tce.es.gov.br

Ademais, ainda que tenha o representante suscitado
possível ofensa a princípios licitatórios e da Administração
Pública, estas se limitaram a alegações abstratas e sem
comprovação das fraudes apontadas.
Nessa linha, entendo que, de fato, não se encontram
devidamente delineados nos autos os elementos
informativos e comprovatórios exigidos nos artigos 94
da LC 621/2012 ao conhecimento da representação,
especialmente no tocante às exigências previstas no art.
177, II e III do RITCEES c/c art. 94, II e III da referida LC.
Por todo o exposto, perfilho do mesmo entendimento
exposto nos fundamentos e conclusões alcançados pela área
técnica, tornando-os parte integrante do presente voto, e
do posicionamento do órgão ministerial, e entendo ser este
o caso de não conhecimento da presente representação,
nos termos da ITC 625/2019-9.
Posto isto, VOTO no sentido de que este Colegiado aprove a
seguinte minuta de Decisão que ora submeto.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO:
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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Vistos, relatados e discutidos, ACORDAM os Srs. Conselheiros
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, na sessão
da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator:
1.1. Não conhecer a presente Representação, nos termos
dos arts. 176, § 1° e 177, §1° e 182, parágrafo único do
RITCEES, em razão do não atendimento aos requisitos de
admissibilidade dispostos no artigo 177, II e III do RITCEES
c/c art. 94, II e III da LC 621/2012;
1.2. Cientificar o representante da presente decisão;
1.3. Arquivar os autos, na forma do art. 330, I do RITCEES.
2. Unânime.

PARECER PRÉVIO
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Pareceres
Prévios, nos termos do artigo 66, parágrafo único,
da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se
os autos disponíveis na Secretaria Geral das Sessões
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
O inteiro teor dos Pareceres Prévios se encontra
disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo.
PARECER PRÉVIO TC- 018/2019-2

3. Data da Sessão: 27/03/2019 - 8ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.

Processo: 04723/2018-7

4. Especificação do quórum:

Exercício: 2017

4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (no exercício
da presidência), Rodrigo Coelho do Carmo (relator) e Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun (convocado nos termos do art.
10, § 5º do RITCEES).
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Convocado nos termos do art. 10, § 5º do RITCEES
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
UG: PMPB - Prefeitura Municipal de Ponto Belo
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: SERGIO MURILO MOREIRA COELHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO –
EXERCÍCIO DE 2017 – PARECER PRÉVIO – APROVAÇÃO
COM RESSALVA – RECOMENDAR - DETERMINAR –
ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO
CARMO:
RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de Prestação de Contas
Anual, pertinente à Prefeitura Municipal de Ponto Belo,
referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade
do Sr. Sérgio Murilo Moreira Coelho.
As contas ora apresentadas são compostas pelas
demonstrações contábeis e demais peças e documentos
www.tce.es.gov.br

que foram objeto de análise pelo NCE – Núcleo de
Controle Externo de Contabilidade e Economia, onde
o resultado da apreciação deu origem ao Relatório
Técnico Contábil 00471/2018-5, peça 59, com vistas ao
julgamento das contas de gestão do responsável.
Como resultado da análise o RT Nº 00471/2018-5,
opinou em sua conclusão pela Citação do responsável
frente aos seguintes achados:
Ato continuo a Instrução Técnica Inicial - 00585/20181, peça 60, que depreendeu a Decisão SEGEX
00566/2018-7, peça 61, foi citado (Termo de Citação
01088/2018-1, peça 56) o responsável para que no
prazo legal apresentasse suas justificativas bem como
documentos, necessários em referência ao achado.
Compareceu o responsável junto aos autos em
27/11/2018, através do Protocolo 17162/2018-1, peça
65, e peças complementares 65/74, apresentando
suas justificativas e documentos, que após análise
minuciosa, restou ao NCE emissão da Instrução Técnica
Conclusiva 00496/2019-3, peça 78, nos termos da
proposta de conclusão e encaminhamento que segue:
6. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa
ao município de Ponto Belo, exercício de 2017,
formalizada de acordo com a IN TCEES 43/2017 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 Ponto Belo,
recomendando a APROVAÇÃO COM RESSALVAS
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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da prestação de contas anual do Sr. Sérgio Murilo
Moreira Coelho, prefeito no exercício de 2017,
conforme dispõem o inciso II, do art. 132 da
Resolução TCEES 261/2013 e o inciso II, do art. 80,
da Lei Complementar 621/2012, tendo em vista a
manutenção das seguintes irregularidades:

se por meio do Parecer 00585/2019-8, peça 82, da
lavra do Procurador Luís Henrique Anastácio da Silva,
de forma a legitimar o entendimento do corpo técnico
dessa Corte de Contas, anuindo à manifestação
contida na Instrução Técnica Conclusiva 00496/20193, transcrevendo inclusive a proposta ali contida.

2.4 INDÍCIOS DE DESVIOS FINANCEIROS NAS FONTES
604 E 605 (ROYALTIES) E NAS RESPECTIVAS CONTAS
BANCÁRIAS (ITEM 4.5.1 DO RT 471/2018-5)

Após vieram os autos a este gabinete para manifestação.

Inobservância ao art. 8º da Lei Federal 7.990/89
2.5 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER
LEGISLATIVO EM DESACORDO COM A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL (ITEM 4.1.2 DO RT 471/2018-5)
Inobservância ao art. 29-A, inciso I (redação dada
pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009), c/c art.
29-A, § 2º, da Constituição da República/1988.
Propõe-se ainda:
- Aplicação de multa ao Sr. Sérgio Murilo Moreira
Coelho, com base no artigo 135, inciso VIII, da Lei
Orgânica desta Corte de Contas (Lei Complementar
621/2012), tendo em vista o não encaminhamento
da presente prestação de contas no prazo, conforme
relatado no item 2.1 desta instrução conclusiva.
- Determinar ao atual de gestor que efetue os ajustes
contábeis necessários a fim de que o superávit
financeiro apurado reflita a real situação de cada
fonte de recurso.
- Determinar ao gestor que, quando da transferência de
recursos ao Poder Legislativo, observe rigorosamente
os limites impostos pela Constituição Federal.
O Ministério Público Especial de Contas, pronunciando-

FUNDAMENTAÇÃO
Da análise técnica realizada sobre a Prestação de Contas
Anual da Prefeitura municipal de Ponto Belo, referente
ao exercício financeiro de 2017, sob a responsabilidade
do Sr. Sergio Murilo Moreira Coelho, inicialmente restou
dúvida frente aos achados nos itens 2.1, 4.1.1, 4,.1.2,
4.5.1, 9.1, 12.1.11 do RT Nº 00471/2018, devidamente
analisados na ITC 00496/2019-3, frente as justificativas
e documentos apresentados pelo responsável opinouse pelo afastamento do indicativo de irregularidade
dos itens 4.1.1, 4,.1.2, e 12.1.11 do RT Nº 00471/2018,
restando a manutenção das seguintes irregularidades:

sobremaneira a adaptação do município às novas
exigências.
Consultando o sistema CidadES, constata-se que
a prestação de contas do gestor foi entregue/
homologada apenas em 12/04/2018.
Com base no artigo 139 da Resolução TC 261/13, o
entendimento é claro quanto ao prazo para envio das
prestações de contas anualmente que será até o dia 31
de março do exercício seguinte, salvo disposição legal
ou regulamentar em contrário.
Nessa linha, o prazo para envio e homologação da
prestação de contas anual, exercício de 2017, da
unidade gestora Prefeitura Municipal de Ponto Belo,
encerrou-se em 02/04/2017.

Item 2.1. Entrega intempestiva da PCA (passível de
sanção por multa, art. 139 da Res. 261/2013).

Diante do exposto, a área técnica concluiu que
as alegações de defesa não são suficientes para
afastamento do indicativo de irregularidade quanto
a este item, razão pela qual opinou pela aplicação de
multa ao Senhor Sergio Murilo Moreira Coelho, tendo
em vista o descumprimento de prazo para envio da
PCA.

Alega o gestor que o município não mediu esforços
no sentido de enviar tempestivamente sua prestação
de contas anual no prazo regimental, haja vista que
as mudanças impostas nos arquivos estruturados
(XML) da prestação de contas anual de 2017, gerados
pela Instrução Normativa nº. 043 de 05 de dezembro
de 2017, ocasionou a necessidade de adequação do
município num período de tempo muito curto, tendo
em vista que sua aprovação se deu em dezembro
de 2017, e a prestação de contas é elaborada em
31 de março do exercício subsequente, dificultando

No que tange a aplicação da multa por decorrência do
atraso no envio da PCA, encaminhada a este Tribunal,
por meio do sistema CidadES, em 12/04/2018, mesmo
diante das justificativas apresentadas, a área técnica
não considerou suficientes para afastar o indicativo de
irregularidade, tendo em vista que, embora se admita
a disposição legal em contrário para a fixação de prazo
diferenciado para a remessa da PCA e se considere
o prazo estabelecido, ainda assim o responsável o
descumpriu, posto que a remessa se deu com 12 dias
de atraso.

www.tce.es.gov.br
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Considerando que, em que pese a caracterização do
atraso mencionado, entendo que este não trouxe
impactos à análise técnica da prestação de contas,
tampouco restou evidenciada a má-fé do gestor em
sua conduta, considerando, também, que não restaram
mantidas irregularidades capazes de macular as contas
em questão. Assim, entendo ser esta hipótese de
deixar de aplicar a multa em questão.
Item 4.5.1 Indício de desvios financeiros nas fontes 604
e 605 (Royalties) e nas respectivas contas bancárias.
Em sua defesa alega o gestor que a apuração realizada
por esta Corte apresenta alguns equívocos, e alega que
a conferência dos saldos das contas de disponibilidade
de recursos envolve conceitos contábeis e metodologia
de apuração diversa da adotada, além disso, afirma que
não foi considerado na apuração os valores recebidos
no exercício das receitas de rendimentos financeiros.
Alega ainda que o saldo inicial advindo do exercício
anterior relativo às fontes de recursos 604 e 605 eram
inconsistentes e foram devidamente regularizados no
exercício de 2017.
A área técnica verificou da análise que o Demonstrativo
da Disponibilidade de Caixa apresenta disponibilidade
de caixa em acordo com os extratos bancários das
referidas contas, que após deduzidos dos restos a
pagar evidencia saldo de disponibilidade líquida em
consonância com o superávit financeiro apurado ao
final do exercício para as fontes 604 e 605, consta
também extrato bancário – Lógica Contábil das
contas fontes 604 e 605, que demonstra todos os
recebimentos e pagamentos efetuados no exercício,
cujo saldo final está de acordo com a Disponibilidade
Bruta de Caixa.

Conclui-se então que os argumentos apresentados
pela defesa têm fundamento pois a divergência
apontada se deve ao saldo do superávit financeiro
apurado no exercício anterior, entretanto, o Balanço
Patrimonial deste exercício continua a evidenciar, na
coluna exercício anterior, o saldo apurado no exercício
de 2016, que conforme ratificado pela defesa está
incorreto, logo, verifica-se que não fora corrigido no
presente exercício.
Assim a área técnica ao final sugere manter o presente
indicativo de irregularidade, cabendo ressalva e
determinação ao atual gestor que efetue os ajustes
contábeis necessários a fim de que o superávit
financeiro apurado reflita a real situação de cada fonte
de recurso.
3- Item 9.1 - Transferências de Recursos ao Poder
Legislativo em desacordo com Constituição Federal.
O presente indicativo que se refere à transferência
de recursos ao Poder Legislativo em desacordo com a
Constituição Federal, o responsável ratifica os cálculos
apurados por esta Corte de Contas e afirma que o valor
repassado a maior (R$ 58.758,02), foi integralmente
restituído aos cofres do município, juntamente com os
recursos não utilizados pelo legislativo municipal no
dia 28/12/2017 no valor de R$ 156.000,00.
No caso especifico, o valor máximo a ser repasse
à Câmara Municipal no exercício de 2017 deveria
ser R$ 991.241,98, entretanto fora transferido
R$ 1.050.000,00, ou seja, houve o repasse de R$
58.758,02 acima do limite máximo, logo, infringindo
em desacordo com a Constituição Federal.
O artigo 29-A da Constituição Federal estabelece em seu
www.tce.es.gov.br

§ 2º, inciso I, que constitui crime de responsabilidade
do Prefeito Municipal efetuar repasse ao Poder
Legislativo que supere os limites definidos no mesmo
artigo, ou seja, no caso do Município de Ponto Belo
o limite é de 7% do total da receita tributária e
transferências efetivamente realizadas no exercício
anterior.
Contudo afirma e comprova o gestor que o repasse a
maior foi integralmente restituído ao final do exercício,
no montante de R$ 156.000,00.
Diante da gravidade do ocorrido coube sugerir, a
manutenção do presente indicativo de irregularidade,
todavia cabendo ressalva e determinação ao gestor
de que no ato da transferência de recursos ao Poder
Legislativo, observe rigorosamente os limites impostos
pela Constituição Federal.
Considerando que a Instrução Técnica Conclusiva
00496/2019-3, opina pela emissão de PARECER
PRÉVIO, dirigido à Câmara Municipal de Ponto Belo,
recomendando a APROVAÇÃO COM RESSALVAS da
prestação de contas anual do Sr. Sérgio Murilo Moreira
Coelho, prefeito no exercício de 2017, pela aplicação
de MULTA e pela expedição de DETERMINAÇÕES ao
gestor.
Considerando que o Ministério Público Especial de
Contas, posiciona através de Procurador Luís Henrique
Anastácio da Silva, anuindo nos termos da Instrução
Técnica Conclusiva 00496/2019-3, transcrevendo
inclusive a proposta ali contida.
Considerando que o respeito aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa
fora concedido ao responsável que formalmente
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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apresentou tempestivamente suas justificativas
e acostou documentos em razão dos achados
detectados no RT 00471/2018, alguns afastados e
outros persistindo na ITC 00496/2019.
Sendo assim, acolho a manifestação da área técnica,
exarada na Instrução Técnica Conclusiva 00496/20193, acatando inclusive a sugestão ali contida, bem como
posicionamento do Ministério Público de Contas,
através do Parecer 00585/2019-8, divergindo apenas
quanto a aplicação de multa pelo atraso no envio da
presente prestação de contas.
III. CONCLUSÃO
Ante o exposto, acompanhando em parte o
posicionamento da área técnica e do Ministério Público
de Contas, divergindo apenas quanto a aplicação de
multa pelo atraso no envio da presente prestação de
contas, VOTO no sentido de que a Segunda Câmara
aprove a seguinte minuta de Parecer Prévio que
submeto à sua consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. PARECER PRÉVIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em Sessão Ordinária da
Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator,
em:
1.1. Emitir PARECER PRÉVIO recomendando à
Câmara Municipal de Ponto Belo a APROVAÇÃO COM
RESSALVA da Prestação de Contas Anual da Prefeitura
Municipal de Ponto Belo, exercício de 2017, sob a
responsabilidade do Sr. Sérgio Murilo Moreira Coelho,

nos termos do art. 84, inciso II, da Lei Complementar nº
621/2012, com a com a devida QUITAÇÃO, conforme
artigo art. 86 da mesma lei.
1.2. RECOMENDAR ao atual gestor que, nos próximos
exercícios, encaminhe as Prestações de Contas Anuais,
conforme estabelecido no art. 139 da Resolução TC
261/2013.
1.3. DETERMINAR ao atual ordenador de despesas, ou
a quem lhe vier a substituir que:
1.3.1. Determinar ao atual de gestor que efetue os
ajustes contábeis necessários a fim de que o superávit
financeiro apurado reflita a real situação de cada fonte
de recurso.

LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

PARECER PRÉVIO TC- 021/2019-4
Processos: 05445/2015-2, 01383/2014-1, 01375/20145

1.3.2. Determinar ao gestor que, quando da
transferência de recursos ao Poder Legislativo, observe
rigorosamente os limites impostos pela Constituição
Federal.

Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

1.4. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.

Relator: Domingos Augusto Taufner

2. Unânime.

Responsável: ANTONIO WILSON
REINALDO FIM CAMPOREZ

3. Data da Sessão: 20/03/2019 - 7ª Sessão Ordinária
da 2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente), 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
www.tce.es.gov.br

Exercício: 2014
UG: PMPC - Prefeitura Municipal de Pedro Canário
FIOROT,

JOSE

CONTROLE EXTERNO – PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL DE PREFEITO – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014
– PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO –
PARECER PRÉVIO – REJEIÇÃO DAS CONTAS – CIÊNCIA
– ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual de
Prefeito da Prefeitura Municipal de Pedro Canário,
referente ao exercício financeiro de 2014, sob a
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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responsabilidade de Antonio Wilson Fiorot (período
de 02/01 a 14/07/2014 e 30/10 a 31/12/2014) e
José Reinaldo Fim Campores (período de 14/07 a
30/10/2014).
A 6ª Secretaria de Controle Externo elaborou o
Relatório Técnico RT 427/2015 (fls. 14/48) e a Instrução
Técnica Inicial ITI 2117/2015 (fls. 50/51), sugerindo a
citação dos Srs. Antonio Wilson Fiorot e José Reinaldo
Fim Campores, em razão das seguintes irregularidades
apontadas:
Item 7.3 Transferências de recursos ao Poder
Legislativo acima do limite constitucional.
Responsáveis: Antonio Wilson Fiorot e José Reinaldo
Fim Campores.
Item 7.9 Ausência do Parecer emitido pelo Conselho
de Saúde.
Responsáveis: Antonio Wilson Fiorot e José Reinaldo
Fim Campores.
Ato contínuo, em Decisão Monocrática DECM
2103/2015 (fls. 53/54) foi determinada a citação dos
responsáveis para que apresentassem suas razões de
justificativas, alegações de defesa, bem como demais
documentos que entendessem necessários, no prazo
improrrogável de 30 dias.
Às fls. 71/72, Decisão Monocrática DECM 204/2016
indeferindo o pedido de prorrogação de prazo
apresentado pelo Sr. José Reinaldo Fim Campores
(fl. 66), em razão de sua intempestividade. Quanto
ao requerimento de dilação de prazo feito pelo Sr.
Antonio Wilson Fiorot (fl. 69), foi concedido o prazo
de 15 dias, nos termos da Decisão Monocrática DECM
205/2016 (fl. 73).

Os responsáveis foram declarados revéis por meio da
Decisão Monocrática 801/2016-4 (fl. 84), considerando
a informação do Núcleo de Controle de Documentos
– NCD em Comunicação Interna 6294/2016-5 (fl.
82), corroborada pelo Despacho 22825/2016-5 da
Secretaria Geral das Sessões – SGS (fl. 83), de que
não teria sido protocolizada qualquer documentação
referente aos Termos de Notificação nºs 433/2016 e
434/2016.
Instada a se manifestar, a Secretaria de Controle
Externo de Contas – SecexContas, por meio de
Instrução Técnica Conclusiva ITC 1865/2016-6, opinou
pela emissão de Parecer Prévio dirigido à Câmara
Municipal de Pedro Canário, recomendando a rejeição
das contas dos Srs. Antonio Wilson Fiorot e José
Reinaldo Fim Campores.
O Ministério Público de Contas, através de Parecer
527/2017-9 (fls. 105/106) do Procurador de Contas
Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, acompanhou o
entendimento técnico.
É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Os presentes autos cuidam da Prestação de Contas
Anual da Prefeitura Municipal de Pedro Canário,
referente ao exercício de 2014, de responsabilidade
dos Srs. Antonio Wilson Fiorot (período de 02/01 a
14/07/2014 e 30/10 a 31/12/2014) e José Reinaldo Fim
Campores (período de 14/07 a 30/10/2014), portanto,
estamos a apreciar as “Contas de Governo”.
A referida Prestação de Contas foi encaminhada a esta
Corte de Contas em 31 de março de 2015 por meio
do Ofício nº 089/2015, ou seja, tempestivamente,
www.tce.es.gov.br

com fulcro no artigo 139 do Regimento Interno deste
Tribunal, aprovado pela Resolução TC 261/2013.
Verifico que o feito se encontra devidamente instruído,
tendo sido observados todos os trâmites legais e
regimentais, bem como os princípios constitucionais
do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório, havendo, assim, aptidão ao julgamento
de mérito.
A Carta Magna estabeleceu, em seu artigo 71, as normas
federais relativas à “fiscalização” de competências do
Tribunal de Contas da União, fazendo distinção entre
apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas do
Chefe do Poder Executivo, a serem julgadas pelo
Legislativo (art. 71, I) e a de julgar as contas dos
demais administradores e responsáveis, entre eles, os
dos órgãos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário
(art. 71, II). Tais normas são aplicadas também aos
Tribunais de Contas dos Estados, conforme dispõe o
artigo 75, do mesmo diploma legal.
Nesse sentido, passo a apreciar a prestação de contas
em questão, para fins de emissão de parecer prévio,
objetivando dar embasamento ao Poder Legislativo
Municipal, competente a proceder com o julgamento
das contas.
Verifico que o município de Pedro Canário, no
exercício em exame, cumpriu com a determinação
do art. 60, inciso XII, da ADCT e art. 22, “caput”,
da Lei n° 11.494/2007, considerando que aplicou
65,12% (sessenta e cinco vírgula doze por cento) das
transferências de recursos do FUNDEB na remuneração
dos profissionais do magistério da educação básica.
Também aplicou 29,08% (vinte e nove vírgula zero oito
por cento) das receitas de impostos e transferências
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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constitucionais na manutenção e desenvolvimento
do ensino, em atenção aos artigos 212, “caput”,
da CF/88; 20,12% (vinte vírgula doze por cento) de
despesas próprias em ações e serviços públicos de
saúde, atendendo, portanto, o disposto no artigo 77,
inciso III, do ADCT. Quanto aos subsídios dos agentes
políticos do município, constatou que o pagamento
ocorreu de forma regular, observando-se o disposto no
art. 29, inciso V, da CF/88 e também na Lei Municipal
nº 1536/2012.
No que se refere à despesa total com pessoal – Poder
Executivo, em relação à receita corrente líquida
apurada para o exercício, foi de 49,30% (quarenta e
nove vírgula trinta por cento), portanto, abaixo do
limite máximo; e considerando que a despesa total
consolidada foi de 52,36% (cinquenta e três vírgula
trinta e seis por cento), foram cumpridos os limites
legal de 60% e prudencial de 57% previstos na Lei de
Responsabilidade Fiscal. Concernente ao repasse de
duodécimo à Câmara, verificou-se que o montante
repassado descumpriu o mandamento constitucional
disposto no art. 29-A da CF/88, ponto que será
devidamente examinado mais adiante.
DAS IRREGULARIDADES
Restaram constatados pelo Corpo Técnico desta Corte
de Contas os seguintes indícios de irregularidades que
merecem detida análise:
Transferências de recursos ao Poder Legislativo acima
do limite constitucional (Item 7.3 do RTC 427/2015).
Responsáveis: Antonio Wilson Fiorot e José Reinaldo
Fim Campores.
Base legal: artigo 29-A, inciso I, CRFB/88.

De acordo com o Relatório Técnico Contábil 427/2015, a
Administração Municipal descumpriu o limite imposto
pelo artigo 29-A da Constituição Federal, haja vista
o repasse de R$ 105.665,50 acima do valor máximo
permitido para transferência ao Poder Legislativo:
(TABELA)
Considerando a ausência de defesa dos Srs. Antonio
Wilson Fiorot e José Reinaldo Fim Campores, e a sua
consequente revelia, a Secretaria de Controle Externo
de Contas – SecexContas sugeriu a manutenção da
irregularidade apontada neste item, entendimento o
qual acompanho.
Ausência do Parecer emitido pelo Conselho de Saúde
(Item 7.9 do RTC 427/2015).
Responsáveis: Antonio Wilson Fiorot e José Reinaldo
Fim Campores.
Base legal: Lei Complementar 141/2012, que
regulamentou o § 3º do art. 198 da Constituição
Federal.
Segundo assinalado no RTC 427/2015, não constou
da Prestação de Contas Anual referente ao exercício
de 2014 o Parecer do Conselho de Saúde, em
descumprimento ao disposto na Constituição da
República e na Lei Complementar nº 141/2012.
Diante da ausência de defesa dos Srs. Antonio
Wilson Fiorot e José Reinaldo Fim Campores, e a sua
consequente revelia, a Secretaria de Controle Externo
de Contas – SecexContas opinou pela manutenção da
irregularidade apontada neste item, posicionamento o
qual acompanho.
Ante todo o exposto, anuindo ao opinamento da Área
Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO por
www.tce.es.gov.br

que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante
as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Emitir Parecer Prévio dirigido à Câmara Municipal
de Pedro Canário, recomendando a REJEIÇÃO DAS
CONTAS da Prefeitura Municipal de Pedro Canário,
relativas ao exercício de 2014, sob a responsabilidade
dos Prefeitos Municipais Antonio Wilson Fiorot
(período de 02/01 a 14/07/2014 e 30/10 a 31/12/2014)
e José Reinaldo Fim Campores (período de 14/07 a
30/10/2014), nos moldes do artigo 132, inciso III do
RITCEES e artigo 80, inciso III da LOTCEES.
1.2. Dar ciência aos interessados;
Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 27/03/2019 - 8ª Sessão Ordinária
da 2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (relator/
no exercício da presidência), Rodrigo Coelho do Carmo
e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (convocado).
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da presidência
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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FREIRE FARIAS CHAMOUN
Convocado nos termos do art. 10, § 5º do RITCEES
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Tendo em vista o descumprimento ao prazo regimental
para envio das contas em questão, a SecexContas –
Secretaria de Controle Externo de Contas através da
Instrução Técnica Inicial – ITI n° 330/2017, sugeriu
a citação do responsável para que apresentasse as
justificativas necessárias, e a sua notificação para que
em 15 dias improrrogáveis encaminhasse a PCA.

PARECER PRÉVIO TC- 022/2019-9

Após, o NCE – Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia elaborou Relatório Técnico
– RT n° 77/2018, e Instrução Técnica Inicial – ITI n°
149/2018, sugerindo a citação do Prefeito Municipal
em razão das irregularidades apontadas a seguir:

Processo: 02533/2017-3
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016
UG: PMPB - Prefeitura Municipal de Ponto Belo
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: SERGIO MURILO MOREIRA COELHO
Procurador: WANTUIL CARLOS SIMON
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO –
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO – EXERCÍCIO
DE 2016 – PARECER PRÉVIO – APROVAÇÃO COM
RESSALVAS – DETERMINAÇÕES – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:

Dessa forma, a presente Prestação de Contas foi
recebida e homologada neste Tribunal em 05 de maio
de 2017.

Item 2.1 – Descumprimento do prazo para
encaminhamento da Prestação de Contas Anual
(passível de multa, conforme art. 135 da LC 621/12);
Item 4.1.2 – Abertura de crédito adicional utilizando
fonte de recurso sem lastro financeiro;
Item 6.1 – Ausência de controle das fontes de recursos
evidenciados no Demonstrativo do Superávit/Déficit
Financeiro encaminhadas no anexo ao Balanço
Patrimonial consolidado.

1. RELATÓRIO

Devidamente citado, o responsável apresentou
tempestivamente suas justificativas, conforme Defesa/
Justificativa – Doc. 803/2018.

Tratam os autos de Prestação de Contas Anual de
Prefeito, da Prefeitura Municipal de Ponto Belo,
relativas ao exercício de 2016, sob a responsabilidade
do Sr. Sérgio Murilo Moreira Coelho, Prefeito
Municipal.

Ato contínuo, o NCE elaborou Instrução Técnica
Conclusiva – ITC n° 3559/2018, opinando no sentido de
que este Tribunal emita Parecer Prévio recomendando
à Câmara Municipal de Ponto Belo a REJEIÇÃO das
contas do Sr. Sérgio Murilo Moreira Coelho, em razão
www.tce.es.gov.br

da manutenção das irregularidades a seguir, propondo
ainda aplicação de multa ao responsável, e a expedição
de determinações:
2.2 – Abertura de crédito adicional utilizando fonte
de recurso sem lastro financeiro (Item 4.1.1 do RT n°
77/2018);
2.3 – Ausência de controle das fontes de recursos
evidenciadas no Demonstrativo do Superávit/Déficit
Financeiro encaminhadas no anexo ao Balanço
Patrimonial consolidado (Item 6.1 do RT n° 77/2018).
A ITC 3559/2018, propõe ainda a aplicação de multa
pelo atraso do envio da PCA, ao Sr. Sérgio Murilo
Moreira Coelho.
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas
por meio de Parecer n° 4279/2018 de lavra do Exmo.
Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, anuiu ao
posicionamento técnico.
Por ocasião da apreciação e julgamento dos autos, na
42ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara, realizada
no dia 12 de dezembro de 2018, a Sr. Sergio Murilo
Moreira Coelho, através de seu advogado legalmente
constituído, apresentou defesa oral acompanhada de
documentos.
Novamente chamada à análise, a equipe técnica por
meio da Manifestação Técnica MT 0152/2019, opina
no sentido de que o TCEES recomende ao Poder
Legislativo de Ponto Belo a aprovação com ressalvas,
por manter a multa pelo descumprimento do envio
intempestivo da PCA. No mesmo sentido, o MPEC,
por meio do Parecer Ministerial 0311/2019-9, anuiu o
opinamento técnico.
É o relatório.
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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2. FUNDAMENTAÇÃO
Os presentes autos cuidam da Prestação de Contas
Anual da Prefeitura Municipal de Ponto Belo, referente
ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr.
Sérgio Murilo Moreira Coelho, portanto, estamos a
apreciar as “Contas de Governo”.
Verifico que o feito se encontra devidamente instruído.
Observados todos os trâmites legais e regimentais,
havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito,
uma vez que observados todos os trâmites legais,
regimentais e atendido os princípios constitucionais
do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório.
A Carta Magna estabeleceu, em seu artigo 71, as normas
federais relativas à “fiscalização” de competências do
Tribunal de Contas da União, fazendo distinção entre
apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas do
Chefe do Poder Executivo, a serem julgadas pelo
Legislativo (art. 71, I) e a de julgar as contas dos
demais administradores e responsáveis, entre eles, os
dos órgãos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário
(art. 71, II). Tais normas são aplicadas também aos
Tribunais de Contas dos Estados, conforme dispõe o
artigo 75, do mesmo diploma legal.
Nesse sentido, passo a apreciar a prestação de contas
em questão, para fins de emissão de parecer prévio,
objetivando dar embasamento ao Poder Legislativo
Municipal, competente a proceder com o julgamento
das contas.
A referida Prestação de Contas foi recebida e
homologada nesta Corte de Contas em 05 de maio
de 2017 por meio do sistema CidadES, ou seja,

intempestivamente, com fulcro no artigo 123 do
Regimento Interno deste Tribunal, aprovado pela
Resolução TC 261/2013.
Após análise dos autos, verifico que o município Ponto
Belo, cumpriu com a determinação do art. 60, inciso
XII, da ADCT e art. 22, “caput”, da Lei n° 11.494/2007,
considerando que aplicou 81,57% (oitenta e um e
cinquenta e sete porcento) das transferências de
recursos do FUNDEB na remuneração dos profissionais
do magistério da educação básica. Também aplicou
33,59% (trinta e três e cinquenta e nove porcento) das
receitas de impostos e transferências constitucionais
na manutenção e desenvolvimento do ensino, em
atenção aos artigos 212, “caput”, da CF/88; 22,91%
(vinte e dois e noventa e um pontos percentuais) de
despesas próprias em ações e serviços públicos de
saúde, atendendo, portanto, o disposto no artigo
77, inciso III, do ADCT; e, também, no que se refere
à despesa total de pessoal, em relação à receita
corrente líquida apurada para o exercício, foi de 50,97%
(cinquenta vírgula noventa e sete pontos percentuais),
não ultrapassando os limites prudencial e máximo
previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. No tocante
às despesas totais com pessoal, consolidando o Poder
Executivo com o Poder Legislativo, constatou-se que
essas despesas atingiram 53,99% em relação à RCL,
respeitando os limites legal (60%) e prudencial (57%).
Ressalte-se que dos demonstrativos encaminhados,
verificou-se não terem sido extrapolados os limites
de contratação de operação de créditos previstos
em Resolução 43/2001 do Senado Federal (16% e
7% Receita Corrente Líquida) e no artigo 167 da
Constituição da República, bem como não houve
www.tce.es.gov.br

concessão de garantias ou recebimento de contra
garantias.
Não fora evidenciadas descumprimento ao artigo 21,
parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal,
porquanto não constatado aumento de despesa com
pessoal nos últimos 180 dias de mandato.
Por fim, constatou-se a inexistência de previsão para
beneficiar instituições com renúncia de receita, de
acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei
Orçamentária Anual do Município, aprovadas para o
exercício em análise.
Verifica-se o cumprimento do art. 42 da LRF, conforme
tabela 22 do RT 0777/2018-1, fls. 23, verifica-se que
todas as fontes de recursos analisadas apresentaram
disponibilidade de caixa líquida positiva e, portanto,
não há evidências do descumprimento dos arts. 42 e
55 da LRF.
Entretanto, foram mantidas pela Área Técnica deste
Tribunal, e anuídas pelo Ministério Público de Contas,
as seguintes irregularidades, relacionadas no RT
0077/2018-1:
Tabela
3. DAS IRREGULARIDADES
3.1. Descumprimento do prazo de envio da Prestação
de Contas Anual (Item 2.1 do RT n° 77/2018)
Conforme exposto supra, a presente Prestação de
Contas foi recebida e homologada neste Tribunal,
através do sistema CidadES, no dia 05 de maio de
2017, inobservado, portanto, o prazo regimental.
Após ser devidamente citado, o responsável apresentou
suas justificativas, alegando, em síntese, que em razão
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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de mudanças estruturais ocorridas em alguns setores,
em decorrência do início de uma nova gestão em
2017, não foi possível garantir o envio tempestivo de
relatórios indispensáveis à elaboração da Prestação de
Contas do exercício em questão, o que comprometeu,
também, o seu envio a esta Corte dentro do devido
prazo estabelecido, aduz que o lapso temporal entre
o prazo limite para o envio e sua homologação não
causou prejuízos à análise técnica.
A equipe técnica, não considerou as alegações de
defesa e ressaltou o fato de que a primeira tentativa de
entrega da PCA deu-se em 13/04/2017, já em atraso.
Em que pese a alegação de que o envio intempestivo
não acarretou em prejuízo à análise técnica, o artigo
139 da Resolução TC 261/2013, é claro em estabelecer
que o encaminhamento da Prestação de Contas em
data diversa do prazo limite estabelecido, só poderá
ocorrer caso disposição legal ou regulamentar em
contrário o determine.
Entretanto, entendo que as alegações do gestor
prosperam, na medida em que com o início de uma
nova gestão e novos moldes da IN 34/2015 e IN
40/2016, podem comprometer o envio no prazo,
e o envio com erros e incompletos não seria o mais
indicado, resta ainda o fato de que o atraso no envio
da PCA não prejudicou a análise técnica das contas,
tendo em vista que a elaboração do Relatório Técnico
ocorreu somente em 20 de março de 2018, assim,
não é o caso de aplicação de multa, mas de se expedir
DETERMINAÇÃO à gestão atual para que se atente
quanto ao prazo no envio das PCA’s nos próximos
exercícios
Destarte, acato as justificativas apresentadas para

afastar a presente irregularidade.

no valor de R$ 222.681,85.

3.2. Abertura de crédito adicional utilizando fonte
de recurso sem lastro financeiro (Item 4.1.1 do RT n°
77/2018).

Afirma ainda, pautando-se nos documentos
apresentados (DOC-001), que o Município de Ponto
Belo não realizou nenhuma suplementação utilizando
o excesso de arrecadação como fonte de recurso no
exercício de 2016, tendo em vista que no exercício em
questão não houve excesso de arrecadação.

Base normativa: Inobservância ao art. 167, V, da
Constituição Federal de 1988 e artigo 43 da Lei Federal
4.320/1964
Da análise técnica realizada a partir dos documentos
que compõem a presente PCA, em especial o arquivo
DEMCAD (Demonstrativo dos Créditos Adicionais),
constatou-se uma abertura de créditos adicionais
suplementares e especiais, baseando-se nas Leis
Municipais 445/2015 e 457/2016, num valor total de
R$ 11.234.500,81, e desta soma, R$ 222.681,85 tiveram
o excesso de arrecadação como fonte de recurso.
Todavia, o Município de Ponto Belo arrecadou
aproximadamente 2,5 milhões de reais a menor do que
as receitas previstas para o exercício, e desta forma, o
excesso de arrecadação como fonte de recurso, não
possuía lastro financeiro suficiente.
Em suas justificativas, o responsável afirmou que o
exercício de 2016 foi o primeiro ano em que este
Tribunal passou a exigir o envio da movimentação
dos créditos adicionais abertos, por meio do arquivo
DEMCAD de forma estruturada, denominado
arquivo DEMCAD.XML e que em razão do processo
de adaptação e efetiva implantação dessa nova
obrigatoriedade, o sistema contábil gerou o referido
arquivo de forma equivocada, indicando o excesso de
arrecadação como fonte de recurso, quando deveria
ter indicado o recurso de convênio como fonte, pois o
crédito adicional, objeto da irregularidade em questão,
www.tce.es.gov.br

Ainda, a análise técnica consultando o Balancete
da Execução Orçamentária da Receita (BALEXO-R),
verificou que no Município de Ponto Belo houve
previsão orçamentária de recebimento de receitas
correntes e de capital de transferências de convênios.
Nesse sentido, como analisado pela equipe técnica na
MT 0152/2019, constata-se que não houve abertura de
créditos utilizando-se como fonte de recursos excesso
de arrecadação, opinando por afastar o indicativo de
irregularidade.
Ressalta-se que, há entendimento neste Tribunal
acerca da possibilidade da utilização dos recursos
provenientes de convênio, nos termos do Parecer
Consulta TCEES nº. 028/2004.
Da análise dos argumentos, documentos, decretos
137/2016 e 139/2016, acostados aos autos pela
defesa, em sede de sustentação oral, observa-se que
foram abertos, respectivamente, R$ 197.100,00 e
R$ 25.581,85 totalizando R$ 222.681,85 de créditos
adicionais tendo como fonte recursos de convênios
firmado com a União.
Nesse sentido, acolhendo os argumentos da defesa, e
corroborando com opinamento técnico e ministerial,
afasto a irregularidade.
3.3 Ausência de controle das fontes de recursos
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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evidenciadas no Demonstrativo do Superávit/Déficit
Financeiro encaminhadas no anexo ao Balanço
Patrimonial consolidado (Item 6.1 do RT n° 77/2018).
Base normativa: Inobservância aos artigos 83, 84 e 89
da Lei Federal nº 4.320/1964.
Analisando o Balanço Patrimonial encaminhado
(arquivo BALPAT), constatou-se déficit financeiro em
diversas fontes de recursos apresentadas, conforme
tabela a seguir, resultado do confronto entre ativo e
passivo financeiros, o que se mostrou incompatível
com o apresentado na Tabela 12 do RT n° 77/2018:
Fonte de Recursos
RECURSOS ORDINÁRIOS
FUNDEB (60%)
RECURSOS DO SUS
RECURSOS DE CONVENIOS
DESTINADOS A EDUCAÇÃO
CONVENIOS DO ESTADO

Resultado Financeiro (R$)
-3.086.566,75
-2.796.110,96
-1.892.783,54
-673.459,27
-260.717,97

Em sua defesa, o gestor afirma que embora a
estreita conformidade de valores que devem conter
o “demonstrativo do superávit/déficit financeiro”
anexo ao Balanço Patrimonial, e o “demonstrativo da
disponibilidade de caixa dos restos a pagar” do anexo
5 da RGF, os respectivos demonstrativos não devem
necessariamente apresentar valores iguais.
Ainda, reconhece que o demonstrativo do superávit/
déficit financeiro, anexo ao Balanço Patrimonial, foi
gerado de forma inconsistente pelo corpo técnico
deste Tribunal, de modo que a Tabela 22 referida,
apresentou que todas as fontes de recursos foram
encerradas com superávit, após a inscrição em restos
a pagar não processados.
Assiste razão ao gestor ao afirmar que os valores

do “demonstrativo do superávit/déficit financeiro”
anexo ao Balanço Patrimonial, e do “demonstrativo da
disponibilidade de caixa e dos restos a pagar” do anexo
5 da RGF, não devem apresentar os mesmos resultados
evidenciados no Balanço Patrimonial.
Cabe ressaltar que é necessário um controle das
disponibilidades por fontes de recursos, a fim de
garantir que não haja déficits ou utilização indevida
dos recursos financeiros, em objeto diverso do
vinculado, conforme pode-se extrair do texto da Lei
Complementar 101/2000, em seu artigo 8°, parágrafo
único.
A falta de controle das fontes de recursos, de
responsabilidade do gestor público, a confiabilidade do
demonstrativo ficou comprometida, pois apresentou
valores que não estão corretos.
O gestor reconhecer a divergência apontada e afirma
que se trata de erro formal, e que todas as fontes
apresentaram superávit, sem, contudo, apresentar
elemento probatório.
Dessa maneira, a irregularidade permanece, porém,
acompanho o entendimento técnico e do Órgão
Ministerial, mantendo a irregularidade sem o condão
de macular as contas, sendo, portanto, passível de
ressalva e determinações, a fim de adotar medidas de
controle e evidenciação fidedignas das informações
relativas às fontes de recursos utilizadas, nos termos
da Lei n° 4.320/64 e da Lei de Responsabilidade Fiscal,
como do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público (MCASP).
Ante todo o exposto, acompanhando parcialmente o
entendimento da Área Técnica e Ministério Público de
www.tce.es.gov.br

Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação que
ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM
os senhores Conselheiros do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão
Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
Emitir PARECER PRÉVIO recomendando ao Legislativo
Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVAS das
contas da Prefeitura Municipal de Ponto Belo, sob a
responsabilidade do Sr. Sério Murilo Moreira Coelho,
relativas ao exercício de 2016, nos termos do artigo
80, inciso II da Lei complementar 621/2012 e do artigo
132, inciso III da Resolução TCEES 261/2013;
1.2. DETERMINAR à administração gestão atual
que, nas futuras prestações de contas anuais, adote
as medidas de controle e evidenciação fidedignas
das informações pertinentes às fontes de recursos
utilizadas pelo município, nos termos da Lei n°
4.320/64 e da Lei de Responsabilidade Fiscal, como
do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público
(MCASP) e que se atente quanto ao prazo no envio
das PCA’s nos próximos exercícios;
1.3. Dar ciência aos interessados;
1.4. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 27/03/2019 - 8ª Sessão Ordinária
da 2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (relator/
no exercício da presidência), Rodrigo Coelho do Carmo
e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (convocado
nos termos do art. 10, § 5º do RITCEES).
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da presidência
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Convocado nos termos do art. 10, § 5º do RITCEES
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual de
Prefeito da Prefeitura Municipal de Água Doce do
Norte, referente ao exercício financeiro de 2016, sob a
responsabilidade de Paulo Marcio Leite Ribeiro.
A Secretaria de Controle Externo de Contas –
SecexContas elaborou o Relatório Técnico RT
1009/2017-9 e a Instrução Técnica Inicial ITI 1517/20177, sugerindo a citação dos responsáveis, em razão das
seguintes irregularidades apontadas:
Item 2.1 Apresentação intempestiva da PCA, passível
de aplicação de multa conforme o artigo 135, inciso
VIII da Lei Complementar 621/2012.
Responsável: Paulo Marcio Leite Ribeiro.

PARECER PRÉVIO TC- 023/2019-3
Processo: 05093/2017-7
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016
UG: PMADN - Prefeitura Municipal de Água Doce do
Norte
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: PAULO MARCIO LEITE RIBEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO –
EXERCÍCIO 2016 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA
DOCE DO NORTE – PARECER PRÉVIO – REJEIÇÃO DAS
CONTAS – DETERMINAÇÃO E RECOMENDAÇÃO – –
ARQUIVAR.

Item 4.1.1 Evidências de inconstitucionalidade do
Art. 8º, parágrafo único, da LOA.
Responsável: Paulo Marcio Leite Ribeiro.
Item 4.1.2 Abertura de créditos adicionais
suplementares em montante superior ao autorizado
em lei.
Responsável: Paulo Marcio Leite Ribeiro.
Item 4.2.1 Inobservância dos requisitos da LRF e da
LDO quanto à limitação de empenho.

Responsável: Paulo Marcio Leite Ribeiro.
Item 5.1 Não conformidade no valor do disponível
entre termo de verificação e demonstrações
contábeis.
Responsável: Paulo Marcio Leite Ribeiro.
Item 6.1 Não recolhimento das contribuições
previdenciárias dos servidores e de terceiros.
Responsável: Paulo Marcio Leite Ribeiro.
Item 6.2 Não recolhimento
previdenciária patronal do INSS.

de

contribuição

Responsável: Paulo Marcio Leite Ribeiro.
Item 6.3 Ausência de medidas legais para a instituição
do Fundo M. de Saúde como Unidade Gestora.
Responsável: Paulo Marcio Leite Ribeiro.
Item 7.1.1 Descumprimento do limite legal com
despesa de pessoal – Poder Executivo e Consolidado.
Responsável: Paulo Marcio Leite Ribeiro.
Item 7.4.2 Despesas contraídas nos dois últimos
quadrimestres de mandato sem suficiente
disponibilidade de caixa para pagamento.
Responsável: Paulo Marcio Leite Ribeiro.
Item 7.5 Aumento de despesa com pessoal pelo
titular do Poder nos últimos 180 dias de seu mandato.
Responsável: Paulo Marcio Leite Ribeiro.

Item 4.3.1 Apuração de déficit orçamentário.

Item 7.6.1 Desatendimento a requisitos da LRF e
Constituição da República quanto à renúncia de
receita.

Responsável: Paulo Marcio Leite Ribeiro.

Responsável: Paulo Marcio Leite Ribeiro.

Item 4.3.2 Apuração de déficit financeiro evidenciando
desequilíbrio das contas públicas.

Item 8.1.1 Descumprimento do limite mínimo
constitucional de aplicação de recursos próprios na

Responsável: Paulo Marcio Leite Ribeiro.

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 3 de junho de 2019

337

ATOS DA 2a CÂMARA

manutenção e no desenvolvimento do ensino.
Responsável: Paulo Marcio Leite Ribeiro.
Item 8.2.1 Descumprimento do limite mínimo
constitucional de aplicação de recursos em ações e
serviços públicos de saúde.
Responsável: Paulo Marcio Leite Ribeiro.
Item 12.1.12 Dotação atualizada apresenta-se em
valor superior à receita prevista atualizada.
Responsável: Paulo Marcio Leite Ribeiro.
Ato contínuo, em Decisão Monocrática 1984/20171 foi determinada a citação do Sr. Paulo Marcio
Leite Ribeiro, para que apresentasse suas razões de
justificativas, alegações de defesa, bem como demais
documentos que entendesse necessários, no prazo
improrrogável de 30 dias.
Considerando a informação constante do Despacho
47415/2018-8 do Núcleo de Controle de Documentos
– NCD, de que o responsável não apresentou qualquer
documentação referente ao Termo de Citação
2421/2017, foi declarada a revelia do Sr. Paulo
Marcio Leite Ribeiro através da Decisão Monocrática
1528/2018-3.
Instado a se manifestar, o Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia – NCE preparou a Instrução
Técnica Conclusiva ITC 3816/2018-2, opinando pela
emissão de parecer prévio dirigido à Câmara Municipal
de Água Doce do Norte, recomendando a rejeição das
contas e a aplicação de multa pecuniária ao Sr. Paulo
Marcio Leite Ribeiro.
Seguindo os trâmites regimentais, os autos foram
encaminhados ao Ministério Público de Contas, que

através de Parecer 6028/2018-9 do Procurador de
Contas Dr. Luciano Vieira, acompanhou o entendimento
técnico.
Registro que o “item 2.1 - Descumprimento do prazo
de envio da PCA”, fora analisado em voto separado
(Acórdão), nesses próprios autos.
É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Os presentes autos cuidam da Prestação de Contas
Anual da Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte,
referente ao exercício de 2016, de responsabilidade
do Sr. Paulo Marcio Leite Ribeiro, portanto, estamos a
apreciar as “Contas de Governo”.
A referida Prestação de Contas foi recebida e
homologada nesta Corte de Contas em 20 de abril
de 2017 por meio do sistema CidadES, ou seja,
intempestivamente, com fulcro no artigo 123 do
Regimento Interno deste Tribunal, aprovado pela
Resolução TC 261/2013.
Verifico que o feito se encontra devidamente instruído,
tendo sido observados todos os trâmites legais e
regimentais, bem como os princípios constitucionais
do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório, havendo, assim, aptidão ao julgamento
de mérito.
A Carta Magna estabeleceu, em seu artigo 71, as normas
federais relativas à “fiscalização” de competências do
Tribunal de Contas da União, fazendo distinção entre
apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas do
Chefe do Poder Executivo, a serem julgadas pelo
Legislativo (art. 71, I) e a de julgar as contas dos
demais administradores e responsáveis, entre eles, os
www.tce.es.gov.br

dos órgãos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário
(art. 71, II). Tais normas são aplicadas também aos
Tribunais de Contas dos Estados, conforme dispõe o
artigo 75, do mesmo diploma legal.
Nesse sentido, passo a apreciar a prestação de contas
em questão, para fins de emissão de parecer prévio,
objetivando dar embasamento ao Poder Legislativo
Municipal, competente a proceder com o julgamento
das contas.
Verifico que o Município de Água Doce do Norte, no
exercício em exame, cumpriu com a determinação
do art. 60, inciso XII, da ADCT e art. 22, “caput”,
da Lei n° 11.494/2007, considerando que aplicou
97,91% (noventa e sete vírgula noventa e um por
cento) das transferências de recursos do FUNDEB
na remuneração dos profissionais do magistério da
educação básica.
Quanto aos subsídios dos agentes políticos do
município, constatou que o pagamento ocorreu de
forma regular, observando-se o disposto no art. 29,
inciso V, da CF/88 e também na Lei Municipal nº
5399/2013.
Concernente ao repasse de duodécimo à Câmara,
verificou-se que o montante repassado cumpriu o
mandamento constitucional disposto no art. 29-A da
CF/88.
Contudo, em relação aos demais limites legais e
constitucionais, constatou a análise técnica que foram
descumpridos, o que será melhor detalhado adiante
neste voto.
DAS IRREGULARIDADES
Restaram constatados pelo Corpo Técnico desta Corte
Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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de Contas os seguintes indícios de irregularidades que
merecem detida análise:

Nesse sentido, válido transcrever o Acórdão TC
817/2017 – Plenário:

Evidências de inconstitucionalidade do Art. 8º,
parágrafo único, da LOA (Item 4.1.1 do RT 1009/20179 e 2.2 da ITC 3816/2018-2).

Acórdão TC 817/2017 –Plenário

Responsável: Paulo Marcio Leite Ribeiro.
Em seu Relatório Técnico 1009/2017-9, a SecexContas
apontou que o artigo 8º, parágrafo único, da Lei
Orçamentária Anual do Município de Água Doce do
Norte violou a proibição contida no artigo 167, inciso
VII da Constituição da República, quanto à autorização
de abertura de créditos adicionais suplementares
ilimitados. Vejamos:
(TABELA)
Haja vista a ausência de defesa do Sr. Paulo Marcio
Leite Ribeiro, e a sua consequente revelia, o Núcleo de
Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE
sugeriu a manutenção da irregularidade.
Em análise do texto do art. 8º, parágrafo único, da Lei
Orçamentária Anual do Município de Água Doce do
Norte, entendo que está em desconformidade com o
que preconiza a Constituição Federal, em seu artigo
167, inciso VII, razão pela qual deve ser mantida a
irregularidade.
Contudo, o entendimento predominante nesta
Corte de Contas é de que não cabe analisar e negar
exequibilidade a Lei que já teve seus efeitos exauridos,
como é o caso da Lei Orçamentária em análise, que
teve vigência apenas durante o exercício de 2016.
Há, portanto, prejudicialidade do processamento do
incidente de inconstitucionalidade, por se tratar a
LOA, uma de norma de efeito exaurido.

[...]
2. DA PREJUDICIALIDADE DO PROCESSAMENTO DO
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADO
QUANTO À EVIDÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE
DOS INCISOS I AO VI, DO ARTIGO 5º DA LEI
ORÇAMENTÁRIA 719/10:
Compulsando os autos, verifico que a área técnica e o
douto representante do Parquet de Contas suscitaram
o incidente de inconstitucionalidade no sentido de
que seja NEGADA EXEQUIBILIDADE ao art. 5° da Lei
Municipal de Ibitirama n° 719/2010, nos termos do
art. 176 da LC nº621/12, sendo este entendimento
acolhido pelo Eminente Relator Conselheiro Sérgio
Manoel Nader Borges, nos termos do seu voto.
Contudo, a matéria em pauta, notadamente, quanto
à inconstitucionalidade de lei orçamentaria anual, se
refere a ato formalmente legal, de efeito concreto,
cuja vigência está limitada ao ciclo orçamentário,
regulando o orçamento por um ano (LOA).

reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 5º,
da Lei Orçamentária Anual do Município de Ibitirama
nº 719, de 29 de dezembro de 2010, com efeito ex
nunc, com fulcro no parágrafo único, do artigo 335 do
Regimento Interno.
No que se refere ao possível reconhecimento da
inconstitucionalidade do dispositivo da lei ora
analisado, entendo que os efeitos da lei foram exauridos
com o fim da vigência da LOA, com a aplicação de tal
dispositivo legal até 31/12/2011, não sendo razoável,
neste momento, o julgamento da constitucionalidade
ou não, de dispositivo de lei não mais vigente, portanto
de efeitos exauridos.
Posto isto, divirjo do entendimento da área
técnica, do Parquet de Contas, e do Eminente
Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, deixando
de acolher seu opinamento pela formação de
prejulgado, com modulação dos efeitos da referida
inconstitucionalidade, em razão da prejudicialidade do
processamento do incidente de inconstitucionalidade.

Como já afirmado, a área técnica sugeriu que
o Plenário desta Corte de Contas reconheça a
inconstitucionalidade dos incisos I a V, do artigo 5º da
Lei Orçamentária Anual de Ibitirama nº 719/10, nos
termos do art. 176 da LC nº621/12.

Registra-se, por oportuno, que é possível in casu a
negativa da eficácia da norma no caso concreto, se
assim entender o colegiado, sem, contudo, formar-se
o prejulgado respectivo, em face do exaurimento dos
efeitos da norma de regência, atingindo-se somente o
caso em análise, vez que assentada tal possibilidade
nesta oportunidade.

Assim, o Eminente Relator os autos, acolhendo
esse entendimento votou no sentido de que seja
NEGADA EXEQUIBILIDADE ao art. 5°, da Lei Municipal
de Ibitirama n° 719/2010, nos termos do art. 176
da LC nº 621/12, bem como pela MODULAÇÃO do

Por todo o exposto, divergindo do entendimento da
área técnica, do Ministério Público Especial de Contas
e do Eminente Relator Sérgio Manoel Nader Borges,
VOTO no sentido de que o Plenário deste Egrégio
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Tribunal de Contas assim delibere:
3.1 ACOLHA a prejudicialidade do processamento do
incidente de inconstitucionalidade suscitado, por se
tratar a Lei orçamentária de norma de efeito exaurido,
relativamente ao item I.1.1.2 daITC 4138/2013, quanto
à evidência de inconstitucionalidade dos incisos I ao
VI, do artigo 5º, da lei orçamentária 719/10, pelas
razões antes expendidas;
VOTO, por fim, no sentido de que, sejam os presentes
autos remetidos à 2ª Câmara para prosseguimento do
feito, a fim de que se promova o julgamento de mérito
da irregularidade indicada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC2306/2012, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão
plenária realizada no dia quatro de julho de dois mil
e dezessete, à unanimidade, nos termos do votovista do senhor conselheiro em substituição Marco
Antonio da Silva, encampado pelo relator, senhor
conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:

Depreende-se do Acórdão TC 817/2017, supracitado,
que o Plenário desta Corte, em análise de incidente de
inconstitucionalidade, entendeu pela prejudicialidade
do processamento do incidente, vez que se tratava de
Lei Orçamentária, norma de efeito exaurido, tendo
sido a referida decisão tomada à unanimidade.
Nos termos do art. 335, do Regimento Interno deste
Tribunal, a referia decisão constitui-se prejulgado,
devendo ser aplicado em todos os casos submetidos a
esta Corte, senão vejamos:
Art. 335. A decisão, contida no acórdão que deliberar,
por maioria absoluta dos membros do Plenário, sobre
o incidente de inconstitucionalidade, solucionará a
questão prejudicial, constituindo prejulgado a ser
aplicado a todos os casos submetidos ao Tribunal.
Ante o exposto, por ser o incidente suscitado nestes
autos em face de Lei Orçamentária, com eficácia já
exaurida, aplico o entendimento já firmado por este
Tribunal para estas situações e deixo de instaurar o
incidente de inconstitucionalidade suscitado, bem
como de remeter ao plenário para apreciação.

1. Acolher a prejudicialidade do processamento do
incidente de inconstitucionalidade suscitado, por
se tratar a Lei orçamentária de norma de efeito
exaurido, relativamente ao item I.1.1.2 da Instrução
Técnica Conclusiva 4138/2013, quanto à evidência
de inconstitucionalidade dos incisos I ao VI, do artigo
5º, da lei orçamentária 719/10, pelas razões antes
expendidas;

Não obstante, determino ao atual Prefeito que se
abstenha de incluir nos projetos de lei orçamentária,
dispositivos que permitam a abertura de créditos
ilimitados, e recomendo ainda à Câmara Municipal
de Água Doce do Norte que se atente aos referidos
projetos, observando a vedação constitucional contida
no artigo 167, incisos V e VII da CRFB, assim como, o
artigo 5, §4º da Lei Responsabilidade Fiscal.

2. Remeter os presentes autos à 2ª Câmara para
prosseguimento do feito, a fim de que se promova o
julgamento de mérito da irregularidade indicada;

Abertura de créditos adicionais suplementares em
montante superior ao autorizado em lei (Item 4.1.2 do
RT 1009/2017-9 e 2.3 da ITC 3816/2018-2).
www.tce.es.gov.br

Responsável: Paulo Marcio Leite Ribeiro.
Ao analisar a Prestação de Contas Anual do Município
de Água Doce do Norte, a SecexContas observou que
a autorização para abertura de créditos adicionais
contida na LOA era de R$ 11.250.000,00 (onze milhões
duzentos e cinquenta mil reais), enquanto que a efetiva
abertura foi de R$ 14.682.544,77 (quatorze milhões
seiscentos e oitenta e dois mil quinhentos e cinquenta
e quatro reais e setenta e sete centavos), extrapolando,
portanto, o limite em R$ 3.432.544,77 (três milhões
quatrocentos e trinta e dois mil quinhentos e quarenta
e quatro reais e setenta e sete centavos).
Ante a ausência de defesa do Sr. Paulo Marcio Leite
Ribeiro e a sua consequente revelia, o Núcleo de
Controle Externo de Contabilidade e Economia –
NCE sugeriu a manutenção da irregularidade em
análise, entendimento o qual acompanho, vez que
não há qualquer justificativa para esclarecimento da
irregularidade.
Inobservância dos requisitos da LRF e da LDO quanto à
limitação de empenho (Item 4.2.1 do RT 1009/2017-9
e 2.4 da ITC 3816/2018-2).
Responsável: Paulo Marcio Leite Ribeiro.
A SecexContas averiguou que o Município de Água
Doce do Norte encerrou o exercício financeiro de 2016
com déficit orçamentário e financeiro em diversas
fontes de recursos, recebendo inclusive pareceres de
alerta deste Tribunal de Contas pelo não cumprimento
das metas.
Importante notar que para a hipótese do não
atingimento das metas de resultado nominal e
primário, a LDO do Município estabeleceu critérios
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a serem observados, para limitação de empenhos e
movimentação financeira, conforme demonstrado a
seguir:
(TABELA)
Pois bem. Em que pese ter sido regularmente citado
para se manifestar, o Sr. Paulo Marcio Leite Ribeiro
não apresentou suas razões de justificativa, tendo sua
revelia declarada por meio da Decisão Monocrática
1528/2018-3. Destarte, o Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia – NCE opinou pela
manutenção da irregularidade constante do item 4.2.1
do RT 1009/2017, entendimento o qual acompanho.
Apuração de déficit orçamentário (Item 4.3.1 do RT
1009/2017-9 e 2.5 da ITC 3816/2018-2).
Responsável: Paulo Marcio Leite Ribeiro.
Segundo consta do Relatório Técnico 1009/20179, a SecexContas apurou Déficit Orçamentário no
montante de R$ 3.439.558,62, resultado do confronto
entre a Receita Total Arrecadada (R$ 30.996.141,88)
e a Despesa Total Executada - empenhada (R$
34.435.700,50).
Em face da ausência de apresentação defesa do
Sr. Paulo Marcio Leite Ribeiro e a consequente
declaração de sua revelia, o Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia – NCE opinou
pela manutenção da irregularidade em análise, o
que acolho, vez que não há justificativa para formar
convencimento diverso.

Ao analisar o Balanço Patrimonial, a SecexContas
constatou a ocorrência de déficit financeiro em diversas
fontes especificadas no relatório técnico, sendo que a
fonte recursos ordinários não possui resultado positivo
suficiente para a cobertura. Vejamos:
Tabela
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia – NCE sugeriu a manutenção da
irregularidade em apreço, diante da ausência de
apresentação da defesa do Sr. Paulo Marcio Leite
Ribeiro e a sua consequente revelia, o que acompanho,
vez que, de fato, não há qualquer elemento capaz de
sanear a irregularidade.
Não conformidade no valor do disponível entre termo
de verificação e demonstrações contábeis (Item 5.1 do
RT 1009/2017-9 e 2.7 da ITC 3816/2018-2).
Responsável: Paulo Marcio Leite Ribeiro.
Constatou a SecexContas que o Termo de Verificação
das Disponibilidades não contempla a integralidade
dos saldos do disponível, quando confrontado com
o Balanço Financeiro e Patrimonial, resultando na
divergência de R$ 7.233.114,59.
Considerando a ausência de apresentação da defesa
do responsável e a consequente declaração de sua
revelia, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia – NCE sugeriu a manutenção da
irregularidade em exame, entendimento o qual
acompanho.

Apuração de déficit financeiro evidenciando
desequilíbrio das contas públicas (Item 4.3.2 do RT
1009/2017-9 e 2.6 da ITC 3816/2018-2).

Não recolhimento das contribuições previdenciárias
dos servidores e de terceiros (Item 6.1 do RT
1009/2017-9 e 2.8 da ITC 3816/2018-2).

Responsável: Paulo Marcio Leite Ribeiro.

Responsável: Paulo Marcio Leite Ribeiro.
www.tce.es.gov.br

A SecexContas apontou a presente irregularidade
após examinar o Demonstrativo da Dívida Flutuante
(DEMDFL) e verificar que a contribuição previdenciária
dos servidores e de terceiros não teriam sido recolhidas
em sua integralidade, causando endividamento do
Município com a Autarquia Federal (INSS).
Tendo em vista a ausência de apresentação da defesa
do Sr. Paulo Marcio Leite Ribeiro e a declaração de sua
revelia em Decisão Monocrática 1528/2018-3, o Núcleo
de Controle Externo de Contabilidade e Economia –
NCE opinou pela manutenção da irregularidade em
análise, entendimento o qual acompanho, uma vez
que há no Demonstrativo da Dívida Flutuante débitos
referentes a exercícios anteriores a 2015, além de não
ter sido baixado a integralidade dos valores inscritos
no exercício a título de contribuição previdenciária dos
servidores e terceiros ao INSS.
Não recolhimento de contribuição previdenciária
patronal do INSS (Item 6.2 do RT 1009/2017-9 e 2.9 da
ITC 3816/2018-2).
Responsável: Paulo Marcio Leite Ribeiro.
A SecexContas averiguou o Balancete da Execução
Orçamentária (BALEXO), constatando que os
recolhimentos
previdenciários
referentes
à
contribuição patronal não foram integralmente
efetuados, vez que do total devido no exercício de
2016, 98% não foi recolhido. Inclusive, constatou que
da relação de cancelamento de restos a pagar, que os
cancelamentos dos processados mais representativos
são pertinentes a valores devidos de INSS em 2014
e 2015. Também na dívida fundada consta saldo
inicial devido ao INSS, por meio de parcelamento,
de R$ 5.978.925,53, inscrições em 2016 de mais R$
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5.663.405,68 e saldo final de R$ 11.629.863,82. Em
2016, conforme apurado, novamente o município não
cumpriu com a obrigação, ampliando ainda mais o
débito.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia – NCE, em razão da ausência de apresentação
de justificativa por parte do Sr. Paulo Marcio Leite
Ribeiro, sugeriu a manutenção da irregularidade
apontada, o que acolho integralmente, diante da
indicação de grande endividamento do ente municipal
junto ao INSS sob a gestão do ora responsável, que
sequer apresentou justificativas.
Ausência de medidas legais para a instituição do Fundo
M. de Saúde como Unidade Gestora (Item 6.3 do RT
1009/2017-9 e 2.10 da ITC 3816/2018-2).
Responsável: Paulo Marcio Leite Ribeiro.
De acordo com o Relatório Técnico 1009/2017,
ao compulsar os demonstrativos consolidados do
Município encaminhados nesta Prestação de Contas,
bem como os dados encaminhados por meio das
Prestações de Contas Bimestrais junto ao sistema
CidadesWeb, restou demonstrado que o Município
não possui Fundo Municipal de Saúde instituído,
inobservando a previsão contida na Lei Complementar
Federal nº 141/2012.
Em face da ausência de apresentação defesa do Sr.
Paulo Marcio Leite Ribeiro e a consequente declaração
de sua revelia, o Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia – NCE opinou pela
manutenção da irregularidade em análise.
Resta configurado o não cumprimento da Lei
Complementar Federal 141/12, vez que o Município

até a presente data não possui fundo municipal de
saúde instituído, conforme informações constantes
no sistema CidadES, razão pela qual acompanho
o entendimento da área técnica e mantenho a
irregularidade.

irregularidade.

Descumprimento do limite legal com despesa de
pessoal – Poder Executivo e Consolidado (Item 7.1.1
do RT 1009/2017-9 e 2.11 da ITC 3816/2018-2).

Responsável: Paulo Marcio Leite Ribeiro.

Responsável: Paulo Marcio Leite Ribeiro.
Conforme apresentado pela SecexContas no Relatório
Técnico 1009/2017-9, o Poder Executivo descumpriu
o limite legal de 54% previsto no artigo 20, inciso III,
alínea b da Lei Complementar nº 101/00, canalizou
em despesa de pessoal e encargos sociais o montante
de R$ 21.556.474,13, resultando numa aplicação de
72,72% em relação à RCL apurada para o exercício (R$
29.641.944,69).
Insta salientar que, embora regularmente citado para
se manifestar, o Sr. Paulo Marcio Leite Ribeiro não
apresentou suas razões de justificativa, tendo sua
revelia declarada por meio da Decisão Monocrática
1528/2018-3. Assim sendo, o Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia – NCE sugeriu a
manutenção da irregularidade constante do item 7.1.1
do RT 1009/2017.
Ademais, não há nos autos qualquer outro
elemento que pudesse afastar o presente indicativo,
considerando especialmente que no exercício
subsequente novamente foi descumprido o limite de
despesa com pessoal, conforme dados apresentados
no sistema CidadES, razão que me leva a acompanhar
o entendimento técnico e ministerial para manter a
www.tce.es.gov.br

Despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres
de mandato sem suficiente disponibilidade de caixa
para pagamento (Item 7.4.2 do RT 1009/2017-9 e 2.12
da ITC 3816/2018-2).
A SecexContas apontou que o Poder Executivo contraiu
obrigações de despesa no período vedativo com
insuficiência de recursos financeiros para pagamento,
em diversas fontes de recursos.
Face a ausência de defesa do Sr. Paulo Marcio Leite
Ribeiro e a sua consequente revelia, o Núcleo de
Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE
sugeriu a manutenção da irregularidade.
A referida irregularidade afronta ao artigo 42 da LRF
onde estabelece que nos 2 (dois) últimos quadrimestres
do mandato é vedado ao gestor a contratação de
obrigação sem a correspondente disponibilidade
financeira, in verbis:
“Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão
referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do
seu mandato, contrair obrigação de despesa que não
possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que
tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte
sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para
este efeito.
Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade
de caixa serão considerados os encargos e despesas
compromissadas a pagar até o final do exercício. ”
A área técnica evidenciou no APÊNDICE G do Relatório
Técnico 1009/2017, nas fontes Saúde e Educação
(Recursos próprios) e Não Vinculados, as informações
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sobre as obrigações de despesa consideradas na
apuração, especificando o número e data do empenho,
fornecedor, histórico da despesa, classificação dos
restos a pagar entre processados e não processados,
valor, fonte de recursos, número e data de assinatura
do contrato/congênere.
Analisando tais informações, resta evidente que
foram contraídas diversas despesas dentro do período
vedado, sem disponibilidade de caixa líquida suficiente
para arcar com essas despesas.
Diante disso, e considerando a ausência de defesa
do Responsável e a sua consequente revelia, não há
outro caminho senão acolher o entendimento técnico
e ministerial em manter a irregularidade.
Registro, oportunamente, que a transgressão ao artigo
42 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF implica no
crime tipificado no art. 359-C do Código Penal que foi
introduzido pela Lei 10.028/2000, conhecida como a
lei de crimes fiscais.
Dessa forma, torna-se necessário que esta Corte de
Contas encaminhe o fato para o Ministério Público
Estadual para apurar a eventual prática de crime.
Muitos gestores têm alegado ausência de dolo e má-fé
em sua conduta.
É importante dizer que mesmo em condutas culposas
é cabível a emissão de Parecer Prévio pela Rejeição
das Contas. O que pode afastar a rejeição no caso
específico do art. 42 são as exceções previstas e
definidas pela Corte de Contas.
Além disso, o Tribunal de Contas não tem instrumentos
que possam atestar a conduta pessoal dos gestores no
dia a dia, especialmente sobre a sua intenção ou não de

praticar determinados atos considerados irregulares.

persecução penal para que apure os fatos.

Entretanto, no processo penal, esta aferição da conduta
pessoal do agente é necessária, especialmente porque
o tipo penal do art. 359-C é de natureza dolosa, ou
seja, somente será condenado pela referida conduta
quem agir dolosamente e isso será apurado pelos
instrumentos que estão disponíveis para os órgãos
responsáveis pela apuração, pelo patrocínio e pelo
julgamento das ações penais, ou seja, a Polícia, o
Ministério Público e o Poder Judiciário.

O processo penal, como pode resultar em uma pena
de restrição à liberdade, exige um grau mais apurado
da culpabilidade pessoal do agente na conduta.

E como se chega à conclusão de que o crime do art.
359-C é doloso? Recorre-se ao Parágrafo Único do art.
18 do Código Penal, que prescreve o seguinte:
Art. 18 - Diz-se o crime:
Crime doloso
I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu
o risco de produzi-lo;
Crime culposo
II - culposo, quando o agente deu causa ao resultado
por imprudência, negligência ou imperícia.
Parágrafo único - Salvo os casos expressos em lei,
ninguém pode ser punido por fato previsto como
crime, senão quando o pratica dolosamente.
Como no texto do tipo penal do art. 359-C não se fala
em conduta culposa, o crime para ser configurado
exige que a conduta seja dolosa.
A partir dessa análise podemos concluir que quem tiver
as contas rejeitadas por infração ao art. 42 da LRF não
estará automaticamente condenado criminalmente,
mas o Tribunal de Contas está obrigado por dever
de oficio comunicar aos órgãos responsáveis pela
www.tce.es.gov.br

Aumento de despesa com pessoal pelo titular do Poder
nos últimos 180 dias de seu mandato (Item 7.5 do RT
1009/2017-9 e 2.13 da ITC 3816/2018-2).
Responsável: Paulo Marcio Leite Ribeiro.
De acordo com o Relatório Técnico elaborado pela
SecexContas, após análise das folhas de pagamento
referentes às competências de junho a dezembro do
exercício financeiro de 2016, constatou-se incremento
no número de servidores nos últimos 180 dias do
mandato do Prefeito.
Considerando a ausência de defesa do Sr. Paulo Marcio
Leite Ribeiro e a verificação de aumento de despesa
nos últimos 180 dias de seu mandato, o Núcleo de
Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE
sugeriu a manutenção da irregularidade apontada no
item 7.5 do RT 1009/2017-9, entendimento o qual
acompanho, vez que não há qualquer elemento capaz
de sanear a irregularidade.
Desatendimento a requisitos da LRF e Constituição da
República quanto à renúncia de receita (Item 7.6.1 do
RT 1009/2017-9 e 2.14 da ITC 3816/2018-2).
Responsável: Paulo Marcio Leite Ribeiro.
Conforme demonstrado pela SecexContas, a Lei de
Diretrizes Orçamentárias nº 022/2015, aprovada
para o exercício de 2016, apresentou previsão para
beneficiar munícipes com renúncia de receita de IPTU,
não sendo tal renúncia considerada para efeito de
cálculo do orçamento da receita, nos termos do artigo
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30 da referida LDO. Quanto ao Balanço Orçamentário,
embora tenham sido previstos R$ 181.575,00 de
arrecadação de IPTU para o exercício de 2016, foram
efetivamente arrecadados apenas R$ 102.723,15.
Nota-se ainda que o Município descumpriu suas metas
de arrecadação de receita no total de R$ 6.503.858,12,
bem como resultados primário e nominal.
Cumpre destacar que não foi possível auferir o caráter
geral ou não do destinatário do benefício pela leitura
da LDO, presumindo-se que não seja de caráter geral
por ter seu Anexo trazido medidas de compensação.
Desse modo, imprescindível a observação ao artigo
14, incisos I e II, da Lei de Responsabilidade Fiscal,
quanto à concessão de isenção em caráter não geral
compreendida no conceito de renúncia de receita:
Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou
benefício de natureza tributária da qual decorra
renúncia de receita deverá estar acompanhada de
estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois
seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes
orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes
condições:
I - demonstração pelo proponente de que a renúncia
foi considerada na estimativa de receita da lei
orçamentária, na forma do art. 12, e de que não
afetará as metas de resultados fiscais previstas no
anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;
II - estar acompanhada de medidas de compensação,
no período mencionado no caput, por meio do
aumento de receita, proveniente da elevação de
alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou
criação de tributo ou contribuição.

Ademais, não foi localizada lei concedendo a referida
isenção (quando em consulta ao sítio eletrônico
da Câmara Municipal de Água Doce do Norte), em
desrespeito ao artigo 150, § 6º da Constituição Federal,
uma vez que a concessão de benefícios ou incentivos
de natureza tributária obrigatoriamente se dá por
meio da lei municipal, de iniciativa exclusiva do Chefe
do Poder Executivo.
Considerando a ausência de defesa do Sr. Paulo Marcio
Leite Ribeiro e a sua consequente declaração de revelia
pela Decisão Monocrática 1528/2018-3, o Núcleo de
Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE
sugeriu a manutenção da irregularidade apontada
neste item, entendimento o qual acompanho, pelas
razões já expostas pela área técnica.
Descumprimento do limite mínimo constitucional
de aplicação de recursos próprios na manutenção
e no desenvolvimento do ensino (Item 8.1.1 do RT
1009/2017-9 e 2.15 da ITC 3816/2018-2).
Responsável: Paulo Marcio Leite Ribeiro.
Consta do Relatório Técnico 1009/2017-9 que o
Município de Água Doce do Norte desrespeitou a
previsão contida no artigo 212 da Constituição Federal,
ao aplicar apenas 19,66% (R$ 3.868.856,09) da receita
base de cálculo em manutenção e desenvolvimento do
ensino, quando deveria aplicar no mínimo 25%.

Federal para manutenção e desenvolvimento do
ensino público, e o Gestor mantém-se silente, não
apresentando as justificativas devidas, é imperioso
acompanhar o entendimento técnico e manter a
irregularidade.
Descumprimento do limite mínimo constitucional de
aplicação de recursos em ações e serviços públicos
de saúde (Item 8.2.1 do RT 1009/2017-9 e 2.16 da ITC
3816/2018-2).
Responsável: Paulo Marcio Leite Ribeiro.
A SecexContas apurou que o Município de Água Doce
do Norte descumpriu o disposto no artigo 77, inciso III,
do ADCT, ao aplicar somente 14,67% (R$ 2.885.883,47)
da receita base de cálculo em manutenção e
desenvolvimento do ensino, ao invés do mínimo de
15%.
Considerando a ausência de defesa do Sr. Paulo
Marcio Leite Ribeiro e a não aplicação do mínimo
em ações e serviços públicos de saúde, exigido pela
Constituição Federal, o Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia – NCE sugeriu a manutenção
da irregularidade apontada neste item.

Considerando a ausência de defesa do Sr. Paulo
Marcio Leite Ribeiro o Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia – NCE sugeriu a manutenção
da irregularidade.

Embora o percentual faltante seja apenas 033%, é de
se ressaltar que a Constituição Federal faz exigência
quanto ao mínimo que deve ser aplicado em ações
e serviços públicos de saúde. Não se alcançando tal
percentual mínimo, especialmente sem qualquer
justificativa por parte do Gestor, a manutenção
da irregularidade é o que se impõe, seguindo o
entendimento técnico e ministerial.

Diante da situação em tela, onde não foi aplicado
sequer o percentual mínimo exigido pela Constituição

Dotação atualizada apresenta-se em valor superior
à receita prevista atualizada (Item 12.1.12 do RT

www.tce.es.gov.br
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1009/2017-9 e 2.17 da ITC 3816/2018-2).

80, inciso III da LOTCEES.

Responsável: Paulo Marcio Leite Ribeiro.

1.2. Formar autos apartados, após o trânsito em
julgado do presente processo, nos termos dos artigos
38, inciso II, e parágrafo único, 134, inciso III, e § 2°
e 281 do RITCEE, com a finalidade de apurar se há
responsabilidade pessoal do Gestor Municipal pelo
descumprimento do disposto no art. 5º, incisos III e IV,
§§ 1º e 2º da Lei nº 10.028/2000.

Depreende-se do Relatório Técnico 1009/2017 que o
total da Dotação Atualizada no Balanço Orçamentário
(R$ 38.033.460,00) estaria a maior em R$ 533.460,00
em relação à receita prevista atualizada (R$
37.500.000,00).
Considerando a ausência de defesa do Sr. Paulo
Marcio Leite Ribeiro e sua consequente declaração de
revelia, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia – NCE sugeriu a manutenção da
irregularidade apontada no item 12.1.12 do RT
1009/2017-9, entendimento o qual acompanho, diante
da ausência de qualquer esclarecimento que pudesse
sanear o item.
Ante todo o exposto, acompanhando parcialmente 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. PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante
as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Emitir Parecer Prévio dirigido à Câmara Municipal
de Água Doce do Norte, recomendando a REJEIÇÃO
DAS CONTAS relativas ao exercício de 2016, sob a
responsabilidade do Sr. Paulo Marcio Leite Ribeiro,
nos moldes do artigo 132, inciso III do RITCEES e artigo

1.3. Encaminhar cópia do presente parecer prévio
ao Ministério Público Estadual, após transitado em
julgado, para que possa tomar as medidas necessárias
para apuração de eventual prática de crime, diante do
descumprimento do art. 42 da LRF.

exercício financeiro em questão e o respectivo Parecer
Prévio, na forma do art. 48 da LRF;
1.6. RECOMENDAR a Câmara Municipal de Água
Doce do Norte para que se atente aos projetos de lei
orçamentária, observando a vedação constitucional
contida no artigo 167, incisos V e VII da CRFB, assim
como, o artigo 5, §4º da Lei Responsabilidade Fiscal.
1.7. DAR CIÊNCIA aos interessados;
1.8. Após os trâmites regimentais, ARQUIVAR os autos
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 27/03/2019 - 8ª Sessão Ordinária
da 2ª Câmara.

1.4. DETERMINAR ao atual gestor que:

4. Especificação do quórum:

Se abstenha de incluir nos projetos de lei orçamentária
anual (de sua iniciativa) dispositivos que permitam
a abertura de créditos ilimitados, em observância
à vedação contida no art. 7, VII da Constituição da
República e art. 5º, §4º da Lei de Responsabilidade
Fiscal –Lei Complementar 101/2000;

4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (relator/
no exercício da presidência), Rodrigo Coelho do Carmo
e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (convocado
nos termos do art. 10, § 5º do RITCEES).

Tome 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 contribuições previdenciárias em
atraso, bem como a responsabilidade e o consequente
ressarcimento de danos causados ao Erário, haja vista
que o descumprimento do prazo de quitação do débito
junto à autarquia federal suscita despesas contrárias à
finalidade pública;
1.5. DETERMINAR ao Poder Executivo Municipal que
divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos
de acesso público, a prestação de contas relativa ao
www.tce.es.gov.br

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da presidência
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Convocado nos termos do art. 10, § 5º do RITCEES
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Segunda-feira, 3 de junho de 2019
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