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ATOS DA PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência

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.

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo TC nº 8881/2019-8
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 8881/2019-8, RATIFICOU a contratação da Imprensa Nacional para publicação de matéria do Diário
Oficial da União, cumprimento da Cláusula Sétima item 3 do Processo TC 02866/2019-2, Convênio firmado com a Caixa
Econômica Federal, no valor de R$ 165,20 (cento e sessenta e cinco reais e vinte centavos), por dispensa de licitação,
com fundamento no art. 24, inciso VIII da Lei de 8.666/93.
Vitória/ES, 13 de junho de 2019.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

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

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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ATOS DO PLENÁRIO

PLENÁRIO

Atos do Plenário

433/2015-PLENÁRIO – DESISTÊNCIA DO RECURSO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - ARQUIVAR

Acórdãos e Pareceres - Plenário

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

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

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo.
Acórdão 00538/2019-1 – PLENÁRIO
Processos: 06839/2015-1, 11760/2014-1, 08540/2014-1
Classificação: Pedido de Reexame
UG: BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S/A
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Recorrente: GUILHERME GOMES DIAS, TELEMAR NORTE
LESTE S/A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL
Procuradores: Victor de Souza Lima Oliveira, SILVIA RODRIGUES VIEIRA NOTINI (OAB:109370-RJ), SERGIO EDUARDO FISHER (OAB: 45036-DF, OAB: 17320-ES, OAB:
17119-RJ), Rodrigo Fontes Costa, RODRIGO MAIA RIBEIRO ESTRELLA ROLDAN (OAB: 103789-RJ), Rodolfo Gomes
Amadeo, Raphael Wilson Loureiro Stein, JOSE VIEIRA
PINTO JUNIOR (OAB:38698-RJ), Luciano Bandeira Arantes, Junia Perim Ribeiro, Eduardo Fisher, Daniel Moura Lidoino, Catharina Peisino Naegele, Carlos Hernique
Provinciali Braga, Anna Carolina Gama Costa, Alessandra
Von Doellinger Pompeu, Adriano Severo do Valle
PEDIDO DE REEXAME EM FACE DO ACÓRDÃO TC
www.tce.es.gov.br

1 RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Reexame interposto pela empresa Telemar Norte Leste S/A, em face do Acórdão TC433/2015 – Plenário. O Recorrente se insurge contra o
seguinte item da decisão em tela:
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC8540/2014, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão
plenária realizada no dia vinte e oito de abril de dois mil
e quinze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Considerar improcedente a representação em tela,
nos termos do inciso I, do artigo 95 e artigo 99, §2º, da
Lei Orgânica do TCEES; e
2. Com fulcro no inciso II, do §3º, do art. 176 e art. 186,
da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno), arquivar
os presentes autos, após o trânsito em julgado.
O Acórdão recorrido, da relatoria do Conselheiro Rodrigo Chamoun, julgou improcedente a representação
apresentada pelo ora recorrente e determinou o arquivamento do processo, acolhendo o opinamento técnico da 9ª Secretaria de Controle Externo exposto na Manifestação Técnica Preliminar – MTP 44/2015 (fls. 770774) e do Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, contido na Instrução Técnica Conclusiva –
ITC 1900/2015 (fls. 789-794). Assim como o parecer PPJC 2015/2015 do Ministério Público de Contas (fl. 797).
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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Mediante a manifestação de fl. 29, a Secex Recursos registra ter verificado, no momento da apreciação do mérito, que há interesses contrapostos, e um eventual provimento poderia repercutir nos direitos do recorrido ante
a reforme do Acórdão que o favorece, motivo pelo qual
notifiquei o representante legal do Banestes S/A para
que apresentasse contrarrazões ao presente expediente recursal.

Ocorre que a própria recorrente, às fls. 53-54, protocolou petição informando seu desinteresse no prosseguimento da representação, requerendo baixa dos autos e,
por conseguinte, que seja determinado o arquivamento do feito.

Tempestivamente, os senhores Guilherme Gomes Dias –
Presidente do Banestes e Anselmo Mageski – Presidente
da CPL apresentaram as contrarrazões (fls. 44-48). Posteriormente, a recorrente protocolou petição (fls. 53-54)
informando que não possui mais interesse no prosseguimento da representação autuada nesta Corte de Contas
sob o nº 8540/2014, requerendo que seja dada baixa nos
autos, determinando, por conseguinte, o arquivamento
do feito.

Art. 400. O recorrente poderá, a qualquer tempo, desistir do recurso, desde que não tenha sido iniciado o julgamento.

Assim, encaminhado os autos ao Núcleo de Recursos e
Consultas para análise e instrução, este opinou pela extinção do processo sem julgamento do mérito, tendo
em vista a ausência de interesse-necessidade (Instrução
Técnica de Recurso 75/2019).
Tal entendimento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer
do Ministério Público de Contas 1339/2019).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Conforme exposto no relatório, a Representação no processo TC 8540/2014 foi julgada improcedente, o que levou a empresa representante a interpor o presente pedido de reexame.

Diante disso, entende-se, portanto, ser um pedido de desistência do recurso, previsto no artigo 400 do Regimento Interno deste Tribunal, na qual estabelece o seguinte:

No Código de Processo Civil, quando homologada a desistência da ação, o juiz deverá extinguir o processo sem
resolver o mérito, como previsto no artigo 485, VIII.
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
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 EXTINGUIR o processo sem julgamento do mérito,
e o consequente arquivamento, em razão da desistência
do feito, nos termos do art. 485, VIII do Código de Processo Civil c/c art. 70 da Lei Complementar 621/2012,
bem como o art. 330, III e IV e art. 400 do RITCEES.
www.tce.es.gov.br

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/05/2019 – 13ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges, Rodrigo Coelho do Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
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
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Acórdão 00539/2019-1
Processo: 04092/2018-9
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: SEMESP - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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de Vitória

Contas 1411/2019 – doc. 61).

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

É o relatório.

Responsável: WALLACE NASCIMENTO VALENTE, ALESSANDRA PONTES JUNQUEIRA

2 FUNDAMENTAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2017 –
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 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 Esportes e Lazer de Vitória referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade dos senhores Wallace Nascimento Valente e Alessandra Pontes Junqueira.

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 1041/2019, corroborado pelo Parecer do Ministério Público de Contas 1411/2019,
vejamos:
Instrução Técnica Conclusiva 1041/2019:
“[...]

O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia elaborou o Relatório Técnico 548/2018 (doc. 43) e a
Instrução Técnica Inicial 733/2018 (doc. 44), opinando
pela citação dos responsáveis para apresentação de razões de defesa, o que foi realizado mediante a Decisão
Segex 697/2018 (doc. 45).

2 ANÁLISE DE JUSTIFICATIVAS E DOCUMENTOS APRESENTADO AO TERMO DE CITAÇÃO 1267/2018-5

Posteriormente, tendo os senhores Alessandra Pontes
Junqueira e Wallace Nascimento Valente apresentado
suas justificativas (docs. 52 e 53), foram os autos remetidos ao NCE para análise, concluindo, na Instrução Técnica Conclusiva 1041/2019 (doc. 57), pelo julgamento regular das contas da Secretaria Municipal de Esportes e
Lazer de Vitória.

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 mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira (Parecer do Ministério Público de

2.1 Divergências entre os valores de contribuição previdenciária retida dos servidores - RPPS, apurada na folha de pagamento e registros contábeis. (ITEM 3.4.1.1
DO RTC 548/2018-9).

De acordo com o item 3.4.1.1 Relatório Técnico Contábil
RTC 548/2018-9:
No que tange às contribuições retidas dos servidores e
devidas ao RPPS, com base na Tabela 16, verifica-se que
os valores registrados (Liquidados) e recolhidos pela unidade gestora representaram 164,93% dos valores devidos, sendo considerados como passíveis de justificativas,
para fins de análise das contas.
www.tce.es.gov.br

Sugere-se a citação do gestor para que apresente justificativas e ou documentos, suficientes, para esclarecer, o
motivo de a contabilidade ter registrado e recolhido valores previdenciários maiores que aqueles apurados pela folha de pagamento.
JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS (Protocolo 2477/20194)
Foi apresentada as seguintes justificativas pelos Srs.
Wallace Nascimento Valente e Alessandra Pontes Junqueira, responsáveis pela gestão em 2017:
As divergências apontadas referentes à folha de pagamento do Regime Próprio de Previdência da Secretaria
de Esportes e Lazer de Vitória são decorrentes do envio
equivocado do arquivo FOFRPP na prestação de contas.
Como constatado, foi encaminhada a mesma folha de
pagamento (arquivo FOLRPP), que consta da prestação
de contas da Secretaria Municipal de Cultura de Vitória.
Esse equívoco gerou as divergências entre folha de pagamento e contabilidade, no que se refere ao regime próprio - RPPS. Colocamo-nos à disposição para reenviar o
arquivo no formato XML, se necessário for, uma vez que
só podemos enviá-lo mediante abertura no sistema CidadES a ser disponibilizada por esta Egrégia Corte.
Visando demonstrar os valores corretos, apresenta-se
abaixo tabela com os resumos dos valores das retenções
dos servidores, no percentual de 11 %, e arquivo FOLRPP, que deveria ter sido anexado na PCA, mas que segue
anexo (fl. 32 a 96), no formato bloco de botas:
(TABELA)
Analisando o balancete contábil (doc. anexo), especificamente a conta 2.1.8.8.1.01.01, verifica-se que todos os
valores das contribuições previdenciárias do RPPS (parSegunda-feira, 17 de junho de 2019
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te do servidor) que foram retidos (inscritos) no ano de
2017 também foram repassados (baixados) neste mesmo ano, o que pode ser comprovado através do relatório
Movimento de Pagamento (fls. 112 a 117 do doc. anexo).

tação de contas da Secretaria Municipal de Cultura de
Vitória, ocasionado as divergências entre folha de pagamento e contabilidade, no que se refere ao regime próprio - RPPS.

Assim, na tabela a seguir, apresenta-se os novos percentuais apurados:

Diante disso, a defesa elaborou uma tabela com os resumos dos valores das retenções dos servidores do RPPS
(Doc. 53 – páginas 6/18), na qual verifica-se o montante de R$ 179.318,68. Ou seja, mesmo valor apresentado
no balancete contábil na conta 2.1.8.8.1.01.01, demonstrando que que todos os valores das contribuições previdenciárias do RPPS (parte do servidor) que foram retidos (inscritos) no ano de 2017 também foram repassados (baixados) neste mesmo ano, conforme segue:

(TABELA)
Destarte, os relatórios encaminhados na Prestação de
Contas Anual, DEMCSE e na página 06 do BALVER (fls.
118 e 119 a 140 dos docs. anexos) corroboram com os
valores acima.
Porém, quando confrontados com o arquivo DEMDFL
T.xml, identifica-se que os valores foram apresentados
equivocadamente quando separados por tipo de consignação n° 2, 3, 4 e 5, resultando no valor indevido de R$
193.797,35 para inscrição e baixa do RPPS.
Na seguinte tabela, estão 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 e na página 05 do balancete contábil (fls. 118 e 101 dos docs. anexos), vejamos:
(TABELA)
Dessa maneira, fica demonstrado que os valores que de
fato foram retidos e repassados apurados nos relatórios
contábeis estão de acordo com o arquivo Folha de Pagamento FOLRPP.

(TABELA)
Vale ainda menciona, que os valores estão de acordo
com os apresentados no demonstrativo previdenciário
mensal dos valores retidos dos servidores e efetivamente recolhidos no exercício - DEMCSE.
Diante do exposto, com base nas justificativas e documentação enviada, verifica-se que os valores registrados
representaram 100,00% dos valores e devidos recolhidos pela unidade gestora, no que tange às contribuições
retidas dos servidores e devidas ao RPPS.
Assim, sugere-se o afastamento desta irregularidade.
2.2 Divergências entre os valores de contribuição previdenciária patronal - RPPS apurada na folha de pagamento e registros contábeis. (ITEM 3.4.1.2 DO RTC
548/2018-9).

No que tange às contribuições retidas dos servidores e
devidas ao RPPS, com base na Tabela 15, verifica-se que
os valores registrados e pagos pela unidade gestora representaram 152,60% dos valores devidos, sendo considerados como 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 contabilidade ter registrado e recolhido valores previdenciários maiores que aqueles apurados pela folha de pagamento.
JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS (Protocolo 2477/20194)
Foi apresentada as seguintes justificativas pelos Srs.
Wallace Nascimento Valente e Alessandra Pontes Junqueira, responsáveis pela gestão em 2017:
Considerando tratar-se da mesma folha de pagamento citada no item 3.4.1.1 –enviada equivocadamente os valores das contribuições patronais na folha de pagamento, apurados no Relatório Técnico foi o da Secretaria Municipal de Cultura de Vitória e, portanto, não representa a realidade da Secretaria de Esportes e Lazer
de Vitória.
Conforme demonstrado na Tabela n° 01, do item 3.4.1.1,
os valores da contribuição patronal foram extraídos dos
relatórios mensais da folha de pagamento (fls. 18 a 30
dos docs. anexos).

ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS

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.

Nesse ponto, importante ressaltar que o valor a ser repassado é o dobro do retido (22%), conforme determina
a Lei Municipal n° 6.494/2005 (fi. 31 dos docs. anexos).

A defesa relata que, que por um equívoco, foi encaminhada a folha de pagamento (arquivo FOLRPP) da pres-

De acordo com o item 3.4.1.2 Relatório Técnico Contábil
RTC 548/2018-9:

Com a apresentação da folha de pagamento correta (fls.
32 a 96 dos docs. anexos), pode-se afirmar que o va-

Verifica-se, assim, apontamento esclarecido.

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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lor apurado para a contribuição patronal na FOLRPP no
exercício de 2017 é R$ 358,644,90 e, confrontando com
o relatório DEMCPA (fi. 141 dos docs. anexos), peça integrante da PCA, encaminhada no rol dos documentos exigidos na IN 43/2017, a tabela 15 passa a apresentar o seguinte percentual:
(TABELA)
Ratifica-se, nessa oportunidade, que os valores apurados
quanto aos valores empenhados, liquidados e pagos, demonstrados na tabela acima, estão de acordo com todos
os relatórios apresentados na PCA.
Desse modo, o novo percentual apurado demonstra que
não há divergências entre os valores de contribuição
previdenciária patronal - RPPS, apuradas na folha de pagamento e registros contábeis, razão pela qual encontra-se devidamente esclarecido este apontamento.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
A defesa alega que se trata da mesma folha de pagamento citada no item anterior, que foi enviada equivocadamente, visto que os valores das contribuições patronais
apurados no Relatório Técnico foi o da Secretaria Municipal de Cultura de Vitória e, portanto, não representa a
realidade da Secretaria de Esportes e Lazer de Vitória.
Assim, conforme demonstrado no item anterior (Tabela
n° 01), os valores da contribuição patronal foram extraídos dos relatórios mensais da folha de pagamento (Doc.
53 – páginas 6/18). Diante disso, chegou-se ao montante a ser repassado de R$ 358,644,90, que é o dobro do
retido do valor retido dos servidores, conforme determina a Lei Municipal n° 6.494/2005 (Doc. 53 – página 19).
Ainda ressalta, que o valor apurado para a contribuição
patronal no exercício de 2017, R$ 358,644,90, está de

acordo o demonstrativo patronal mensal da despesa liquidada e efetivamente recolhida no exercício - DEMCPA.

Foi apresentada as seguintes justificativas pelos Srs.
Wallace Nascimento Valente e Alessandra Pontes Junqueira, responsáveis pela gestão em 2017:

Diante do exposto, com base nas justificativas e documentação enviada, verifica-se que os valores registrados
representaram 100,00% dos valores e devidos recolhidos pela unidade gestora, no que tange às contribuições
previdenciárias (patronal) devidas pela unidade gestora
ao RPPS.

Nesse item, também a suposta divergência é esclarecida
pela análise do Balancete Contábil emitido pela Prefeitura Municipal de Vitória (fls. 97 a 111 dos docs. Anexos),
com os valores totalizadores das contas contábeis de consignação do INSS acrescidos de valores referentes a lançamentos de regularização na conta 2.1.8.8.1.01.02.001
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.

Assim, sugere-se o afastamento desta irregularidade.
2.3 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 548/2018-9).
Base legal: Art. 85, 87, 102 e 103 da Lei 4.320/64 e artigo
15, I c/c 22, I e II da Lei Federal nº 8212/1991.
De acordo com o item 3.4.2.1 Relatório Técnico Contábil
RTC 548/2018-9:
No que tange às contribuições retidas dos servidores e
devidas ao RGPS, com base na Tabela 16, verifica-se que
os valores registrados (Liquidados) pela unidade gestora
representaram 140,74% dos valores devidos; já os valores recolhidos representaram 141,93% dos valores devidos, sendo considerados como passíveis de justificativas,
para fins de análise das contas.
Sugere-se a citação do gestor para que apresente justificativas e ou documentos, para esclarecer, o motivo de
a contabilidade ter registrado e recolhido valores previdenciários maiores que aqueles apurados pela folha de
pagamento.
JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS (Protocolo 2477/20194)
www.tce.es.gov.br

Já no que diz respeito às contribuições previdenciárias
do RGPS (parte do servidor), 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 (fi. 118 dos does. anexos), 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:
(TABELA)
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 (fi. 142 dos
does. anexos), vejamos:
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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(TABELA)
Na tabela a seguir, constam os valores corretos para o tipo de consignação 4 (funcionalismo) e que foram corretamente demonstrados no arquivo DEMCSE (fi. 118 dos
does. anexos), enviado na PCA de 2017, ou seja, inscrições no montante de R$ 204.305,68 e baixas no montante de R$ 188.337,14 (despesas do exercício de 2017):
(TABELA)
Destarte, a diferença no valor da baixa apresentada no
Balancete Contábil e no Relatório DEMCSE (fls. 101 e
118 dos does. anexos) é relativa à retenção efetuada em
2016 e I repassada em janeiro de 2017, no valor de R$
18.394,84 (fi. 143 dos does. anexos).
Ressalte-se, oportunamente, que todos os repasses para a RGPS estão comprovados no Relatório de Movimento de Pagamento dos valores retidos dos servidores (fls.
143 a 149 dos does. anexos).
E com os esclarecimentos da tabela 16 abaixo, ficam demonstrados os valores que de fato foram retidos - de
acordo com o arquivo estruturado da Folha de Pagamento (FOLRGP) -e repassados, conforme documentos anexados, senão vejamos:
(TABELA)
Ressaltamos que o percentual do valor recolhido não foi
100% porque os valores retidos no mês de dezembro só
são repassados em janeiro do ano seguinte, conforme a
data do vencimento prevista na legislação.
Conclui-se, portanto, que também neste item o apontamento foi devidamente esclarecido
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
A defesa relata que no demonstrativo da dívida flutuan-

te - DEMDFLT enviado na PCA de 2017, os valores foram
apresentados equivocadamente por tipo de consignação
n° 4 e 5. Além disso, foram somados os lançamentos de
regularização demonstrados no Razão (Doc. 53 – página
131), conforme segue:

folha de pagamento e contabilidade no que se refere ao
regime próprio - RPPS. Sugere-se a citação do gestor para reenviar a folha de pagamento – arquivo FOLRPP.

(TABELA)

Foi apresentada as seguintes justificativas pelos Srs.
Wallace Nascimento Valente e Alessandra Pontes Junqueira, responsáveis pela gestão em 2017:

Menciona que os valores corretos para o tipo de consignação 4 (funcionalismo foram corretamente demonstrados no arquivo DEMCSE, enviado na PCA de 2017, ou seja, inscrições no montante de R$ 204.305,68 e baixas no
montante de R$ 188.337,14 (despesas do exercício de
2017), conforme a seguinte tabela:
(TABELA)
Diante do exposto, com base nas justificativas e documentação enviada, verifica-se que os valores registrados representaram 100,00% dos valores devidos, já os
valores recolhidos pela unidade gestora, representaram
92,18% dos valores devidos, no que tange às contribuições retidas dos servidores e devidas ao RGPS, sendo
considerados aceitáveis, para fins de análise das contas.
Assim, sugere-se o afastamento desta irregularidade.
2.4 Erro no envio da folha de pagamento - arquivo
FOLRPP. (ITEM 3.4.3 DO RTC 548/2018-9).
Base legal: Art. 85 da Lei 4320/64.
De acordo com o item 3.4.3 Relatório Técnico Contábil
RTC 548/2018-9:
A Secretaria de Esporte e Lazer de Vítória enviou na
prestação de contas a mesma folha de pagamento, arquivo FOLRPP, que consta da prestação de contas da Secretaria Municipal de Cultura de Vitória. Provavelmente, este equívoco, deve ter gerado as divergências entre
www.tce.es.gov.br

JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS (Protocolo 2477/20194)

Consoante informação da Subsecretaria de Contabilidade, todos os arquivos da Folha de Pagamento para envio
nas Prestações de Contas Anuais das Unidades Gestoras
do Município de Vitória são gerados no formato XML,
conforme layout determinado na IN 43/2017 do TCEES
e, sendo assim, não possuem cabeçalho identificando a
UG e são nomeados igualmente.
No caso em questão, tanto o arquivo FOLRPP da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Vitória como o da
Secretaria Municipal de Cultura de Vitória foram devidamente conferidos antes do envio para o TCEES e, estando corretos, foram nomeados na forma exigida pela IN
43/2017 para serem enviados junto com os demais arquivos.
Estando os dois arquivos com o mesmo nome, a servidora responsável pelo envio das PCA’s das duas UG’s retro
mencionadas, por equívoco, selecionou o arquivo FOLRPP da Secretaria Municipal de Cultura de Vitória e anexou junto aos demais arquivos da Secretaria Municipal
de Esportes e Lazer de Vitória.
Como sabido, o CidadES não faz checagem e/ou validação dos arquivos, razão pela qual foi aceito e, quando da
homologação, já estava com o cabeçalho da Secretaria
Municipal de Esportes e Lazer de Vitória, criado pelo próSegunda-feira, 17 de junho de 2019
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prio TCEES e, não sendo possível identificar o equívoco,
foi homologado como se fosse o arquivo correto.
Percebe-se, desse modo, que o erro no envio da folha
de pagamento (arquivo FOLRPP) que causou todas as divergências apontadas referentes a folha de pagamento
do Regime Próprio de Previdência da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Vitória, mas que foram devidamente esclarecidas nesta resposta, utilizando o conteúdo de peças que integram a PCA de 2017 e com os
demais documentos anexados na presente, seguindo
a sugestão do Nobre Auditor do Relatório Técnico n°
00548/2018-9, que sugeriu a citação do gestor para reenviar a folha de pagamento (arquivo FOLRPP).
Com efeito, considerando os esclarecimentos prestados
pela Subsecretária de Contabilidade no parecer anexo,
verifica-se que os achados indicados não passam de meras irregularidades formais que não causaram qualquer
risco ou prejuízo à administração pública, em especial ao
erário.
Em razão disso, tais achados devem ser desconsiderados, à luz da teoria dos vícios do Direito Administrativo,
construída justamente com base na existência de irregularidades formais como estas que, por não causarem
qualquer prejuízo, não produzem efeitos na esfera jurídica.
Nesse sentido é o próprio Regimento Interno do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, senão vejamos:
[...]
Interpretação distinta pode caracterizar excessivo apego
à formalidade, dissociado de qualquer interesse público,
como não deixam dúvidas os julgados acima colacionados e o próprio artigo 367 do Regimento Interno do Tri-

bunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
No caso em apreço, foram constatadas irregularidades
formais (já sanadas) nos documentos contábeis apresentados que não comprometeu a efetiva auditoria, inclusive resultando posteriormente nos achados indicados pelo próprio TCE-ES, o que comprova que o ato
atingiu seu resultado útil, não havendo efeito prejuízo
à administração pública.
Diante do exposto, é possível afirmar (I) que todos os fatos imputados configuram irregularidades formais sanáveis e sanadas, onde (11) não é possível presumir a MÁ-FÉ e (111) que não causaram qualquer prejuízo ao erário, razão pela qual deva ser dispensado o mesmo tratamento dado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e pelo
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA às irregularidades, qual
seja, a sua DESCONSIDERAÇÃO.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
A defesa alega que os arquivos FOLRPP da Secretaria
Municipal de Esportes e Lazer de Vitória e da Secretaria
Municipal de Cultura de Vitória foram devidamente conferidos antes do envio para o TCEES, ocorre que, a servidora responsável pelo envio das PCA’s das duas UG’s
retro mencionadas, por equívoco, selecionou o arquivo
FOLRPP da Secretaria Municipal de Cultura de Vitória e
anexou junto aos demais arquivos da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Vitória.
Com isso, verifica-se que a inconsistência apontada foi
identificada e justificada pelo gestor, assim, sugere-se o
afastamento desta irregularidade.
3 - CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Vitória, relativa ao
www.tce.es.gov.br

exercício de 2017, sob a responsabilidade dos Srs. Wallace Nascimento Valente e Alessandra Pontes Junqueira.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR a Prestação de
Contas da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de
Vitória, sob a responsabilidade dos Srs. Wallace Nascimento Valente e Alessandra Pontes Junqueira, relativamente ao exercício de 2017, com base no art. 84, inciso
I, da Lei Complementar 621/2012.
[...]”
Parecer do Ministério Público de Contas 1411/2019:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, no uso
de suas atribuições institucionais manifesta-se nos seguintes termos.
Trata-se de Prestação de Contas Anual, relativa ao exercício financeiro de 2017, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Vitória - SEMESP, sob responsabilidade de Wallace Nascimento Valente (Secretário de Esporte) e Alessandra Pontes Junqueira (Secretária Executiva).
No vertente caso, evidencia-se da Instrução Técnica
Conclusiva – ITC 1041/2019-3 que os indicativos de irregularidades[1] constantes do Relatório Técnico – RT
0548/2018-9 foram afastados pela Unidade Técnica em
razão das justificativas apresentadas pelos responsáveis,
de modo que se pode inferir que os balanços apresentados representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, os resultados da execução orçamentária,
financeira e patrimonial da unidade gestora.
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas seja a
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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presente prestação de contas julgada REGULAR, com fulcro no art. 84, inciso I, da LC nº. 621/2012, expedindo-se
quitação aos responsáveis.
Por fim, com fulcro no inciso III[2] do art. 41 da Lei n.
8.625/93, bem como no parágrafo único[3] do art. 53
da Lei Complementar nº 621/12, reserva-se, ainda, este
Parquet ao direito de manifestar-se oralmente em sessão de julgamento.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte
deliberação que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas pelo Relator, em:
1.1 JULGAR REGULARES as contas dos senhores Wallace Nascimento Valente e Alessandra Pontes Junqueira
frente à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 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;
1.2 ARQUIVAR os presentes autos após trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/05/2019 – 13ª Sessão Ordinária

do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges, Rodrigo Coelho do Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
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
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Acórdão 00540/2019-1
Processo: 05960/2018-5
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
UGs: 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 - Prefeitu-

www.tce.es.gov.br

ra 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 Municipal de 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 - 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
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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- 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

1 Relatório
Trata-se de Auditoria de Conformidade realizada nas
prefeituras municipais de Alegre, Anchieta, Aracruz, Cariacica, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Divino
de São Lourenço, Fundão, Guarapari, Marilândia, Mimoso do Sul, Nova Venécia, Pancas, Serra, São Domingos
do Norte, Santa Leopoldina, Viana, Vitória, Vila Valério,
Muqui e Vila Velha, relativa ao período de 01/01/2015
a 07/12/2018. O objetivo consiste em auditar o cumprimento das metas 1 e 18 do Plano Nacional de Educação,
considerando o disposto nos Planos Estadual e Municipais de Educação, nos seguintes termos:
Meta 1: universalizar, até 2016, a educação infantil na
pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos
de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por
cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PNE.
Meta 18: assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de Carreira para os (as) profissionais da
educação básica e superior pública de todos os sistemas
de ensino e, para o plano de Carreira dos (as) profissionais da educação básica pública, tomar como referência
o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal.

FISCALIZAÇÃO AUDITORIA – RECOMENDAÇÕES – OFICIAR

A SecexSES (Secretaria de Controle Externo de Educação
e Segurança Pública) elaborou o Relatório de Auditoria
23/2019 (doc. 24), apresentando os seguintes achados
de Auditoria:

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

“(...) A1(Q1) - Plano Municipal de Educação não exequível.

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

www.tce.es.gov.br

A2(Q3) - Ausência de acompanhamento ou acompanhamento incipiente da execução das metas e estratégias do
Plano Municipal de Educação.
A3(Q4) - Ausência de levantamento de demanda por vagas no ensino infantil.
A4(Q4) - Não realização de busca ativa.
A5(Q8) - Profissionais da educação infantil ocupantes de
cargos comissionados ou temporários acima do percentual máximo previsto na Meta 18 do Plano Nacional de
Educação (10%).
A6(Q9) - Desconformidade do Plano de Carreira e Remuneração para os profissionais da educação infantil com o
piso remuneratório nacional. (...)”
Em seguida foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva ITC 684/2019 (doc. 28), opinando por recomendar
aos responsáveis a implementação de medidas com vistas à realização das adequações necessárias ao cumprimento da lei (PNE – Plano Nacional de Educação – Lei
13.005/2014, e também os Planos Estadual e Municipais
da Educação).
O Ministério Público de Contas manifestou-se por meio
do Parecer 876/2019 (doc. 32), da lavra do Procurador
Heron Carlos Gomes de Oliveira, acolhendo in totum os
encaminhamentos propostos pela área técnica.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Ratifico a Instrução Técnica Conclusiva 684/2019 e o Parecer 876/2019 do Ministério Público de contas, recomendando aos gestores que realizem as adequações necessárias, nos seguintes termos:
“(...) 2 ANÁLISE DOS ACHADOS DE AUDITORIA
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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2.1 PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NÃO EXEQUÍVEL
(A1).

de Educação ao atual cenário do município e, caso necessário, promova a consequente alteração do PME.

Critérios: arts. 7° e 8° da Lei Federal 13.005/2014.

Análise do Achado

Responsáveis: Prefeitura Municipal de Divino São Lourenço; Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto; Prefeitura Municipal de Fundão; Prefeitura Municipal de
Marilândia; Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul; Prefeitura Municipal de Nova Venécia; Secretaria Municipal
de Educação de Cariacica e Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha

A Lei Federal 13.005/2014, que instituiu o Plano Nacional de Educação (PNE) criou para os municípios, para os
estados e para o Distrito Federal a obrigação de aprovar
seus próprios planos de educação, que fossem orientados ao PNE e que, ao mesmo tempo, compreendessem a
realidade e as especificidades locais, conforme disposto
nos artigos 7º, caput, e § 2o e 8º:

Conforme Relatório de Auditoria 55/2018, nos municípios de Cariacica, Vila Velha, Fundão, Nova Venécia, Marilândia, Santa Leopoldina, Mimoso do Sul, Dores do Rio
Preto e Divino de São Lourenço verificou-se que a ausência de processo de planejamento transparente e democrático quando da elaboração do plano municipal de
educação resultou em um documento que não observou
as especificidades locais, resultando em planos que não
condizem com a realidade, o que pode comprometer sua
execução dentro do prazo estipulado.

Art. 7o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios atuarão em regime de colaboração, visando ao alcance das metas e à implementação das estratégias objeto deste Plano.

Após a submissão dos achados, em razão das justificativas apresentadas pelos secretários municipais, a equipe
de fiscalização manteve a irregularidade para todos os
municípios, afastando somente no caso de Santa Leopoldina, por entender como suficientes as justificativas e os
documentos apresentados.

Art. 8o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar seus correspondentes planos de educação, ou adequar os planos já aprovados em lei, em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas
neste PNE, no prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei.

Dada a situação encontrada, o Relatório procedeu à seguinte proposta de encaminhamento:
Recomendação a órgão/entidade (art. 207, V c/c art.
329, §7º, do RITCEES)
Recomenda-se ao atual gestor do jurisdicionado que realize estudos visando à adequação do Plano Municipal

§ 2o As estratégias definidas no Anexo desta Lei não elidem a adoção de medidas adicionais em âmbito local ou
de instrumentos jurídicos que formalizem a cooperação
entre os entes federados, podendo ser complementadas
por mecanismos nacionais e locais de coordenação e colaboração recíproca.

Ressalta-se que a exigibilidade do plano municipal guardar consonância com o plano nacional não significa que
deva simplesmente reproduzir suas metas e estratégias.
É necessário que traduza e concilie tal obrigação com as
necessidades e capacidades educacionais do município,
pois, só assim, será capaz de apresentar resultados efewww.tce.es.gov.br

tivos. Em outras palavras, a efetividade do plano municipal de educação depende em grande parte do real dimensionamento das demandas educacionais, das fragilidades, dos desafios e das potencialidades do município.
Além disso, o parágrafo segundo do artigo oitavo do PNE
exige que a elaboração do plano de cada ente seja realizada com a participação dos representantes da comunidade educacional e da sociedade civil:
2o Os processos de elaboração e adequação dos planos
de educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de que trata o caput deste artigo, serão realizados com ampla participação de representantes da comunidade educacional e da sociedade civil.
Conforme destacado no relatório de auditoria, a ausência de processo de planejamento transparente e democrático, quando da elaboração do plano municipal
de educação dos municípios relacionados no presente
achado, resultou em um documento que não observou
as especificidades locais, o que pode comprometer sua
execução.
Tendo em vista o exposto, sugere-se, no mesmo sentido
do relatório:
Recomendar ao atual gestor do jurisdicionado que realize estudos visando à adequação do Plano Municipal de
Educação ao atual cenário do município e, caso necessário, promova a consequente alteração do PME.
AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO OU ACOMPANHAMENTO INCIPIENTE DA EXECUÇÃO DAS METAS E ESTRATÉGIAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (A2)
Critérios: Lei – 13.005/2014, art. 7°, § 1º e § 3°.
Responsáveis: Prefeitura Municipal de Divino de São
Lourenço; Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto;
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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Prefeitura Municipal de Marilândia e Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul.
Segundo relatado, nos municípios de Marilândia, Mimoso do Sul, Dores do Rio Preto e Divino de São Lourenço verificou-se a inexistência de processo formalizado de
acompanhamento e monitoramento do plano municipal
de educação. Destaca a equipe que a ausência de acompanhamento formalizado dificulta ao município ter ciência do percentual das metas e estratégias já atingidas e
da necessidade de novas ações necessárias ao seu cumprimento.
Além disso, a existência de um processo formalizado de
acompanhamento cria um histórico dentro do município, facilitando a transição quando há mudanças de secretários e/ou equipe, para que não ocorra perda de trabalho realizado ou longos períodos de adaptação.
Após a submissão dos achados, em razão das justificativas apresentadas pelos secretários municipais, a equipe
de fiscalização manteve a irregularidade para os quatro
municípios.

Análise do Achado
O artigo 7º da Lei 13.005/2014 dispõe, nos parágrafos
primeiro e terceiro, sobre o cumprimento e o acompanhamento das metas previstas nos planos de cada ente:
Art. 7 A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios atuarão em regime de colaboração, visando ao alcance das metas e à implementação das estratégias objeto deste Plano.
o

§ 1o Caberá aos gestores federais, estaduais, municipais
e do Distrito Federal a adoção das medidas governamentais necessárias ao alcance das metas previstas neste
PNE.
§ 3o Os sistemas de ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios criarão mecanismos para o acompanhamento local da consecução das metas deste PNE e
dos planos previstos no art. 8o.

Recomendar ao atual gestor do jurisdicionado que realize efetivamente o acompanhamento e monitoramento
do Plano Municipal de Educação.
2.3 AUSÊNCIA DE LEVANTAMENTO DE DEMANDA POR
VAGAS NO ENSINO INFANTIL (A3)
Critérios: Lei – 13.005/2014, Estratégia 1.16.
Responsável: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto; Prefeitura Municipal de Fundão; Prefeitura Municipal
de Marilândia; Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul;
Secretaria Municipal de Educação de Cariacica; Secretaria Municipal de Educação de Serra e Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer de Viana e Prefeitura
Municipal de São Domingos do Norte.
De acordo com o Relatório de Auditoria 55/2018, os municípios de Cariacica, Serra, Viana, Fundão, Nova Venécia, Marilândia, Santa Leopoldina, Mimoso do Sul, Dores do Rio Preto e São Domingos do Norte não instituíram processo formalizado de levantamento da demanda
por vagas na educação infantil que permita verificar com
confiabilidade o atendimento da demanda manifesta e
planejar a expansão da oferta de vagas, caso necessário.

Dada a situação encontrada, o Relatório propôs o seguinte encaminhamento aos Municípios de Marilândia,
Dores do Rio Preto e Divino de São Lourenço:

Nota-se que é clara a obrigatoriedade de acompanhamento das metas estabelecidas nos planos municipais
de educação. Além disso, a ausência de acompanhamento, conforme ressaltado pela equipe de fiscalização, dificulta ao município ter ciência do percentual das metas e
estratégias já atingidas e da necessidade de novas ações
necessárias ao seu cumprimento.

Recomendar ao atual gestor do jurisdicionado que instaure processo formalizado de acompanhamento e monitoramento do Plano Municipal de Educação.

Portanto, para aqueles municípios que não possuem sequer processo formalizado de acompanhamento, sugere-se:

Para o Município de Mimoso do Sul, que informou já
possuir comissão de acompanhamento do plano, porém
inativa, foi proposto o seguinte:

Recomendar ao atual gestor do jurisdicionado que instaure processo formalizado de acompanhamento e monitoramento do Plano Municipal de Educação (PME).

Segundo a equipe de fiscalização, o cadastro da demanda por vagas no ensino infantil é realizado de forma descentralizada (nas unidades escolares), sem que haja uma
posterior unificação dos dados. Dessa forma, tem-se como resultado a possibilidade de duplicidade de crianças
postulando vagas, além de dificultar a realização de estudos e planejamentos referentes às metas do plano municipal de educação.

Recomendar ao atual gestor do jurisdicionado que realize efetivamente o acompanhamento e monitoramento
do Plano Municipal de Educação.

Para o município de Mimoso do Sul, que já possui comissão de acompanhamento do plano, porém inativa, propõe-se:

Após a submissão dos achados, em razão das justificativas apresentadas pelos secretários municipais, a equipe
afastou a irregularidade dos Municípios de Nova Vené-
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cia e de Santa Leopoldina, mantendo-a para os demais.

Critérios: Lei – 13.005/2014, Estratégia 1.15.

Dada a situação encontrada, o relatório fez o seguinte
encaminhamento:

Responsáveis: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto; Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul; Prefeitura
Municipal de Santa Leopoldina; Prefeitura Municipal de
São Domingos do Norte; Secretaria de Educação de Aracruz; Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha; Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer de Viana; Secretaria Municipal de Educação de Cariacica; Secretaria Municipal de Educação de Serra; Prefeitura Municipal de Fundão; Prefeitura Municipal de Marilândia;
Prefeitura Municipal de Domingos Martins e Prefeitura
Municipal de Pancas.

Recomenda-se ao atual gestor do jurisdicionado que
analise a viabilidade para adoção de sistema informatizado (tais como SISPAES, o Sistema de Educação de Vitória, entre outros) para levantamento de demanda por
vagas na rede de ensino municipal.
Análise do Achado
De acordo com a estratégia 1.16 do plano nacional de
educação, o Distrito Federal e os municípios, com a colaboração da União e dos estados, realizarão e publicarão,
a cada ano, levantamento da demanda manifesta por
educação infantil em creches e pré-escolas, como forma
de planejar e verificar o atendimento.
Conforme relatado, os responsáveis não instituíram processo formalizado de levantamento da demanda por vagas na educação. Também não há centralização e consolidação das informações quanto às vagas demandadas
em cada unidade de ensino, o que pode resultar em duplicidade de crianças postulando vagas, além de dificultar a realização de estudos e planejamentos referentes
às metas do plano de educação.
Pelo exposto, sugere-se manter a recomendação proposta no relatório no sentido de:

De acordo com o Relatório de Auditoria 55/2018, os municípios de Cariacica, Serra, Vila Velha, Viana, Fundão,
Nova Venécia, Marilândia, Aracruz, Santa Leopoldina,
Domingos Martins, Anchieta, Mimoso do Sul, Dores do
Rio Preto, São Domingos do Norte e Pancas não possuem
processo formalizado para realização de busca ativa, de
forma a combater a exclusão escolar por meio da identificação, registro, controle e acompanhamento de crianças que estão fora da escola ou em risco de evasão.
Após a submissão dos achados, em razão das justificativas apresentadas pelos secretários municipais, a equipe de fiscalização afastou a irregularidade dos Municípios de Nova Venécia e de Anchieta, mantendo-a para
os demais.

Recomendar ao atual gestor do jurisdicionado que analise a viabilidade para adoção de sistema informatizado
(tais como SISPAES, o Sistema de Educação de Vitória,
entre outros) para levantamento de demanda por vagas
na rede de ensino municipal.

Dada a situação encontrada, o relatório propôs o seguinte encaminhamento:

NÃO REALIZAÇÃO DE BUSCA ATIVA (A4)

Análise do Achado

Recomenda-se ao atual gestor do jurisdicionado que instaure processo formalizado para a realização da Busca
Ativa.

www.tce.es.gov.br

A Constituição Federal de 1988 estabelece no artigo 208,
I, a obrigatoriedade da educação dos quatro aos dezessete anos de idade, sinalizando o compromisso estatal
para com a universalização da pré-escola.
O Plano Nacional de Educação estabelece que a implementação das estratégias nele constantes é de responsabilidade de todos os entes federados (Lei 13.005/2014,
art. 7°). A estratégia 1.15 da meta 1 trata especificamente da realização da busca ativa de crianças em idade correspondente à educação infantil, em parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à
infância, preservando o direito de opção da família em
relação às crianças de até 3 (três) anos.
A busca ativa é, portanto, uma incumbência da qual os
municípios não podem se eximir, ainda mais tendo em
vista que a obrigatoriedade da universalização da pré-escola data do ano de 2016. Trata-se de medida destinada
ao combate da exclusão escolar e, como o próprio nome
indica, refere-se a uma ação. Dessa forma, não basta as
unidades de ensino ou as secretarias municipais de educação disponibilizarem vagas para a demanda manifesta de alunos ou monitorarem as faltas dos alunos já matriculados, conforme justificativa apresentada por alguns
municípios fiscalizados. É preciso desenvolver ações de
busca às crianças que, mesmo em idade escolar, não estejam frequentando a escola.
Aliás, a análise das justificativas apresentadas pelos municípios, após a submissão dos achados, demonstra a falta de conhecimento em relação ao conceito de busca ativa, fato também verificado pelo TCU na fiscalização que
avaliou as medidas adotadas pelo Governo Federal e pelas prefeituras municipais para implementar as estratégias previstas na meta 1 do Plano Nacional de Educação
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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(Processo TC 025.153/2016-1 – Acórdão 2775//2017).
Deve ficar claro que, controlar somente a demanda manifesta por vagas (aquela em que os pais ou responsáveis
procuram a instituição de ensino) ou a permanência dos
alunos já matriculados, não garante que todas as crianças em idade escolar estejam inseridas na rede de ensino. A expressão “busca ativa” deve ser entendida como a
ação, por parte do poder público, de localizar e matricular crianças em idade escolar (zero a cinco anos) que não
estejam matriculadas e cujas famílias não tentaram matriculá-las, sendo respeitado, no caso de crianças de até
3 anos, o direito de opção dos responsáveis uma vez que
a obrigatoriedade da educação básica ocorre somente a
partir dos quatro anos de idade.
Ressalta-se que a ausência de mecanismo adequado para a busca por crianças fora da escola dificulta o objetivo
central da universalização da educação infantil constante
no plano nacional de educação. Nesse sentido, a busca
ativa se caracteriza como ferramenta indispensável para
a efetivação da missão constitucional, bem como para o
alcance da Meta 1 do PNE.
Conforme disposto no Acórdão 2774/2018 – TCU – Plenário, a não implementação da busca ativa resulta em:
a) comprometimento da universalização da pré-escola,
constitucionalmente assegurada e prevista como meta
no atual PNE;
b) prejuízo para o planejamento da oferta de vagas e da
expansão da rede de ensino, em razão de a demanda
efetiva não ser plenamente conhecida; e
c) enfraquecimento das diretrizes e estratégias que versam sobre a redução das desigualdades educacionais,
notadamente a Estratégia 1.2, na medida em que parte

do público em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica pode permanecer desassistida.
Já o fato de os processos de busca ativa não estarem devidamente descritos e formalizados pode ocasionar, de
acordo com o disposto no referido Acórdão:
a) descontinuidade das ações e políticas atinentes à busca ativa;
b) falta de padronização e consistência dos processos de
trabalho;
c) desarticulação entre as ações, políticas e atores envolvidos; e
d) fragilidade em garantir recursos para a implementação e continuidade das ações de busca ativa.
Como exemplos de possíveis práticas e arranjos institucionais para a efetivação da busca ativa, sugere-se, dentre outras:
Utilizar os registros administrativos de que dispõem, especialmente os do Cadastro Único (CadÚnico) e os da rede municipal de educação, para identificar, a partir do
cruzamento de dados, crianças em idade escolar que estejam fora da escola;
Fomentar ações de busca ativa a partir de agentes comunitários de assistência social e de saúde, para identificar
eventual existência de crianças desassistidas;
Ressalta-se, ainda, que o Fundo das Nações Unidas para
a Infância (Unicef) em parceria com a União Nacional dos
Dirigentes Municipais de Educação (Undime), o Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social
(Congemas) e o Instituto TIM desenvolveram a “Busca
Ativa Escolar”, uma plataforma gratuita para auxiliar os
municípios no combate à exclusão escolar.
www.tce.es.gov.br

Conforme consta no sítio eletrônico buscaativaescolar.
org.br, o objetivo é apoiar os governos na identificação,
registro, controle e acompanhamento de crianças e adolescentes que estão fora da escola ou em risco de evasão, fornecendo dados concretos para o planejamento e
implementação de políticas públicas que contribuam para a inclusão escolar. A Busca Ativa Escolar reúne representantes de diferentes áreas – Educação, Saúde, Assistência Social, Planejamento – dentro da mesma plataforma. Cada pessoa ou grupo tem um papel específico, que
vai desde a identificação de uma criança ou adolescente fora da escola até a tomada das providências necessárias para a matrícula e a permanência do aluno na escola. Todo o processo é feito pela internet e a ferramenta
pode ser acessada em qualquer computador ou celular.
Há também formulários impressos para agentes comunitários e técnicos verificadores que não têm acesso a dispositivos móveis.
Pelo exposto no relatório de auditoria, que demonstrou
que os municípios não têm realizado a busca ativa e,
ainda mais, por terem demonstrado desconhecimento
quanto ao seu conceito, sugere-se:
Recomendar ao atual gestor do jurisdicionado que instaure processo formalizado para a realização da busca
ativa.
2.5 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS OU TEMPORÁRIOS
ACIMA DO PERCENTUAL MÁXIMO PREVISTO NA META 18 DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (10%). (A5).
Critérios: Lei – 13.005/2014, Estratégia 18.1.
De acordo com o Relatório de Auditoria 55/2018, nos 21
municípios visitados, com exceção de Alegre, o percenSegunda-feira, 17 de junho de 2019
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tual de profissionais docentes ocupantes de cargos de
provimento efetivo das redes públicas de educação básica, após o prazo fixado na Lei n° 13.005/2014 de até
2017, é inferior ao mínimo de 90% (noventa por cento)
previsto na referida lei.
Conforme consta no Relatório, alguns municípios destacaram a questão do declínio populacional. Assim, a realização de concurso público em municípios que estejam
apresentando tal processo, poderia, a médio prazo, resultar em número de profissionais da educação superior à demanda. Dessa forma, muitos municípios têm realizado processo seletivo e não concurso público, pois o
profissional efetivo poderia se tornar excedente ao longo dos anos.
Outro fator apontado para a contratação de profissionais
temporários, verificado nas entrevistas com os secretários municipais de educação, é o grande absenteísmo
dos profissionais da educação infantil, em razão de faltas justificadas (TRE, Licença Juri e atestados médicos).
A equipe prossegue relatando o seguinte:
Conforme verificado in loco pela equipe de auditoria e
as informações trazidas pelos secretários municipais de
educação nas respostas aos ofícios de submissão prévia de achados, os profissionais temporários se tornaram uma necessidade para os municípios para que consigam cumprir com o quantitativo de dias letivos no ano,
além de atender à demanda temporária de profissionais.
O grande absenteísmo de profissionais da educação nos
municípios se deve ao elevado número de licenças solicitadas por tais servidores, entre as quais se destacam
a ausência justificada por participação de júri e serviços
prestados à Justiça Eleitoral.

A título exemplificativo, no exercício de 2018 as Secretarias Municipais de Educação de Vitória e Cariacica despenderam R$ 1.503.904,00 (um milhão, quinhentos mil
e três, novecentos e quatro reais) com pagamento de
substituições de profissionais que solicitaram faltas justificadas fundamentadas nas duas hipóteses anteriormente citadas, conforme tabela:
(TABELA)
Ressalta-se que esses são apenas casos exemplificativos
e que situação semelhante tem ocorrido nos demais municípios do Estado, conforme constado durante a fiscalização. Tal situação de convocação de professores regentes de sala para participar em júri popular, eleições e demais obrigações previstas em lei possui impacto ainda
maior ao se considerar a competência educacional dos
municípios, responsáveis pela educação infantil.
No contexto da educação infantil, o vínculo criado entre
o professor e a criança é tão importante quanto outros
parâmetros considerados primordiais pelos referenciais
de qualidade. É por meio da construção de uma relação
afetiva acolhedora que a criança se sente segura e disponível para as atividades entre pares e o consequente desenvolvimento de suas possibilidades. (CARVALHO, Ana
M. A.; PEDROSA, Maria Isabel; FERREIRA, Maria Clotilde
Rosseti “Aprendendo com a criança de zero a seis anos”,
Cortez Editora, São Paulo – 2018).
Dessa forma, essas ausências (somados 15.524 dias nos
exemplos apresentados, Vitória e Cariacica no ano de
2018), além dos elevados gastos com substituição desses
professores, causa prejuízo no aprendizado e desenvolvimento dos alunos da rede municipal de educação. Frente à importância da figura do professor na sala de aula
para construção do vínculo afetivo, as frequentes ausênwww.tce.es.gov.br

cias dificultam e interrompem a formação de tal vínculo,
o qual o substituto não possui, dada a natureza temporária e excepcional de sua presença na sala de aula.
Após a submissão dos achados, a equipe de fiscalização
manteve a irregularidade para todos os municípios e sugeriu a esta Corte de Contas:
Encaminhar ofícios ao Tribunal de Justiça do Estado do
Espírito Santo e ao Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo conscientizando-os da atual situação da educação municipal no Estado frente às ausências causadas
por convocações previstas em lei e solicitando para que,
sempre que possível, evite-se convocar profissionais da
educação para participarem em júri popular e trabalharem em eleições.
Análise do Achado
O plano nacional de educação, na estratégia 18.1, estabelece que as redes públicas de educação básica sejam
estruturadas de modo que:
[...] até o início do terceiro ano de vigência deste PNE,
90% (noventa por cento), no mínimo, dos respectivos
profissionais do magistério e 50% (cinquenta por cento),
no mínimo, dos respectivos profissionais da educação
não docentes sejam ocupantes de cargos de provimento
efetivo e estejam em exercício nas redes escolares a que
se encontrem vinculados.
Segundo o Relatório de Auditoria 55/2018, nos 21 municípios visitados, com exceção de Alegre, o percentual
de profissionais docentes ocupantes de cargos de provimento efetivo das redes públicas de educação básica,
após o prazo fixado na Lei n° 13.005/2014 de até 2017,
é inferior ao mínimo de 90% (noventa por cento) previsto na referida lei.
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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De acordo com a equipe de fiscalização, a contratação
de profissionais temporários se tornou uma necessidade para que os municípios consigam cumprir o quantitativo de dias letivos no ano. Além disso, esses profissionais substituem os efetivos em suas ausências seja por licença médica ou por outros afastamentos para trabalhar
em eleições e participar do tribunal do júri. Outro fator
apontado para a contratação de temporários é o declínio
populacional em alguns municípios, pois a médio prazo,
a demanda por professores no ensino infantil poderá ser
inferior ao quadro atual de profissionais.
Pelo exposto, conclui-se que, embora o afastamento para participar de trabalhos da justiça eleitoral ou do tribunal do júri seja um direito dos servidores e um serviço relevante prestado à sociedade, não pode o poder
público descuidar do direito dos alunos à educação de
qualidade. Conforme destacado pela equipe de fiscalização, em citação a Carvalho et al. (2018), na educação infantil o vínculo criado entre o professor e a criança é tão
importante quanto outros parâmetros considerados primordiais pelos referenciais de qualidade. Assim, no caso de ausências frequentes do professor titular de classe, o aprendizado e o desenvolvimento da criança pode
ficar prejudicado.
Também deve ser levado em consideração o custo de
tais substituições para o erário. Conforme mencionado
no relatório, apenas a título exemplificativo, a Secretaria Municipal de Educação de Vitória gastou, no ano de
2018, mais de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) com
substituições de profissionais afastados para participar
de tribunal do júri e de eleições. Em Cariacica o montante foi de aproximadamente R$ 590.000,00 (quinhentos e noventa mil reais). Em quantidade de dias de afas-

tamentos, Vitória alcançou 8.187 dias e em Cariacica foram 7.337 dias.
Dadas as justificativas apresentadas, concordando com o
encaminhamento proposto no relatório de fiscalização,
sugere-se a esta Corte de Contas que:
Encaminhe ofício ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e ao Tribunal Regional Eleitoral do Espírito
Santo conscientizando-os da atual situação da educação
municipal no estado em relação às ausências causadas
por convocações, solicitando que, sempre que possível,
evitem convocar profissionais da educação para participar de júri popular e trabalhar em eleições.
2.6 DESCONFORMIDADE DO PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
INFANTIL COM O PISO REMUNERATÓRIO NACIONAL
(A6).
Critérios: Constituição federal - art. 206, VIII; Lei 11738/2008; Lei – 13.005/2014 - Meta 18.
Responsáveis: Prefeitura Municipal de Alegre; Prefeitura
Municipal de Marilândia; Prefeitura Municipal de Muqui;
Prefeitura Municipal de Pancas; Prefeitura Municipal de
Santa Leopoldina; Prefeitura Municipal de Vila Valério e
Secretaria Municipal de Educação de Vitória
De acordo com o Relatório de Auditoria 55/2018, nos
municípios de Vitória, Nova Venécia, Marilândia, Santa
Leopoldina, Muqui, Alegre, Vila Valério e Pancas a menor remuneração básica prevista no plano de carreira e
remuneração para os profissionais da educação está em
desacordo com o piso remuneratório nacional.
Ainda segundo o Relatório de Auditoria, nesses municípios há a ressalva de que estão no limite de gasto com
pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal e,
www.tce.es.gov.br

apesar da menor remuneração básica estar abaixo do piso nacional, nenhum profissional recebe sua remuneração bruta abaixo do valor nacionalmente fixado, uma vez
que os municípios realizam complementações por meio
de outros tipos de proventos que não impactem seu limite de gasto com pessoal.
A Equipe continua relatando o seguinte:
O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
(ADCT), precisamente em sua alínea “e” do inciso III, do
art. 60, é regulamentado por meio da Lei Nacional nº
11.738, de 16 de julho de 2008, para instituir o piso salarial profissional nacional dos profissionais do magistério
público da educação básica.
Além disso, o inciso VIII, do art. 206 da Carta Magna estipula como princípio fundamental do ensino, o piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.
No exercício de 2018, o Ministério da educação (MEC)
anunciou reajuste de 7,97268% no piso salarial dos professores do ensino básico da rede pública brasileira, que
abrange a educação infantil e fundamental. Com esse
aumento, o piso salarial passou a ser de R$ 1.567,00 (mil
quinhentos e sessenta e sete reais).
Contudo o limite de gastos com pessoal no município
previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal pode tornar
inexequível a concessão desse piso nacional.
Nesse passo entende-se que a priori, os Municípios efetivamente devem analisar as suas forças financeiras e a
observância da regra fiscal no que concerne ao limite
com pessoal. Esta é a primeira medida a se tomar.
De acordo com a LRF – Lei Complementar Federal
101/2000 – entende-se como despesa total com pessoSegunda-feira, 17 de junho de 2019
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al: o somatório dos gastos do ente da Federativo com os
ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares
e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e
variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas
extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem
como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo
ente às entidades de previdência.
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. Portanto, as receitas e despesas públicas devem estar em consonância
com as Leis Orçamentárias do Município: LDO; PPA; LOA
O artigo 169 da Constituição federal delineia as diretrizes
dos limites com despesa com pessoal ativo e inativo dos
entes da federação. Os limites efetivamente estabelecidos constam da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/00). Precisamente, esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas
para a responsabilidade na gestão fiscal.
O art. 19 da LC 101/00 estabelece que: “para os fins do
disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em
cada ente da Federação, não poderá exceder os percen-

tuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:
I - União: 50% (cinquenta por cento); - Estados: 60% (sessenta por cento); III - Municípios: 60% (sessenta por cento). Na verificação do atendimento dos limites definidos
neste artigo, não serão computadas as despesas: I - de
indenização por demissão de servidores ou empregados;
II - relativas a incentivos à demissão voluntária; III - derivadas da aplicação do disposto no inciso II do § 6o do
art. 57 da Constituição; IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que se refere o § 2o do art. 18; VI - com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas por recursos provenientes: a) da arrecadação de
contribuições dos segurados; b) da compensação financeira de que trata o §9o do art. 201 da Constituição; c)
das demais receitas diretamente arrecadadas por fundo
vinculado a tal finalidade, inclusive o produto da alienação de bens, direitos e ativos, bem como seu superávit
financeiro.
Conforme o art. 20 da LC, a repartição dos limites globais
do art.19 não poderá exceder os seguintes percentuais:
na esfera municipal: a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município quando houver; b) 54% (cinquenta e quatro por cento) para
o Executivo. No âmbito Municipal os gastos com professores devem constar nessa percentagem de 54% dentro
dos 60% limite com gasto de pessoal.
Feitas essas considerações iniciais, primordiais para o
entendimento de uma possível impropriedade em razão de haver no Município uma desconformidade entre
os Planos de Carreira dos professores e o Piso Nacional
Remuneratório façamos agora uma análise sobre as suas possíveis implicações. Inicialmente impende destacar
www.tce.es.gov.br

que o aumento de despensa sem base legal gera responsabilidade do gestor. Dessa forma, seria nulo de pleno direito qualquer fato que provoque aumento de despesa
com pessoal e não atenda as regras fiscais.
Além disso, o piso nacional é uma regra que tem uma ingerência nacional no âmbito municipal sem a observância dessas regras. Ela obriga sem observar a capacidade
financeira do ente, ou seja, acaba por ferir o princípio federativo, que garante autonomia política, normativa, administrativa e financeira ao Município.
Inclusive, conforme o § 1º do art. 169 da Constituição Federal: “ A concessão de qualquer vantagem ou aumento
de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como
a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou
indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - se houver autorização específica na lei de
diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Em princípio, à
União caberia, portanto, já que se trata de lei nacional,
dar o respaldo financeiro para se atingir os valores pagos nos termos do piso dos profissionais do magistério,
já que está aquém das forças econômicas do Município.
Inclusive esta é uma situação que está sendo estudada
pelo Governo Federal.
Enquanto esse respaldo não vier, somos pela observância das regras e limites da Lei Complementar nº 101 com
gastos com pessoal. Conforme o art. 22, da LC 101/2000,
o Município deverá verificar os limites estabelecidos ao
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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final de cada quadrimestre. Sabe-se que o limite com
pessoal é 60%, do qual, 54% desses 60% é com pessoal
do Executivo que se inclui os professores.
Dessa forma, se verificarem os respectivos Chefes dos
Executivos Municipais, que os limites estão sendo respeitados e sendo possível a concessão de um aumento
para a adequação do Plano de Carreira dos seus professores ao piso remuneratório nacional, devem os mesmos
engendrar esforços para o cumprimento da Lei Federal
11.738/2008.
Após a submissão dos achados, em razão das justificativas apresentadas pelos Secretários Municipais, a equipe
de fiscalização afastou a irregularidade apenas do município de Nova Venécia, que informou que houve correção salarial prevista para o Piso Nacional do Magistério
em função da Lei 3.480/2018 e que será realizada uma
proposta de alteração do Plano de Carreira e Salários pela COEPLAME (Comissão de Monitoramento do Plano
Municipal de Educação) a ser analisada, para posteriormente ser aprovada .
Dada a situação encontrada, o Relatório propôs o seguinte encaminhamento:
Recomenda-se ao atual gestor do jurisdicionado que
providencie a adequação do Plano de Carreira dos professores ao piso remuneratório nacional, observando o
limite de gastos com pessoal previsto na Lei Complementar 101/2000.
Análise do Achado
A meta 18 do Plano Nacional de Educação estabelece,
dentre outras regras, que os planos de carreira dos profissionais da educação básica pública tomem como referência o piso salarial nacional profissional, definido na

lei federal 11.738/2008, nos termos do inciso VIII do art.
206 da Constituição Federal.
A Lei Federal 11.738/2008, que regulamentou a alínea
“e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, assim dispôs em seu
artigo 1º, § 1o:
§ 1o O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo
do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a
jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.
Quanto aos limites impostos pela LRF, citados no relatório de auditoria, verifica-se, a partir de pesquisa no CidadES, a seguinte situação das despesas de pessoal do Poder Executivo:
(TABELA)
Fonte: CidadES (Disponível no site do TCEES).
Sobre o pagamento do piso aos profissionais do magistério, esta Corte de Contas já apresentou o seguinte entendimento:
ACÓRDÃO TC-060/2017 – SEGUNDA CÂMARA
Cuidam os presentes autos de Representação apresentada pelos Srs. (...), vereadores do Município de Alfredo Chaves, a respeito de alegada inobservância ao piso
salarial definido pela Lei 11.738/2008 para o magistério
público.
(...)
Como relatado, trata-se de Representação formulada
pelos ora representantes, sob o pretexto de obter desta
www.tce.es.gov.br

Corte de Contas manifestação acerca da alegada violação
pelo Executivo Municipal do piso salarial do magistério
público, vigente por ocasião da Lei Federal 11738/2008,
fixado em R$ 1917,78 (mil e novecentos e dezessete reais e setenta e oito centavos) para a jornada de 40 horas semanais. No caso concreto, os profissionais da educação básica do Município de Alfredo Chaves cumulam
25 horas semanais de trabalho, que proporcionalmente lhes asseguraria um piso salarial de R$ 1198,61 (mil
e cento e noventa e oito reais e sessenta e um centavos). Ocorre que o valor pago a título de remuneração
pela municipalidade à categoria perfaz R$ 1109,43 (mil
cento e oito reais e quarenta e três centavos), conforme apuração realizada pela área técnica junto ao Portal
da Transparência do referido Município (às fls. 44 da ITC
678/2016).
(...)
Diante do exposto, em linha com o posicionamento da
área técnica, lançado na ITC 678/2016, endossado pelo
Ministério Público de Contas, VOTO pela PROCEDÊNCIA
da presente Representação, com fulcro no art. 95, II c/c
art 101, parágrafo único da LC n° 621/2012, bem como
no art. 319 da Resolução TC 621/2013, no sentido de:
a) Manter a irregularidade constante no item 3.1.1 da
ITC 678/2012, aplicando multa de R$ 3.000,00 (três mil
reais) ao Sr. (...), com base no artigo Art. 135, II da LC
621/12 c/c 389, II do RITCEES;
b) Determinar ao Município de Alfredo Chaves o integral
cumprimento do piso salarial fixado por ocasião da Lei
11738/2008 para os profissionais do magistério público
municipal da educação básica;
c) Determinar ao Município de Alfredo Chaves, através
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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do atual representante, que apresente a este TCEES cópia da lei municipal vigente que promoveu a equiparação salarial em questão, com vistas a comprovar a adoção do piso salarial estabelecido pela Lei 11738/2008.
Assim, tendo em vista a previsão na Constituição Federal quanto ao pagamento do piso salarial aos profissionais da educação, a sua instituição por meio da Lei
Federal 11.738/2008, a obrigatoriedade contida na Lei
13.005/2014, que dispõe sobre o Plano Nacional de Educação, e ainda, entendimento anterior desta Corte de
Contas, sugere-se recomendar ao gestor municipal:
Recomendar ao atual gestor do jurisdicionado que providencie a adequação do Plano de Carreira dos professores ao piso remuneratório nacional, observando o limite de gastos com pessoal previsto na Lei Complementar 101/2000.
CONCLUSÃO
A fiscalização, realizada nos municípios do estado do Espírito Santo no período de 05/07/2018 a 10/12/2018, teve por objetivo verificar o cumprimento das metas 1 e 18
do Plano Nacional de Educação, considerando o disposto
nos Planos Estadual e Municipais de Educação.
O Plano Nacional de Educação, instituído por meio da
Lei Federal 13.005, de 25 de junho de 2014, previu, em
seu artigo 3º, que “as metas previstas no Anexo desta Lei
serão cumpridas no prazo de vigência deste PNE, desde
que não haja prazo inferior definido para metas e estratégias específicas”.
Antes, merece destaque a menção que esse Plano Nacional é composto de diversas diretrizes, a fim de que as
ações implementadas pelos gestores sejam nelas pautadas. Abaixo, segue o artigo 2º da Lei Federal 13.005, de

25 de junho de 2014, trazendo tais diretrizes:
Art. 2º São diretrizes do PNE:
I - erradicação do analfabetismo;
II - universalização do atendimento escolar;
III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação;
IV - melhoria da qualidade da educação;
V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta
a sociedade;
VI - promoção do princípio da gestão democrática da
educação pública;
VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País;
VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos
públicos em educação como proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que assegure atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade;
IX - valorização dos (as) profissionais da educação;
X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental.
Dessa forma, foram instituídas metas a fim de que o seu
cumprimento possibilite ao atingimento das diretrizes
do plano. No caso das metas objeto da fiscalização, a Lei
Federal estabeleceu o prazo de 2016 para seu cumprimento, conforme abaixo:
Meta 1: universalizar, até 2016, a educação infantil na
pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos
www.tce.es.gov.br

de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por
cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PNE.
Meta 18: assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de Carreira para os (as) profissionais da
educação básica e superior pública de todos os sistemas
de ensino e, para o plano de Carreira dos (as) profissionais da educação básica pública, tomar como referência
o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal.
Vencido o prazo em mais de dois anos, diversos municípios do estado do espírito Santo não atingiram essas
metas.
Deve-se ressaltar que, embora a primeira etapa da fiscalização tenha contemplado os 78 municípios do estado,
por meio da aplicação de questionário eletrônico, a auditoria em si abrangeu 21 municípios, tendo em vista as
limitações de recursos humanos e de tempo.
Ao final, foram sugeridas recomendações com o intuito de fortalecer os planos municipais de educação como peças efetivas para a promoção e o acompanhamento do desenvolvimento educacional, sendo algumas voltadas especificamente para as metas 1 e 18 e outras para o plano em geral.
Como bem lembrado pelo Ministério Público de Contas
do Estado do Espírito Santo, em seu parecer de número 265/2019 (Proc. TC 3322/2018), em citação a Lima
(2009), o controle externo tem atuado com foco nos resultados das ações governamentais e menos voltado para o formalismo, sendo necessário cada vez mais objetiSegunda-feira, 17 de junho de 2019
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vidade e celeridade, substituindo-se “preocupações ritualísticas por prioridades finalísticas”.
Assim, ante a extensão dos planos municipais de educação, que compreendem uma série de metas e diversas estratégias, em consonância com o Plano Nacional, de vigência até 2024, e considerando a necessidade de acompanhamento de todos os planos municipais,
além do plano estadual, por esta Corte de Contas, faz-se
necessário adotar medidas adicionais a fim de que tal
acompanhamento seja mais célere e mais efetivo.
Vejamos algumas das diretrizes da Resolução 03/2015
da Atricon, que aprovou as orientações para o controle
externo nas despesas com educação:
2. O controle externo da educação abrangerá não apenas a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, mas também avaliará, quantitativa e qualitativamente, a evolução de cumprimento das metas e estratégias previstas no PNE, em seus aspectos de governança, tempestividade e operacionais, de modo a assegurar
a legalidade, legitimidade, eficácia, eficiência, efetividade e economicidade da aplicação dos recursos públicos
destinados à educação.
3. Os Tribunais de Contas desenvolverão, de forma continuada, competência técnica para analisar a governança
das políticas públicas de educação, a qualidade do planejamento e os aspectos operacionais da gestão da rede de
ensino, bem como incentivarão o uso de tecnologia de
informação para o acompanhamento de gastos e resultados referidos às metas e estratégias do PNE. Para tanto, serão adotadas, dentre outras, as seguintes medidas:
a) a criação de grupo especializado, dentro de cada Tribunal, responsável por estudar as metas e estratégias

dos planos de educação;

tégias;

b) a realização de investimentos na área de tecnologia da
informação com o objetivo de aprimorar as ferramentas
para acompanhamento das despesas e para análise de
dados da educação produzidos por órgãos oficiais ou de
caráter público.

12. O controle externo preventivo e concomitante dos
recursos da educação deverá abranger, entre outros:

c) o compartilhamento de conhecimento e experiência
entre os Tribunais, visando à melhoria dos métodos de
fiscalização na área da educação;
d) a criação de fórum nacional para discussão de estratégias coordenadas de controle e para a divulgação dos resultados de trabalhos realizados pelos Tribunais na área
da educação.
5. Os Tribunais de Contas deverão acompanhar a elaboração e a execução dos Planos Estaduais e Municipais de
Educação, de modo a zelar pelo cumprimento das metas
e estratégias fixadas em conformidade com os parâmetros e prazos da Lei Federal nº 13.005/2014.
[...]
7. No exame das contas anuais os Tribunais de Contas
deverão analisar o cumprimento das metas dos planos
de educação e avaliar a necessidade de responsabilização administrativa pela má ou ineficiente gestão dos recursos públicos de educação. (g.n)
9. Os Tribunais de Contas deverão estimular o controle social dos recursos da educação adotando, dentre outras medidas:
e) A divulgação das informações sobre as auditorias realizadas na área de educação, sobre a execução orçamentária e financeira dos recursos, bem como da situação
da implantação dos planos de educação, assinalando situações de risco de descumprimento das metas e estrawww.tce.es.gov.br

a) O acompanhamento, monitoramento do cumprimento das metas e estratégias parciais e finais dos planos de
educação, incluída a avaliação de indicadores capazes de
aferir estágios intermediários;
b) A criação de um sistema de alertas a serem expedidos regularmente aos jurisdicionados que se encontrarem em risco de não atingirem as metas previstas nos
Planos de Educação, assim como aos entes que, efetivamente, não as tenham alcançado;
De todo o acima transcrito, pode-se verificar uma preocupação com a implementação de um plano nacional,
em vigor desde 2014.
Um Plano com tal amplitude, de abrangência nacional,
e de longa duração (considerando que o plano perpassa
quatro planos plurianuais da esfera federal – 2012/2015,
2016/2019, 2020/2023, 2024/2027), necessita, para a
geração de resultados positivos para toda a sociedade, a
participação não só do Poder Executivo, responsável pelas suas ações, mas também de toda a sociedade e dos
órgãos de controle, dentre eles, os Tribunais de Contas,
órgãos que auxiliam o Poder Legislativo no exercício do
controle externo.
Dessa forma, justifica-se concluirmos acerca da necessidade desta Corte empreender seus melhores esforços
no acompanhamento sistemático e informatizado das
metas e estratégias dos planos de educação (estadual e
municipais).
4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Dessa forma, levando em consideração as análises aqui
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apresentadas, a relevância do tema e as diretrizes da
Atricon, sugerem-se as seguintes propostas de encaminhamento:

Tabela

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

Por todo o exposto, sugere-se, ainda, a este Tribunal de
Contas que:

Relator

4.1 RECOMENDAR ao atual gestor do jurisdicionado,
com base no artigo 207, V, c/c o artigo 329, 7º, do RITCEES e art. 1º, XXXVI, da Lei Complementar 621/2012 (Lei
Orgânica do TCEES):

• Conforme relatado no item 2.5 dessa ITC, encaminhe
ofício ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
e ao Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo conscientizando-os da atual situação da educação municipal
no estado frente às ausências causadas por convocações
e solicitando que, sempre que possível, evite convocar
profissionais da educação para participarem de júri popular e trabalharem em eleições.

4.1.1 Que realize estudos visando à adequação do plano
municipal de educação (PME) ao atual cenário do município e, caso necessário, promova a consequente alteração do PME.
Tabela
4.1.2 Que instaure processo formalizado de acompanhamento e monitoramento do Plano Municipal de Educação (PME).
Tabela
4.1.3 Que realize efetivamente o acompanhamento e
monitoramento do Plano Municipal de Educação.
Tabela
4.1.4 Que analise a viabilidade para adoção de sistema
informatizado (tais como SISPAES, o Sistema de Educação de Vitória, entre outros) para levantamento de demanda por vagas na rede de ensino municipal.
Tabela
4.1.5 Que instaure processo formalizado para a realização da busca ativa.
Tabela
4.1.6 Que providencie a adequação do Plano de Carreira dos professores ao piso remuneratório nacional, observando o limite de gastos com pessoal previsto na Lei
Complementar 101/2000.

• Encaminhe ofícios aos respectivos órgãos de controle interno dos jurisdicionados listados no Apêndice B da
presente instrução, para que os seus responsáveis implementem acompanhamento rotineiro das metas do Plano Municipal de Educação, em especial quanto às recomendações constantes do apêndice citado, considerando que o controle interno dos Municípios tem por competência e atribuição a avaliação quanto ao cumprimento das metas previstas na lei de diretrizes orçamentárias
e no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos municipais, bem como o apoio
ao controle externo no exercício de sua missão institucional, nos termos do artigo 42, incisos I e IV da Lei Complementar Estadual nº 621, de 8 de março de 2012. (...)”
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando o entendimento da área técnica, exarado na Instrução Técnica Conclusiva 684/2019
e do Ministério Público de Contas, exarado no Parecer
876/2019, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de deliberação que submeto à sua
consideração.
www.tce.es.gov.br

NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA DISCUSSÃO PROCESSUAL
OCORRIDA NA 13ª SESSÃO
O SENHOR CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO – “Senhor presidente, queria fazer um registro, parabenizar a área técnica pelo excelente trabalho produzido. É um documento que merece ser lido e
divulgado por todos. É uma abordagem bastante profunda e interessante. A meta; foram avaliadas as Prefeituras
Municipais de Alegre, Anchieta, Aracruz, Cariacica, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Divino de São Lourenço, Fundão, Guarapari, Marilândia, Mimoso do Sul,
Nova Venécia, Pancas, Serra, São Domingos do Norte,
Santa Leopoldina, Viana, Vitória, Vila Valério, Muqui e
Vila Velha. Período de 2015 a 2018. Meta 01, universalizar até 2016, educação infantil na pré-escola para crianças de quatro a cinco anos de idade, e ampliar a oferta
de educação infantil em creches de forma a atender, no
mínimo, 50% das crianças de até três anos, até o final da
vigência do Plano Nacional de Educação. E a meta 18, assegurar no prazo de dois anos a existência de planos de
carreira para os profissionais de educação básica e superior pública de todo o sistema de ensino. E para o plano
de carreira do profissional da educação básica, pública,
tomar como referência o piso salarial nacional profissional, destinada em lei federal nos termos do inciso 8, do
art. 16, da Constituição Federal. Então, presidente, vale a
pena a ampla divulgação desse relatório. Meus efusivos
cumprimentos à área técnica pelo brilhante trabalho. E
a proposta de encaminhamento, recomendação e notificação, conforme quadro estabelecido aqui, no voto que
segui na íntegra a área técnica e o Ministério Público”. O
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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SENHOR CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
– “Conselheiro Ranna, esse assunto que V. Exa. acabou
de relatar não pode passar sem fazermos alusão e menção. Gustavo, que hoje é assessor do nosso querido conselheiro Luiz Carlos Ciciliotti era coordenador da Secex
Educação e Assistência Social, no momento da auditoria,
V. Exa. fez o relato. Fui partícipe, conferencista na Conferência Nacional de Educação de 2014, que elaborou o
Plano Nacional de Educação, que foi base para os planos municipais em educação. E na auditoria que foi realizada, uma constatação triste, presidente, foi apontada
e trazida: os planos, são planos de gaveta. Isso é triste
de dizer! E precisamos dizer para que os planos... somos
mestres em dizer como se deve fazer. Temos que planejar. E planejamos, fazemos bonito e colocamos na gaveta. E as recomendações que o conselheiro Carlos Ranna traz são exatamente para dizer o seguinte aos auditados: ‘tirem da gaveta!’. Porque se estivessem cumprindo
o plano, não precisava de nenhuma das recomendações
que o conselheiro Ranna trouxe neste voto. E analisamos
duas metas. Preciso ressaltar que o Plano Nacional de
Educação são vinte metas. Analisamos duas. E no que diz
respeito à educação infantil, que é restrita ao município
e residual se o Estado presta algum serviço na educação
infantil, é do município. E na questão do financiamento
na educação, plano de carreira, que é a meta 18. Quero
fazer menção, homenagem aqui à área técnica na pessoa do Gustavo, que está aqui, estava coordenador da
área, então está recebendo de pronto. Elogiar a relatoria
e o voto que traz o conselheiro Ranna pelas recomendações apontadas. E registrar que é lamentável que os planos das mais diversas políticas públicas, mas nesse caso
especificamente, foi constatado pela auditoria que é de

gaveta. Infelizmente na maioria dos casos, salvas exceções que existem e estão apontadas aqui. Inclusive como exemplos nas recomendações que foram realizadas
pelo conselheiro Ranna, que traz exemplos de gestores
que tomaram atitudes e aplicam aquilo que deveriam
ser aplicadas em face do cumprimento das metas. Então não poderia deixar passar sem contribuição uma relatoria dessa natureza e dessa matéria, que para mim é
tão cara”. O SENHOR CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO – “Senhor presidente, é importante o registro do conselheiro Rodrigo Coelho. Dentre as
recomendações, encaminha ofício ao Tribunal de Justiça
do Espírito Santo e ao Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, informando da atual situação da educação
municipal do Estado frente às ausências causadas por
convocações. E solicitando que, sempre que possível,
evite convocar profissionais da educação para participarem de júri popular e trabalhar em eleições. Isso é uma
constante, causa um prejuízo enorme à educação no município, principalmente nos menores. E mais ainda, encaminhar ofícios aos respectivos órgãos de controle interno...listrados no apêndice B, da presente instrução, para que os seus responsáveis implementem acompanhamento rotineiro das metas do Plano Municipal de Educação, em especial quanto às recomendações constantes do apêndice citado, considerando que o controle interno dos municípios tenham competência e atribuição
a avaliação quanto ao cumprimento das metas previstas
na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual a execução dos programas de governo, dos orçamentos municipais, bem como o apoio ao controle externo
no exercício de sua missão institucional. Reforços as palavras do conselheiro Rodrigo Coelho. E mais uma vez,
www.tce.es.gov.br

enalteço o trabalho da área técnica”. O SENHOR PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Agradeço a manifestação do conselheiro do conselheiro Rodrigo Coelho, que nos permite fazer este justo
reconhecimento ao trabalho construído pela área técnica, principalmente na pessoa do nosso querido Gustavo.
E no caso desse detalhe, que é a utilização dos nossos
valores professores, na figura do júri, que é uma figura
importante e necessária, mas talvez fosse uma alternativa se a sugestão pudesse alcançar os nossos servidores
aposentados, que são extremamente capacitados, experientes e que, eventualmente, poderiam dar essa contribuição. Uma vez que a função do júri é absolutamente
necessária que ocorra. Não há como não ocorrer. Não é
verdade? E se o chamamento da ativa traz tantas dificuldades, talvez essa sugestão pudesse indicar um caminho
para que se alcançasse todos os objetivos. Consulto V.
Exa., relator, se essa sugestão poderia ser objeto do voto”. O SENHOR CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – “Acatadíssima a sugestão!” O SENHOR
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO – “Posso
fazer um reforço, é preciosíssimo, mas só para reforçar?
Duas questões, primeiro, a matéria que o conselheiro
Ranna traz, a questão da convocação dos servidores ativos, traz um transtorno que apreciamos aqui permanentemente. Quando você está designado para o júri, há o
afastamento, em casos, por mais de seis messes da sala
de aula e precisa de contratação de servidores em designação temporária, que tratamos aqui permanentemente que não ocorra. E a convocação do júri faz com que isso aconteça. Ponto um, preciosíssimo, mas vale o relato porque impacta aqui, diretamente impacta nas contas dos municípios. A segunda questão, temos em várias
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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questões relacionadas ao juízo, idade mínima, trazer os
aposentados, traz consigo uma experiência vasta. Então,
além da recomendação, tratar de um assunto que atinge
as contas, entendo que também leva ao júri, maior qualidade pela vivência daqueles que serão convocados. Parabéns a V. Exa. pela sugestão!” O SENHOR CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – “Senhor
presidente, solicito que sejam juntadas as notas taquigráficas com relação a essas sugestões, que conste na
fundamentação do voto”. (final).
1. ACÓRDÃO TC-540/2019
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 RECOMENDAR ao atual gestor do jurisdicionado,
com base no artigo 207, V, c/c o artigo 329, 7º, do RITCEES e art. 1º, XXXVI, da Lei Complementar 621/2012 (Lei
Orgânica do TCEES):
1.1.1 Que realize estudos visando à adequação do plano
municipal de educação (PME) ao atual cenário do município e, caso necessário, promova a consequente alteração do PME.
Tabela
1.1.2 Que instaure processo formalizado de acompanhamento e monitoramento do Plano Municipal de Educação (PME).
Tabela
1.1.3 Que realize efetivamente o acompanhamento e
monitoramento do Plano Municipal de Educação.
Tabela

1.1.4 Que analise a viabilidade para adoção de sistema
informatizado (tais como SISPAES, o Sistema de Educação de Vitória, entre outros) para levantamento de demanda por vagas na rede de ensino municipal.
Tabela
1.1.5 Que instaure processo formalizado para a realização da busca ativa.
Tabela
1.1.6 Que providencie a adequação do Plano de Carreira dos professores ao piso remuneratório nacional, observando o limite de gastos com pessoal previsto na Lei
Complementar 101/2000.
Tabela
1.2 Encaminhar ofício ao Tribunal de Justiça do Estado
do Espírito Santo e ao Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo informando-os da atual situação da educação
municipal no Estado frente às ausências causadas por
convocações e solicitando que, sempre que possível, evite convocar profissionais da educação para participarem
de júri popular e trabalharem em eleições, sugerindo a
convocação de servidores aposentados.
1.3 Encaminhar ofícios aos respectivos órgãos de controle interno dos jurisdicionados listados no Apêndice B da presente instrução, para que os seus responsáveis implementem acompanhamento rotineiro das metas do Plano Municipal de Educação, em especial quanto
às recomendações constantes do apêndice citado, considerando que o controle interno dos Municípios tem por
competência e atribuição a avaliação quanto ao cumprimento das metas previstas na lei de diretrizes orçamentárias e no plano plurianual, a execução dos programas
de governo e dos orçamentos municipais, bem como o
www.tce.es.gov.br

apoio ao controle externo no exercício de sua missão institucional, nos termos do artigo 42, incisos I e IV da Lei
Complementar Estadual nº 621, de 8 de março de 2012.
2. Nos termos do voto do relator, que encampou a manifestação do presidente acerca do item 2 do voto do relator, quanto ao encaminhamento de ofício ao TRE e ao TJ
sugerindo a convocação de servidores aposentados para
participar de júri popular e trabalho em eleições.
3. Data da Sessão: 07/05/2019 – 13ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges, Rodrigo Coelho do Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
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
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
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Acórdão 00541/2019-1
Processo: 05981/2018-7
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: BANDES - Banco de Desenvolvimento do Espírito
Santo S/A
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 – BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A –
EXERCÍCIO DE 2017 – JULGAR REGULAR – QUITAÇÃO –
ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO:

5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
As contas anuais refletiram 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 Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A, relativamente ao
exercício social de 2017, razão pela qual se propõe ao
Plenário deste Tribunal que as contas anuais sejam consideradas regulares, na forma do art. 84, inciso I, da LC
621/2012.
Respeitado o escopo delimitado pelo art. 10, parágrafo único, da Resolução TC 297/16, 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 contidas nos pareceres do conselho fiscal e dos auditores independes realizados nas demonstrações contábeis do BANDES e FUNDAPSOCIAL.

Trata-se da Prestação de Contas do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A, relativa ao exercício de
2017, cuja gestão esteve sob a responsabilidade dos senhores Aroldo Natal Silva Filho (Diretor-presidente),
Everaldo Colodetti (Diretor) e Denise de Moura Cadete
Gazzinelli Cruz (Diretora).

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 00569/2019-9 (evento 65) 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
00098/2019-1 (evento 60), no qual opinou pela regularidade das contas, sendo acompanhada na Instrução Técnica Conclusiva 00460/2019-5 (evento 61), 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.

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 desnecessáwww.tce.es.gov.br

rias maiores considerações, eis que as razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2017, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o colegiado aprove a seguinte minuta
de acórdão que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas pelo relator, por:
1.1 Julgar REGULARES as contas do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A, sob a responsabilidade
dos senhores Aroldo Natal Silva Filho, Everaldo Colodetti e Denise de 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.
1.2 Arquivar os autos após os trâmites legais.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/05/2019 – 13ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator),
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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Sebastião Carlos Ranna de Macedo, 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 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 00543/2019-1
Processo: 08675/2018-9
Classificação: Agravo
UG: PMV - Prefeitura Municipal de Vitória
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Interessado: Cidadão, FABIO RIBEIRO TANCREDI, JOAO
CARLOS COSER, LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS, JOSE ARTHUR BERMUDES DA SILVEIRA, ANTONIO CESAR MENEZES PENEDO
Recorrente: Membros do Ministério Público de Contas
(HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA)

AGRAVO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS EM FACE DO ACÓRDÃO
TC 802/2018 - PLENÁRIO – PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – NÃO CABIMENTO DA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL APÓS DECURSO DE EXCESSIVO LAPSO TEMPORAL POR OFENSA A GARANTIAS
CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA E AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – PRECEDENTES – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CONHECIMENTO
– NÃO PROVIMENTO – CIÊNCIA – APENSAMENTO AO TC
990/2005 – ARQUIVAMENTO.

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;

O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:

3. Data da Sessão: 10/07/2018 -22ª Sessão Ordinária do
Plenário.

I RELATÓRIO

4. Especificação do quórum:

Trata-se de agravo interposto pelo Ministério Público de
Contas, em face do Acórdão TC 802/2018 - Plenário, proferido no bojo do processo TC 990/2005-5, por meio do
qual o feito foi extinto sem julgamento de mérito com
fundamento no §4°, do art. 142, da Lei Complementar
Estadual 621, de 8 de março de 2012 e no art. 166, do
Regimento Interno do TCEES, aprovado pela Resolução
TC 261, de 4 de julho de 2013.

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

A parte dispositiva do Acórdão TC 802/2018-Plenário,
ora agravado, contém o seguinte teor:
1. ACÓRDÃO TC-802/2018 –PLENÁRIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
www.tce.es.gov.br

1.2 ARQUIVAR.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Vencidos o conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que votou
pela rejeição da argumentação contida na M.T nº 237
do NEC e pelo encaminhamento à SEGEX para elaboração de Instrução Técnica Conclusiva, consolidando as instruções de engenharia, e o conselheiro em substituição
João Luiz Cotta Lovatti, que o acompanhou.

4.2. Conselheiros em substituição:Márcia Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti.
O processo que originou este Agravo (Processo TC
990/2005-5- Auditoria Especial) se reporta a indícios
de irregularidades ocorridas nos contratos 994/2000 e
26/2000 firmados entre o Município de Vitória e a empresa Almeida & Filho Terraplanagem LTDA e, ainda, nos
contratos 26/2000B e 17/2003, firmados com a Construtora Rodoviária União Ltda, tendo por objeto a prestação
de serviços de urbanização da orla de Camburi.
O presente recurso foi instruído com os seguintes docuSegunda-feira, 17 de junho de 2019
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mentos: Petição Recurso 00325/2018-2 (peça 02); cópia
do Relatório de Auditória Especial 00024/2008-2 (peça 03); cópia da Instrução Técnica Inicial 00189/2018-1
(peça 04); cópia da Instrução de Engenharia Conclusiva 00038/2015/7 (peça 05); cópia manifestação Técnica
00237/2016-6 (peça 06); cópia Manifestação do Ministério Público de Contas 00072/2018-9 (peça 07); cópia do
Voto Relator 01580/2018-9 (peça 08); cópia do Voto Vista 00106/2018-4 (peça 09); cópia Acórdão 00802/20185 (peça 10); cópia remessa 16254/2018-8 (peça 11); cópia parecer vista (peça 12).
O acórdão agravado foi proferido por maioria dos membros do Plenário e acompanhou o voto por mim proferido, decidindo-se pela extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no § 4º, do art. 142,
da Lei Complementar Estadual 621/2012 e no art. 166,
do RITCEES ao reconhecer a ausência de pressupostos
de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo.
Em sede de juízo positivo de admissibilidade, proferi a
Decisão Monocrática 1776/2018-8 (peça 16), em que determinei ainda a notificação dos senhores Paulo Vellozo
Lucas, João Carlos Cozer, Fábio Ribeiro Tancredi, Antônio Cezar Menezes Penedo e José Arthur Bermudes da
Silveira para apresentarem contrarrazões a este agravo.
Devidamente notificados na forma da Certidão de Informação 00158/2018-1 (peça 18), os recorridos não apresentaram suas justificativas, conforme teor do despacho
61287/2018-8 (peça 20).
Seguindo os trâmites regimentais, os autos seguiram
ao Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas (NRC) que opinou pelo não provimento do Agravo,
em razão do não acolhimento das razões recursais, man-

tendo-se irreparável o Acórdão TC 802/2018 – Plenário,
nos termos delineados na Instrução Técnica de Recurso
00072/2019-7, cuja proposta de encaminhamento passo a transcrever:
CONCLUSÃO
4.1 Diante das razões fáticas e jurídicas expostas na presente Instrução Técnica de Recurso opina-se no seguinte sentido:
4.1.1 seja NEGADO PROVIMENTO ao recurso de Agravo
interposto pelo Ministério Público de Contas, em razão
do não acolhimento das razões recursais apresentadas,
mantendo-se in totum o teor do Acórdão TC 802/2018
exarado pelo Plenário desta Corte nos autos do Processo TC 990/2005
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas,
rechaçando os argumentos fáticos e jurídicos constantes
na Instrução Técnica de Recurso 72/2019-7, reiterou os
termos da petição inicial, pugnando pelo conhecimento
e provimento do recurso em parecer da lavra do Procurador Especial de Contas, Heron Carlos Gomes de Oliveira
(Parecer do Ministério Público de Contas 01307/2019-4
- peça 27).
Em seguida , foram os autos submetidos a esse relator,
para apreciação do mérito recursal.
II FUNDAMENTOS
II.1 ADMISSIBILIDADE
Insta frisar que a presença dos pressupostos recursais já
foi por mim apreciada por meio da Decisão Monocrática TC 01776/2018-8 (peça 16), em que deliberei pelo conhecimento do presente Agravo, razão pela qual se fazem desnecessárias outras considerações acerca do preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal,
www.tce.es.gov.br

passando-se à análise das razões recursais.
II.2 MÉRITO
Conforme se depreende dos autos, a peça recursal visa
à reforma do Acórdão TC 802/2018 – Plenário que, acolhendo, por maioria a proposição do relator, determinou
a extinção sem resolução de mérito e o arquivamento do
Processo de Auditoria Especial TC 990/2005, no qual se
pretendia apurar indícios de irregularidades na execução
de contratos de urbanização da orla de Camburi durante
os anos de 2000 a 2005.
Pois bem, no tocante às teses recursais apresentadas pelo Ministério Público de Contas, alega-se que: o Processo TC 990/2005 comportaria julgamento de mérito, haja
vista que não se constituiria em óbice para a proclamação de decisão de mérito o fato de o polo passivo ter sido
integrado apenas por ordenadores de despesas, ou seja,
pelos Prefeitos e Secretários Municipais de Vitória, quais
sejam: Luiz Paulo Vellozo Lucas – Prefeito Municipal de
Vitória em 2003 e 2004; João Carlos Cozer - Prefeito Municipal de Vitória em 2005; Fábio Ribeiro Tancredi – Secretário Municipal de obras em 2003 e 2004; Antônio Cesar Menezes Penedo – Secretário Municipal de Obras de
2005; José Arthur Bermudes da Silveira – Secretário Municipal de Obras em 2000 a 2002.
Pelas razões aduzidas, observa-se que o Ministério Público de Contas sustenta a tese da possibilidade e necessidade de julgamento de mérito na ideia de que os responsáveis apontados na ITI 684/2009 e citados no Processo
TC 990/2005, responderiam solidariamente ao ressarcimento ao erário. Assim, a não citação de outros eventuais responsáveis pelas irregularidades detectadas na instrução do feito, em nada afetaria a decisão meritória que
por ventura viesse a ser proferida.
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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No entanto, na forma do entendimento da área técnica, vê-se que as alegações recursais, partem da premissa equivocada de que o reconhecimento da ausência de
pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e
regular do processo no Processo TC 990/2005, extinguindo-o sem resolução de mérito, teria se baseado, tão somente, no fato de terem sido chamados ao feito, na qualidade de responsáveis, tão somente os ordenadores de
despesas.
Isso porque, a leitura do inteiro teor do Acórdão TC
802/2018, deixa evidente que a decisão pela extinção do
processo TC 990/2005, sem julgamento do mérito, ocorreu em virtude da total ausência dos requisitos necessários para a configuração da responsabilidade subjetiva dos gestores elencados na ITI 684/2009, uma vez que
no ordenamento jurídico pátrio, em regra, inadmite-se a
aplicação da responsabilidade objetiva, aquela que independe da aferição de culpa ou dolo.
Ora, como bem destacou a Área Técnica, a responsabilização dos agentes públicos ou de terceiros perante os
tribunais de contas, se dá de forma subjetiva. Cita diversos precedentes desta Corte de Contas: Acórdão TC
800/2018 – Plenário, Acórdão TC 882/2015 – Plenário,
Acórdão TC 453/2015 – Plenário, Acórdão TC 833/2016
– Plenário, Acórdão TC 1571/2018 – Plenário, Acórdão
TC 1693/2018 – Plenário, Acórdão TC 537/2016 – Plenário, Acórdão TC 608/2017 – Primeira Câmara, Acórdão
298/2015 – Plenário, Acórdão TC 818/2014 – Primeira
Câmara.
Ademais, em vista dos fartos e pacíficos precedentes
acumulados no âmbito deste Tribunal, no sentido de que
tem lugar a extinção do processo sem resolução do mérito quando ausentes os pressupostos de constituição e de

desenvolvimento válido e regular do processo, a solução
juridicamente adequada não pode ser outra senão seguir a jurisprudência dominante desta Casa, privilegiando-se o princípio da colegialidade, a força normativa dos
precedentes e a segurança jurídica.
Nessa esteira, cabe ainda fazer remissão à sistemática
trazida pelo atual Código de Processo Civil (Lei 13.105,
de 16 de março de 2015) que traça como diretriz a ser
observada pelos Tribunais a formação de uma jurisprudência estável, íntegra e coerente. Vejamos:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos
quais estiverem vinculados.
[...]
§4º A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de
casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios
da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia.
Quanto à alegação de “dever legal de saneamento do feiwww.tce.es.gov.br

to”, pelo fato de que o julgamento estaria equivocado,
eis que decorreria da errônea premissa de inviabilidade
da reabertura da instrução processual, mantenho os argumentos do voto por mim proferido no processo originário, por entender não ser cabível a reabertura da instrução processual após decurso de excessivo lapso temporal (fatos ocorridos há, pelo menos, 11 anos), como
é o caso dos autos, por ofensa a garantias constitucionais como a do contraditório, da ampla defesa e da duração razoável do processo, pois o direito de defesa deve ser exercido em tempo oportuno, sob pena de resultar-se ineficaz.
Desse modo, reitero a análise da área técnica disposta na
Instrução Técnica de Recurso 00072/2019-7 (peça 23),
cuja fundamentação faço constar como parte integrante
deste voto, como razão do meu decidir, acompanhando
o julgamento pelo não provimento do presente agravo:
[...]
3.1 Quanto à alegação de “solidariedade como instituto viabilizador da reparação do dano” (tópico 3.1 da peça de Agravo)
[...]
No presente recurso de Agravo tem-se a alegação de que
o Processo TC 990/2005 comportaria julgamento de mérito uma vez que não se constituiria em óbice (para o
proferimento de decisão de mérito) o fato do polo passivo ter sido integrado apenas por ordenadores de despesas, ou seja, pelos Prefeitos e Secretários Municipais
de Vitória (Luiz Paulo Vellozo Lucas – Prefeito Municipal em 2003 e 2004; João Carlos Coser – Prefeito Municipal em 2005; Fábio Ribeiro Tancredi – Secretário Municipal de Obras em 2003 e 2004; Antônio Cesar MeneSegunda-feira, 17 de junho de 2019
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zes Penedo – Secretário Municipal de Obras em 2005;
José Arthur Bermudes da Silveira – Secretário Municipal
de Obras em 2000 a 2002), , conforme sugerido (e acatado) na ITI 684/2009 que, por sua vez, encampou a conclusão (tópico “5”) do RAE 24/2008, acima colacionado.
É o que se extrai dos seguintes fragmentos do tópico 3.1
da peça de Agravo:
[...]
Diante de todo o explanado no tópico 3.1 de sua peça de
Agravo observa-se que o MPC procura sustentar a tese
da possibilidade e necessidade de julgamento de mérito
na ideia de que os gestores, indigitados na ITI 684/2009
e citados no Processo TC 990/2005, possuiriam responsabilidade solidária no tocante ao ressarcimento ao erário, de modo que a não citação de outros eventuais responsáveis pelas anomalias detectadas na instrução do
feito em nada afetaria a higidez da decisão meritória que
viesse a ser proferida. Ou seja, na ótica do Agravante, o
Acórdão TC 802/2018 seria passível de reforma uma vez
que o Plenário desta Corte não poderia ter extinguido o
Processo TC 990/2005 sem julgar o seu mérito.
Em que pese o brilhantismo de seu subscritor observa-se que as alegações tecidas no presente Agravo partem
de uma premissa inteiramente equivocada, qual seja, a
de que o reconhecimento da ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular
no Processo TC 990/2005 – e consequente decisão pela sua extinção sem julgamento do mérito - teria se dado, puramente, pelo fato de terem sido chamados ao
feito, na qualidade de responsáveis, somente os ordenadores de despesas (Prefeitos e Secretários Municipais
de Vitória).
A alegação do Agravante, data vênia, em verdade se re-

vela reducionista e divorciada da realidade fática colhida
nos autos do Processo TC 990/2005.
Ora, a leitura do inteiro teor do Acórdão TC 802/2018
não deixa dúvidas de que a decisão pela extinção do
Processo TC 990/2005, sem julgamento do mérito, se
deu em virtude da total ausência dos requisitos necessários para a configuração da responsabilidade subjetiva dos gestores indigitados na ITI 684/2009. É o que
esclarece o fragmento, adiante transcrito, constante do
Voto vencedor proferido pelo Exmo. Conselheiro Relator
que, por sua vez, encampa posicionamento exarado na
Manifestação Técnica MT 237/2016 elaborada pelo extinto Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas
(NEC), senão vejamos:
ACÓRDÃO TC- 802/2018 – PLENÁRIO
[...]
II FUNDAMENTAÇÃO
II.1 PREJUDICIAL DE MÉRITO
Invocando as devidas vênias para discordar do entendimento ministerial, encampo o pronunciamento do NEC,
exposto na Manifestação Técnica 237/2016-6, por suas
próprias razões de fato e de direito, destacando, em especial, o seguinte trecho:
[...] nos apontamentos supratranscritos, relativos a suposto pagamento indevido nas obras contratadas pela
PMV para a urbanização e paisagismo da orla da praia de
Camburi, percebe-se que a responsabilidade foi atribuída ao Prefeito Municipal e Secretário de Obras do período correspondente - com exceção do período de abril de
2000 a dezembro de 2002, no qual a responsabilização
foi inflingida apenas ao Secretário Municipal de Obras imputando-lhes valores passíveis de ressarcimento.
www.tce.es.gov.br

Observa-se que as obras foram objeto de dois contratos firmados no período de 2000 a 2005, quais sejam:
a) o Contrato 26/2000 (fls. 148-155, vol. I), pactuado
com a sociedade empresária Almeida & Filho Terraplenagens Ltda que, posteriormente, cedeu parcela de seu
objeto, com anuência do município contratante, à empresa Construtora Rodoviária União Ltda (Contrato nº
01/2000, fls. 180-182, vol. I); b) Contrato 17/2003 (fls.
249-257, vol. II), acordado entre o município e a empresa Construtora Rodoviária União Ltda após a rescisão (fls.
243-244) da parcela do Contrato 26/2000 que lhe tocava contratual.
Entretanto, deve ser ressaltado que tendo em vista o modelo de responsabilização, então adotado nos trabalhos
de auditoria deste Tribunal, baseado na culpa objetiva,
não se perquiriu acerca da possível responsabilidade de
outros agentes públicos, especialmente aqueles que detinham atribuição de medição e fiscalização das obras,
bem como, não se aventou a possibilidade de responsabilizar-se, solidariamente, as empresas contratadas em
razão da suposta percepção de pagamento indevido, fato que poderá acarretar enriquecimento sem causa.
Ademais, em que pese o louvável e esmerado esforço de
auditagem realizado por técnicos deste Tribunal, denota-se dos achados indigitados na ITI 684/2009 e acima
elencados, as ausências da individualização das condutas dos gestores apontados como responsáveis, bem
como, do nexo de causalidade existente entre as condutas e a anomalia constatada.
Verificou-se, dessa forma, que eventuais responsáveis,
pelas inconsistências passíveis de ressarcimento e descritas nos itens “1.6”, “2.2” e “3.1” da ITI 684/2009, não
tiveram suas condutas abrangidas pela referida ITI.
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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Com intuito de fornecer elementos de convicção para se
reiniciar ou não a instrução processual, destaca-se que
os fatos ocorreram entre os exercícios de 2000 a 2008 e
que em breve análise dos autos, percebe-se que não há
elementos probatórios suficientes para se apontar todos
os outros eventuais responsáveis, demandando, provavelmente, a realização de diligência externa, que, contudo, poderá tornar-se infrutífera em razão do longo tempo decorrido desde a ocorrência dos fatos. Destaque-se,
em adição, que a análise detalhada dos autos quanto à
responsabilização deverá ser realizada pela secretaria de
controle externo competente, caso assim entenda o Relator.
Registre-se, com ênfase, que a ausência da individualização das condutas e nexo de causalidade na ITI
684/2009 não decorreu de equivoco da Área Técnica,
mas sim da própria sistemática aplicada à época, por
este Tribunal, na realização de trabalhos de auditoria e
elaboração de Relatórios, que se orientavam baseados
em modelos e manuais, então vigentes nesta Corte, que
preconizavam a aplicação da responsabilização (culpa)
objetiva aos achados de auditoria, de modo que apenas
os ordenadores de despesa dos órgãos ou entes auditados figuravam como eventuais responsáveis pelas anomalias detectadas.
Portanto é necessário que haja uma contextualização
histórica na abordagem de processos de fiscalização autuados anteriormente ao exercício de 2012, quando então, em evolução natural dos seus procedimentos de auditagem, passou o TCEES a adotar matrizes de responsabilização objetivando a discriminação de condutas e do
nexo de causalidade existente entre o indício de irregularidade apontado e a atuação do agente apontado co-

mo responsável.

de dolo ou culpa em suas condutas.

[...]

Nesse passo, em que pese o louvável e esmerado esforço da equipe que realizou os trabalhos de auditoria sedimentados no Processo TC 990/2005, é forçoso reconhecer-se que as responsabilidades atribuídas aos gestores nominados nas supramencionadas peças instrutórias
se deram com fulcro na tese de responsabilidade objetiva dos agentes, então adotada neste Tribunal, tese esta que não se coaduna com a sistemática de responsabilização admitida pelo ordenamento jurídico brasileiro,
tampouco é reconhecida hodiernamente, por esta Corte
de Contas, como suficiente a ensejar o apenamento ou
condenação em ressarcimento daqueles arrolados como
“responsáveis” em processos de sua competência, conforme depõe pacífica e reiterada jurisprudência já aqui
colacionada.

Oportuno enfatizar, nesse passo, que o ordenamento jurídico brasileiro, em regra, inadmite a aplicação da responsabilidade objetiva, ou seja, aquela em que não se
faz necessária a demonstração de comportamento culposo ou doloso na conduta do agente.
A responsabilização de agentes públicos ou terceiros
perante os Tribunais de Contas, em processos de sua
competência, se dá de forma subjetiva, exigindo-se a
presença dos elementos necessários para a configuração da responsabilidade subjetiva, quais sejam: i) prática do ato ilícito/irregular, comissivo ou omissivo, pelo agente público, com prejuízo ou não para o erário;
(ii) existência de dolo ou culpa na conduta comissiva ou
omissiva do agente (elemento subjetivo da conduta) e;
(iii) existência de nexo de causalidade entre a ação ou
omissão do agente e o resultado. Nesse sentido é iterativa a jurisprudência desta E. Corte de Contas:
[...]
Examinando-se as peças instrutórias que esteiam o Processo TC 990/2005, em particular o Relatório de Auditoria Especial RAE 24/2008 e a Instrução Técnica Inicial ITI
684/2009, observa-se que não cuidaram de apontar os
elementos ensejadores do reconhecimento da responsabilidade subjetiva, uma vez que: i) não individualizam as
condutas, sejam elas comissivas ou omissivas, dos gestores apontados como responsáveis; ii) não descrevem
qual o nexo de causalidade porventura existente entre as
condutas dos reputados responsáveis e os atos tidos por
irregulares; e iii) não fazem menção ao comportamento
dos agentes de modo que se possa identificar a presença
www.tce.es.gov.br

De se notar que os processos desta Corte, em razão do
seu caráter sancionatório, guardam certa correlação
com preceitos adotados na ciência do processo penal.
Nesse passo, tem-se que a peça acusatória nos processos criminais deve se revestir de requisitos mínimos para
além da existência dos indícios de autoria e prova da materialidade do fato que se visa punir. É dizer-se que, na
seara da persecução penal, a peça acusatória, em atendimento ao disposto no art. 41 do Código de Processo
Penal, deve conter a “exposição do fato criminoso com
todas as suas circunstâncias” o que é interpretado pela
doutrina como a necessidade de descrever-se a conduta
imputada ao agente (denunciado ou querelado), “[...] de
forma a permitir o exercício da ampla defesa e o respeito ao contraditório”, não bastando, assim, a simples “[...]
menção ao crime – tipo – previsto pela legislação penal,
impondo-se a narrativa do comportamento – ação ou
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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omissão - em princípio ilícito, a indicação do elemento
subjetivo do agente – dolo ou culpa – [...], o nexo causal
entre a conduta e o resultado lesivo [...]”. A inobservância destes requisitos acarreta a rejeição da inicial acusatória do processo penal, na forma do art. 395, I do Código de Processo Penal.

res indigitados na ITI 684/2009 e não no fato de outros
possíveis responsáveis não terem sido chamados ao feito como, equivocadamente, argumenta o Agravante.

Mutatis mutandis tem-se que a necessidade de demonstração, nas peças acusatórias que compõem os feitos
desta Corte de Contas, dos elementos necessários à configuração da responsabilidade subjetiva, foi elevada à categorização de pressuposto de desenvolvimento válido e
regular do processo, posto que ausentes tais elementos,
de fato, não haverá margem para que se proceda ao exame de mérito dos indicativos de irregularidade que venham a ser apontados.

3.2 Quanto à alegação de “dever legal de saneamento
do feito” (tópico 3.2 da peça de Agravo)

No caso das peças acusatórias presentes no Processo TC
990/2005, conforme sobejamente demonstrado nesta
análise, não se observou a necessidade de indicação dos
elementos que fundamentam a configuração da responsabilidade subjetiva, tendo se adotado um modelo baseado na culpa objetiva que, por sua vez, não encontra ressonância no ordenamento jurídico e na jurisprudência
dos Tribunais de Contas. Aliás, quanto à temática jurisprudencial, é oportuno salientar que os precedentes colacionados pelo Agravante não abordam especificamente a questão dos elementos configuradores da responsabilidade subjetiva em processos de competência dos Tribunais de Contas, mas sim a questão atinente à solidariedade, de modo que não são suficientes para infirmarem o julgado agravado que, conforme aqui ressaltado,
fundou a extinção do Processo TC 990/2005, sem julgamento de mérito, na ausência dos requisitos necessários
à configuração da responsabilidade subjetiva dos gesto-

Desse modo, em vista dos fundamentos expostos, opina-se pela rejeição das razões recursais veiculadas no
tópico 3.1 da peça de Agravo.

O Ministério Público de Contas, ora Agravante, no tópico 3.2 da peça de Agravo, tece argumentação no sentido de que o julgamento materializado no Acórdão TC
802/2018-Plenário resultaria equivocado eis que decorreria da errônea premissa de inviabilidade da “reabertura da instrução processual após o decurso de excessivo
lapso temporal, [...], por ofensa a garantias constitucionais como do contraditório, da ampla defesa e da duração razoável do processo”.
Em suporte a tal argumentação aduz o Agravante que:
[...] ninguém, nem a Equipe Técnica, muito menos o
Conselheiro Relator explica concretamente essa suposta inviabilidade. O fator tempo foi simplesmente aventado no seio da fundamentação como elemento absoluto, capaz de descontruir todo o trabalho de auditoria
realizado.
A própria Equipe Técnica evidenciou incerteza quanto à
inviabilidade de reabertura da instrução processual ao
se expressar, de forma insólita, na Manifestação Técnica
237/2016-6, ao declarar: “demandando, provavelmente, a realização de diligência externa, que, contudo, poderá tornar-se infrutífera em razão do longo tempo decorrido desde a ocorrência dos fatos” (grifos no original).
Passando-se à análise tem-se que a inviabilidade de reawww.tce.es.gov.br

bertura da instrução processual é decorrência lógica do
considerável lapso temporal verificado desde a ocorrência dos fatos noticiados nos Relatórios de Auditoria constantes no Processo TC 990/2005.
De se notar que os indicativos de irregularidades, conforme já ventilado no tópico 3.1 da presente Instrução
Técnica de Recurso, se referem a anomalias verificadas na execução dos Contratos 026/2000; 026/2000B e
17/2003, sendo que os serviços a eles relativos teriam
sido prestados entre os exercícios de 2000 a 2008, conforme informado na Manifestação Técnica MT 237/2016,
encampada pelo Acórdão TC 802/2018-Plenário.
Portanto, perfaz-se inegável que o Processo TC 990/2005
trata de anomalias que teriam ocorrido há, pelo menos,
11 (onze) anos.
Dessa forma, não se revela equivocado ou infundado
acórdão que reconhece a inviabilidade da reabertura da
instrução processual em razão do excessivo lapso temporal já decorrido e ofensa às garantias constitucionais
do contraditório, ampla defesa e razoável duração do
processo.
De se notar que o Tribunal de Contas da União tem entendimento consentâneo ao expressado no Acórdão
agravado, senão vejamos:
[...]
Conforme exposto no tópico 3.1 desta Instrução Técnica de Recurso a peças instrutórias presentes no TC
990/2005 (RAE 24/2008 e ITI 684/2009), refletindo a metodologia em voga nesta Corte ao tempo em que foram
elaboradas, não trazem qualquer descrição acerca das
condutas dos gestores apontados como responsáveis,
tampouco demonstram os elementos volitivos que lhes
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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poderiam ser atribuídos e o nexo de causalidade existente entre os atos tidos por irregulares e os comportamentos dos indigitados responsáveis, inviabilizando, dessa
forma, o conhecimento do mérito processual, no que se
tem por acertada a extinção do feito sem o exame meritório sufragada pelo Plenário desta Corte no Acórdão
recorrido.
Nesse passo, observa-se que no tópico 3.2 de sua peça
recursal o MPC sustenta, alternativamente, a possibilidade do saneamento do Processo TC 990/2005, o que,
na ótica do Agravante, deveria ter sido determinada pelo
Relator daquele feito em vista das competências que lhe
são atribuídas pelo art. 288, incisos I, V e VI do RITCEES,
bem como pela necessidade da “[...] busca pela verdade
real [...]” e “[...] da real possibilidade de ressarcimento
ao erário de aproximadamente R$ 3.000.000,00 [...]”, de
sorte que, ainda segundo o Agravante, ao extinguir o TC
990/2005 sem propiciar o seu saneamento, teria o Plenário deste TCEES colocado o interesse privado (das partes) acima do interesse público.
Quanto a estes argumentos, em que pesem estarem
apoiados em pertinente preocupação acerca da sustentabilidade dos Tribunais de Contas enquanto instituições
voltadas para a proteção do patrimônio público, tem-se
que, no caso em análise, não merecem prosperar pelas
razões adiante consignadas.
Inicialmente, dentro de uma ótica realista, tem-se que
a efetivação do perfeito saneamento do Processo TC
990/2005 demandaria a reinstrução do feito, com o refazimento da Instrução Técnica Inicial, nos moldes da Resolução TC 287/2015 que padronizou os trabalhos de auditoria deste Tribunal e, dentre outras metodologias, instituiu a necessidade de elaboração de “matriz de respon-

sabilização” nas inspeções realizadas pelas equipes técnicas de modo a alimentar a confecção dos relatórios de
auditoria resultantes para que estes descrevam, de maneira pormenorizada, os indícios de irregularidades verificados e seus eventuais responsáveis, individualizando-lhes as condutas com os respectivos elementos volitivos (dolo ou culpa) e o nexo de causalidade existente entre seus comportamentos (comissivos ou omissivos) e a
anomalia detectada.
Nesse ponto tem-se que a peça de Agravo, embora sustente que o saneamento é “[...] totalmente viável no caso concreto [...]”, data vênia, em nenhum momento demonstra, faticamente, a viabilidade da reinstrução do
Processo TC 990/2005.
Oportuno enfatizar-se que, em sede recursal, o ônus de
provar o desacerto da decisão recorrida incumbe ao recorrente, até mesmo pelos reflexos do princípio da dialeticidade, segundo o qual aquele que interpõe recurso
deve, motivadamente, impugnar os fundamentos do julgado atacado.
A ratio decidendi do Acórdão TC 802/2018-Plenário pela extinção do TC 990/2005 sem julgamento do mérito,
conforme já aqui noticiado, baseou-se na ausência dos
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo em virtude da instrução do
feito ter se fundado em um modelo de responsabilização objetiva e não subjetiva tal qual exigido pelo ordenamento pátrio, tendo se abstido de individualizar as condutas dos gestores apontados como responsáveis nas
peças acusatórias veiculadas no feito, bem como a sua
culpabilidade e o nexo causal existente entre possíveis
comportamentos antijurídicos e o resultado ilícito perpetrado.
www.tce.es.gov.br

Desse modo é intuitivo que o Agravo - ao pretender a reforma do Acórdão TC 802/2018-Plenário ao argumento
de que seria perfeitamente viável a reinstrução do feito de modo a fazer presente toda a cadeia de responsabilização pelos fatos reputados irregulares nos relatórios
que compõem os autos - deveria demonstrar, concretamente, que o refazimento da instrução se perfaz em tarefa factível, como alega.
A tese sustentada pelo Agravante, no sentido de que a
reinstrução do feito é “[...] totalmente viável no caso
concreto [...]”, somente poderia encontrar acolhida ante a demonstração inequívoca de que a matriz de responsabilização poderia ser elaborada com base nos elementos probatórios que se encontram nos autos do TC
990/2005. Entretanto, da leitura da peça recursal percebe-se que tal demonstração sequer foi cogitada, posto
que, se o fosse, o Agravante deparar-se-ia com a total
impossibilidade de realizar a reinstrução e mais propriamente a “matriz de responsabilização”, nos moldes delineados na Resolução TC 287/2015, levando em conta a
documentação existente nos autos.
Aliás, mesmo que a complementação da instrução – com
o apontamento dos eventuais responsáveis, individualizações de conduta, culpabilidade e nexo causal – fosse
possível de ser realizada com os elementos documentais
existentes no Processo TC 990/2005, ainda assim não haveria qualquer certeza, mesmo que mínima, de que o feito poderia ter o seu mérito julgado, uma vez que o longo
hiato temporal observado entre os fatos apontados como irregulares (ocorridos no período de 2000 a 2008),
constituiria motivo suficiente para alegação de prejuízo
do contraditório e ampla defesa dos eventuais responsáveis que viessem a ser chamados ao feito, inclusive com
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fundamento em farta jurisprudência emanada do Tribunal de Contas da União conforme já se viu aqui.
De se notar, nesse diapasão, que os primados do contraditório e da ampla defesa constituem-se em garantias
individuais fundamentais alicerçadas na Constituição da
República (art. 5º, LV), sendo componentes de outra garantia de couraça constitucional, qual seja, o “devido
processo legal” (art. 5º, LIV), que deve ser observado pelos órgãos julgadores sejam eles judiciais ou administrativos. O respeito ao contraditório e à ampla defesa - e,
em última análise, ao devido processo legal – não se trata, portanto, de mero interesse privado, como afirmado
no Agravo que ora se cuida, mas sim de matéria de ordem pública e perfeitamente cognoscível de ofício pelo julgador, sob pena, até mesmo, de acarretar a própria
nulidade do processo.
Não se olvida acerca da importância do ressarcimento
ao erário por aqueles que venham a lhe causar prejuízo, entretanto, é necessário que a culpabilidade dos responsáveis seja adequadamente demonstrada no processo que vise o sancionamento/ressarcimento através de
elementos suficientes, o que não se verifica no caso concreto em análise, sendo que a possibilidade de reinstrução não se mostra viável pelo lapso temporal já decorrido desde a ocorrência dos fatos, que teriam se dado entre os anos 2000 a 2008.
Assim, diante dos fundamentos fáticos e jurídicos ora externados e com as vênias devidas ao ilustre signatário da
peça de Agravo, opina-se que sejam rejeitadas as razões
veiculadas em seu tópico 3.2.
3.3 Quanto à narrativa referente à “matriz de responsabilização” (tópico 3.3 da peça de Agravo)

Prossegue o Agravante, no tópico 3.3 da peça recursal,
argumentando que “[...] a complementação da instrução
representa uma alternativa viável [...]”, no que tece longa narrativa acerca da “matriz de responsabilização”, ressaltando a sua importância, contudo argumentando que
a sua ausência ou falha “[...] não pode ser determinante
para a extinção do processo sem resolução do mérito”.

Pelo exposto, com base na competência outorgada pelo
art. 29, inciso V, da Resolução TC 261/2013 (Regimento
Interno do TCEES), acompanho o entendimento técnico,
divirjo do parecer ministerial e VOTO no sentido de que
o Plenário aprove a seguinte proposta de deliberação:

Pois bem.

1. ACÓRDÃO

Os tópicos 3.1 e 3.2 desta Instrução Técnica de Recurso
já abordaram as questões atinentes à instrução processual do Processo TC 990/2005, ponderando que a metodologia de apontamento de indícios de irregularidade,
adotada nas peças técnicas dos autos, não se adequa à
necessária demonstração da responsabilidade subjetiva daqueles reputados como agentes responsáveis pelas anomalias indigitadas na Instrução Técnica Inicial ITI
684/2009, de modo que não se encontram presentes os
elementos indispensáveis para o processamento do feito, no que se reputa correta a sua extinção, sem julgamento do mérito, através do Acórdão TC 802/2018-Plenário.
Desse modo, ante o esgotamento da análise das razões
recursais atinentes à matéria, entendemos por despiciendo repetir-se aqui os mesmos fundamentos já alinhavados nos tópicos 3.1 e 3.2 da presente Instrução
Técnica de Recurso, suficientes para a rejeição da tese
aventada pelo Agravante no tópico 3.3 de sua peça recursal.
Pelo exposto, entendo que as razões recursais não são
hábeis a ensejar a modificação da decisão atacada, devendo ser negado provimento ao presente agravo.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
www.tce.es.gov.br

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 Preliminarmente, CONHECER o presente Agravo para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se
incólume o Acórdão TC 802/2018 – Plenário, proferido
nos autos do processo TC 990/2005;
1.3 Dar CIÊNCIA aos interessados e ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, na forma regimental; e
1.4 Após o trânsito em julgado, APENSAR ao processo
TC 990/2005 nos termos do art. 420, parágrafo único,
do Regimento Interno do TCEES e, para então, ARQUIVÁ-LOS.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/05/2019 – 13ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Manoel Nader Borges, Rodrigo Coelho do Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
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CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
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 00544/2019-1

Recorrente: Membros do Ministério Público de Contas
(HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA)

to Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:

AGRAVO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS EM FACE DO ACÓRDÃO
TC 801/2018 - PLENÁRIO – PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – NÃO CABIMENTO DA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL APÓS DECURSO DE EXCESSIVO LAPSO TEMPORAL POR OFENSA A GARANTIAS
CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA E AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – PRECEDENTES – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - CONHECIMENTO
– NÃO PROVIMENTO – CIÊNCIA – APENSAMENTO AO TC
4886/2002 – ARQUIVAMENTO.

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;

O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:

3. Data da Sessão: 10/07/2018 -22ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Processo: 09052/2018-3

I RELATÓRIO

Classificação: Agravo

Trata-se de agravo interposto pelo Ministério Público de
Contas, em face do Acórdão TC 801/2018 - Plenário, proferido no bojo do processo TC 4886/2002, por meio do
qual o feito foi extinto sem julgamento de mérito com
fundamento no §4°, do art. 142 da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012 e no art. 166 do Regimento Interno do TCEES, aprovado pela Resolução TC
261, de 4 de julho de 2013.

UG: PMV - Prefeitura Municipal de Vitória
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Interessado: MADSON BARBOZA CUNHA, JOAO LUIZ LIMA, FABIO RIBEIRO TANCREDI, JOAO CARLOS COSER,
LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS, ELIZETE SHERRING SIQUEIRA, JOSE ARTHUR BERMUDES DA SILVEIRA, ANTONIO CESAR MENEZES PENEDO, JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA
FILHO, EDESIO FRAGA MOREIRA, CANDIDO COTTA PACHECO, RICARDO ALVES BARROSO, SEBASTIAO ENCARNACAO, LILIA MARIA CUNHA FIGUEIREDO E MELLO, MILTON HERZOG DE OLIVEIRA, LUCIA MURAD NEFFA, ELISABETE CARVALHO CASEIRA ROCHA

A parte dispositiva do Acórdão TC 802/2018-Plenário,
ora agravado, contém o seguinte teor:
ACÓRDÃO TC-801/2018 –PLENÁRIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espíriwww.tce.es.gov.br

1.2. ARQUIVAR.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Vencidos o conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que votou
pela rejeição da argumentação contida na M.T nº 537
do NEC e pelo encaminhamento à SEGEX para elaboração de Instrução Técnica Conclusiva, consolidando as instruções de engenharia, e o conselheiro em substituição
João Luiz Cotta Lovatti, que o acompanhou.

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (vice-presidente no exercício da presidência), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator) e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: Márcia Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti.
O processo que originou este Agravo (Processo TC
4886/2002- Auditoria Especial) reporta à auditoria especial realizada na Prefeitura Municipal de Vitória, realizada com a finalidade de apurar eventuais irregularidades
no contrato nº 36/2000, firmado com a empresa Hidrobrasil Saneamento e Limpeza Ltda, a fim de prestar serviços de desobstrução e limpeza de galerias e redes de
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águas pluviais e esgoto do município, tendo como responsáveis os ex-prefeitos Luiz Paulo Vellozo Lucas e José
Carlos Coser e outros.
O presente recurso foi instruído com os seguintes documentos: Petição Recurso 00343/2018-1 (peça 02); cópia
do Relatório de Auditória Especial 00073/2008-6 (peça 03); cópia da Instrução Técnica Inicial 00727/2008-5
(peça 04); cópia da Instrução de Engenharia Conclusiva 00038/2013-1 (peça 05); cópia manifestação Técnica
00537/2016-4 (peça 06); cópia Manifestação do Ministério Público de Contas 00071/2018-4 (peça 07); cópia do
Voto Relator 01670/2018-8 (peça 08); cópia do Voto Vista 00107/2018-9 (peça 09); cópia Acórdão 00801/20181 (peça 10); cópia remessa 18025/2018-1 (peça 11).
O acórdão em questão foi prolatado por maioria dos
membros do Plenário, nos termos do voto do conselheiro relator, decidindo pela extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no § 4º, do art. 142,
da Lei Complementar Estadual 621/2012 e no art. 166,
do RITCEES, por reconhecer a ausência de pressupostos
de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo.
Em juízo positivo de admissibilidade recursal, proferi a
Decisão Monocrática 01840/2018-2 (peça 14), em que
determinei a notificação dos senhores Paulo Vellozo Lucas, João Carlos Cozer, Fábio Ribeiro Tancredi, Antônio
Cezar Menezes Penedo e José Arthur Bermudes da Silveira, Edézio Fraga Moreira, Candido Cotta Pacheco, Ricardo Alves Barroso, Madson Barboza Cunha, Sebastião
Encarnação, Lilia Maria Cunha Figueiredo e Mello, Milton Herzog de Oliveira, Elizeu Moreira dos Santos, Lucia
Murad Neffa, João Luiz Lima, Elizete Shering Siqueira, Elizabete Carvalho Caseira Rocha e José Rodrigues de Oli-

veira Filho para apresentarem suas contrarrazões a este agravo.

Em seguida, foram os autos submetidos a esse relator,
para apreciação do mérito recursal.

Devidamente notificados, na forma da Certidão de Informação 05499/2018-8 (peça 016) os recorridos não apresentaram suas justificativas, conforme teor do despacho
00431/2019-9 (peça 018).

II FUNDAMENTOS

Seguindo os trâmites regimentais, os autos foram para o Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas (NRC) que opinou pelo não provimento do Agravo,
em razão do não acolhimento das razões recursais apresentadas, mantendo-se irreparável o teor do Acórdão
TC 801/2018 – Plenário, nos termos delineados na Instrução Técnica de Recurso 00070/2019-8 (peça 20), cuja proposta de encaminhamento passo a transcrever:
CONCLUSÃO
4.1 Diante das razões fáticas e jurídicas expostas na presente Instrução Técnica de Recurso opina-se no seguinte sentido:
4.1.1seja NEGADO PROVIMENTO ao recurso de Agravo
interposto pelo Ministério Público de Contas, em razão
do não acolhimento das razões recursais apresentadas,
mantendo-se in totum o teor do Acórdão TC 801/2018
exarado pelo Plenário desta Corte nos autos do Processo TC 4886/2002.
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas,
rechaçando os argumentos fáticos e jurídicos constantes na Instrução Técnica de Recurso 00070/2019-8, ratifica e reitera os termos da petição inicial, pugnando pelo conhecimento e provimento do presente recurso em
parecer da lavra do Procurador Especial de Contas, Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer do Ministério Público de Contas 01306/2019-1 - peça 24).
www.tce.es.gov.br

II.1 ADMISSIBILIDADE
Conforme já relatado, a verificação dos pressupostos recursais já foi por mim apreciada por meio da Decisão
Monocrática TC 01840/2018-2 (peça 014), na qual deliberei pelo conhecimento do presente Agravo, razão pela
qual se fazem desnecessárias outras considerações acerca do preenchimento dos requisitos de admissibilidade
recursal, passando-se à análise das razões recursais.
II.2 MÉRITO
Conforme se depreende dos autos, a peça recursal visa
à reforma do Acórdão TC 801/2018 – Plenário que, acolhendo, por maioria, a proposição do relator, determinou o arquivamento do Processo de Auditoria Especial
TC 4886/2002, no qual se pretendia averiguar indícios de
irregularidades na execução do contrato 36/2000, passada nos anos de 2000 a 2005.
A extinção sem resolução de mérito se ancorou nos precedentes deste Tribunal a respeito da necessária observância aos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do feito e respeito a garantias
constitucionais como a do contraditório e da ampla defesa e da duração razoável do processo, o que não se confirmou no caso concreto.
Entretanto, em sua tese recursal, aduziu o Ministério Público de Contas que o Processo TC 488682002 comportaria julgamento de mérito, haja vista que não se constituiria em óbice para a proclamação de decisão de mérito o fato de o polo passivo ter sido integrado apenas por
ordenadores de despesas, no total 18 (dezoito) agentes
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citados, como se vê na ITI 727/2008, que por sua vez seguiu a conclusão do RAE 73/2008.
Pelas razões aduzidas, observa-se que o Ministério Público de Contas sustenta a tese da possibilidade e necessidade de julgamento de mérito na ideia de que os responsáveis apontados na ITI 727/2008 e citados no Processo
TC 4886/2002, responderiam solidariamente ao ressarcimento ao erário. Assim, a não citação de outros eventuais responsáveis pelas as irregularidades detectadas na
instrução do feito, em nada afetaria a decisão meritória
que por ventura viesse a ser proferida.
No entanto, na forma do entendimento da área técnica,
vê-se que as alegações recursais partem de uma ideia inteiramente equivocada, qual seja, que o reconhecimento da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo no Processo TC
4886/2002, extinguindo-o sem resolução de mérito, teria se baseado, tão somente, no fato de terem sido chamados ao feito, na qualidade de responsáveis, tão somente os ordenadores de despesas.
Isso porque, a leitura do inteiro teor do Acórdão TC
801/2018, demonstra que a decisão pela extinção do
processo TC 4886/2002, sem julgamento do mérito,
ocorreu em virtude da total ausência dos requisitos necessários para a configuração da responsabilidade subjetiva dos gestores elencados na ITI 727/2002, não merecendo maiores comentários a respeito disso, uma vez
que no ordenamento jurídico pátrio, em regra, inadmite-se a aplicação da responsabilidade objetiva, aquela que
independe da aferição de culpa ou dolo.
Ora, como bem destacou a Área Técnica, a responsabilização dos agentes públicos ou terceiros perante os
Tribunais de Contas, se dá de forma subjetiva, Cita di-

versos precedentes desta Corte de Contas: Acórdão TC
800/2018 – Plenário, Acórdão TC 882/2015 – Plenário,
Acórdão TC 453/2015 – Plenário, Acórdão TC 833/2016
– Plenário, Acórdão TC 1571/2018 – Plenário, Acórdão
TC 1693/2018 – Plenário, Acórdão TC 537/2016 – Plenário, Acórdão TC 608/2017 – Primeira Câmara, Acórdão
298/2015 – Plenário, Acórdão TC 818/2014 – Primeira
Câmara.
Ademais, em vista os fartos e pacíficos precedentes acumulados no âmbito deste Tribunal, no sentido de que
tem lugar a extinção do processo sem resolução do mérito quando ausentes os pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, a solução
juridicamente adequada não pode ser outra senão seguir a jurisprudência dominante desta Casa, privilegiando-se o princípio da colegialidade, a força normativa dos
precedentes e a segurança jurídica.
Nessa esteira, cabe também fazer remissão à sistemática trazida pelo atual Código de Processo Civil (Lei 13.105,
de 16 de março de 2015) que traça como diretriz a ser
observada pelos Tribunais a formação de uma jurisprudência estável, íntegra e coerente. Vejamos:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do STF em matéria conswww.tce.es.gov.br

titucional e do STJ em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos
quais estiverem vinculados.
[...]
§4º A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de
casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios
da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia.
Quanto à alegação de “dever legal de saneamento do feito”, sob a alegação de que o julgamento estaria equivocado, eis que decorreria da errônea premissa de inviabilidade da reabertura da instrução processual, mantenho
os argumentos do voto por mim proferido no processo originário, por entender não ser cabível a reabertura
da instrução processual após decurso de excessivo lapso temporal (fatos ocorridos há, pelo menos, 14 anos),
como é o caso dos autos, por ofensa a garantias constitucionais como a do contraditório, da ampla defesa e da
duração razoável do processo, pois o direito de defesa
deve ser exercido em tempo oportuno, sob pena de resultar-se ineficaz.
Desse modo, reitero a análise da área técnica disposta na
Instrução Técnica de Recurso 00070/2019-8 (peça 20),
cuja fundamentação faço constar como parte integrante
deste voto, como razão do meu decidir, acompanhando
o julgamento pelo não provimento do presente agravo:
[...]
3.1 Quanto à alegação de “solidariedade como instituto viabilizador da reparação do dano” (tópico 3.2 da peça de Agravo)
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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[...]
No presente recurso de Agravo tem-se a alegação de
que o Processo TC 4886/2002 comportaria julgamento
de mérito uma vez que não se constituiria em óbice (para o proferimento de decisão de mérito)o fato do polo
passivo ter sido integrado apenas por ordenadores de
despesa, no total de 18 (dezoito) agentes citados, conforme sugerido (e acatado) na ITI 727/2008 que, por sua
vez, encampou a conclusão (tópico “6”) do RAE73/2008,
acima colacionado. É o que se extrai dos seguintes fragmentos do tópico 3.1 da peça de Agravo:
[...]
Diante de todo o explanado no tópico 3.1 de sua peça de
Agravo observa-se que o MPC procura sustentar a tese
da possibilidade e necessidade de julgamento de mérito
na ideia de que os gestores, indigitados na ITI 727/2008
e citados no Processo TC 4886/2002, possuiriam responsabilidade solidária no tocante ao ressarcimento ao erário, de modo que a não citação de outros eventuais responsáveis pelas anomalias detectadas na instrução do
feito em nada afetaria a higidez da decisão meritória que
viesse a ser proferida. Ou seja, na ótica do Agravante, o
Acórdão TC 801/2018 seria passível de reforma uma vez
que o Plenário desta Corte não poderia ter extinguido o
Processo TC 4886/2002 sem julgar o seu mérito.
Em que pese o brilhantismo de seu subscritor observa-se
que as alegações tecidas no presente Agravo partem de
uma premissa inteiramente equivocada, qual seja, a de
que o reconhecimento da ausência dos pressupostos de
constituição e desenvolvimento válido e regular no Processo TC 4886/2002 – e consequente decisão pela sua
extinção sem julgamento do mérito - teria se dado, puramente, pelo fato de terem sido chamados ao feito, na

qualidade de responsáveis, somente os ordenadores de
despesas (Prefeitos, Secretários Municipais e Administradores Regionais de Vitória).
A alegação do Agravante, data vênia, em verdade se revela reducionista e divorciada da realidade fática colhida
nos autos do Processo TC 4886/2012.
Ora, a leitura do inteiro teor do Acórdão TC 801/2018
não deixa dúvidas de que a decisão pela extinção do Processo TC 4886/2002, sem julgamento do mérito, se deu
em virtude da total ausência dos requisitos necessários
para a configuração da responsabilidade subjetiva dos
gestores indigitados na ITI 727/2008. É o que esclarece
o fragmento, adiante transcrito, constante do Voto vencedor proferido pelo Exmo. Conselheiro Relator que, por
sua vez, encampa posicionamento exarado na Manifestação Técnica MT 537/2016 elaborada pelo extinto Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas (NEC),
senão vejamos:
ACÓRDÃO TC- 801/2018 – PLENÁRIO
[...]
II FUNDAMENTAÇÃO
II.1 PREJUDICIAL DE MÉRITO
Invocando as devidas vênias para discordar do entendimento ministerial, encampo o pronunciamento do NEC,
exposto na Manifestação Técnica 537/2016-4, por suas
próprias razões de fato e de direito, destacando, em especial, o seguinte trecho:
[...]
Foram responsabilizados além do sr. José Arthur Bermudes da Silveira, o sr. Antônio César Menezes Penedo, Secretário de Obras no exercício de 2005, os ex-prefeitos
www.tce.es.gov.br

Luiz Paulo Vellozo Lucas e João Carlos Coser, os administradores regionais Antônio César Menezes Penedo,
Edézio Fraga Moreira, Candido Cotta Pacheco, Ricardo
Alves Barroso, Madson Barboza Cunha, Sebastião Encarnação, Lilia Maria Cunha Figueiredo e Mello, Milton Herzog de Oliveira, Elizeu Moreira dos Santos, Lucia Murad
Neffa , João Luiz Lima, Elizete Shering Siqueira, Elizabete
Carvalho Caseira Rocha, José Rodrigues de Oliveira Filho
e o sr. Fábio Ribeiro Tancredi, que atuou como Administrador Regional e Secretários de Obras.
Desta forma, percebe-se que em todas as irregularidades tratadas, apenas responsabilizou-se o ordenador de
despesa, e não os demais agentes que de alguma forma
deram causa as irregularidades apontadas.
Em que pese o louvável esforço de auditagem realizado pelos técnicos desta Corte de Contas, verifica-se, nos
achados indigitados, a ausência da individualização da
conduta do senhor José Arthur Bermudes da Silveira e
dos demais responsabilizados, bem como, do nexo de
causalidade existente entre a sua conduta e os indícios
de irregularidade apontados. Ou seja, em que medida os
ordenadores de despesa atuaram ou se omitiram para a
irregularidade verificada e o que lhe seria exigível conhecer acerca do suposto ilícito.
[...]
Registre-se, com ênfase, que a ausência da individualização das condutas e nexo de causalidade na ITI 80/2004
e 727/2008, bem como nas peças técnicas que se seguiram, não decorreu de equivoco da Área Técnica. A própria sistemática aplicada à época, por este Tribunal, na
realização de trabalhos de auditoria e elaboração de Relatórios – que se orientavam baseados em modelos e
manuais, então vigentes nesta Corte – preconizavam a
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aplicação da responsabilização (culpa) objetiva aos achados de auditoria, de modo que apenas os ordenadores
de despesa dos órgãos ou entes auditados figuravam como eventuais responsáveis pelas anomalias detectadas.
[...]
Oportuno enfatizar, nesse passo, que o ordenamento jurídico brasileiro, em regra, inadmite a aplicação da responsabilidade objetiva, ou seja, aquela em que não se
faz necessária a demonstração de comportamento culposo ou doloso na conduta do agente.
A responsabilização de agentes públicos ou terceiros perante os Tribunais de Contas, em processos de sua competência, se dá de forma subjetiva, exigindo-se a presença dos elementos necessários para a configuração da
responsabilidade subjetiva, quais sejam: i) prática do ato
ilícito/irregular, comissivo ou omissivo, pelo agente público, com prejuízo ou não para o erário; (ii) existência de
dolo ou culpa na conduta comissiva ou omissiva do agente (elemento subjetivo da conduta) e; (iii) existência de
nexo de causalidade entre a ação ou omissão do agente
e o resultado. Nesse sentido é iterativa a jurisprudência
desta E. Corte de Contas:
[...]
Examinando-se as peças instrutórias que esteiam o Processo TC 4886/2002, em particular o Relatório de Auditoria de Engenharia de fls. 144-146 (do TC 4886/2002), o
Relatório de Auditoria Especial RAE 73/2008 e as Instruções Técnicas Iniciais ITI 80/2004 e ITI 727/2008, observa-se que não cuidaram de apontar os elementos ensejadores do reconhecimento da responsabilidade subjetiva, uma vez que: i) não individualizam as condutas, sejam elas comissivas ou omissivas, dos gestores aponta-

dos como responsáveis; ii) não descrevem qual o nexo de
causalidade porventura existente entre as condutas dos
reputados responsáveis e os atos tidos por irregulares; e
iii) não fazem menção ao comportamento dos agentes
de modo que se possa identificar a presença de dolo ou
culpa em suas condutas.
Nesse passo, em que pese o louvável e esmerado esforço da equipe que realizou os trabalhos de auditoria sedimentados no Processo TC 4886/2002, é forçoso reconhecer-se que as responsabilidades atribuídas aos gestores nominados nas supramencionadas peças instrutórias
se deram com fulcro na tese de responsabilidade objetiva dos agentes, então adotada neste Tribunal, tese esta que não se coaduna com a sistemática de responsabilização admitida pelo ordenamento jurídico brasileiro,
tampouco é reconhecida hodiernamente, por esta Corte
de Contas, como suficiente a ensejar o apenamento ou
condenação em ressarcimento daqueles arrolados como
“responsáveis” em processos de sua competência, conforme depõe pacífica e reiterada jurisprudência já aqui
colacionada.
De se notar que os processos desta Corte, em razão do
seu caráter sancionatório, guardam certa correlação com
preceitos adotados na ciência do processo penal. Nesse
passo, tem-se que a peça acusatória nos processos criminais deve se revestir de requisitos mínimos para além
da existência dos indícios de autoria e prova da materialidade do fato que se visa punir. É dizer-se que, na seara
da persecução penal, a peça acusatória, em atendimento
ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, deve
conter a “exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias” o que é interpretado pela doutrina como a necessidade de descrever-se a conduta imputada
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ao agente (denunciado ou querelado), “[...] de forma a
permitir o exercício da ampla defesa e o respeito ao contraditório” , não bastando, assim, a simples “[...] menção
ao crime – tipo – previsto pela legislação penal, impondo-se a narrativa do comportamento – ação ou omissão
- em princípio ilícito, a indicação do elemento subjetivo
do agente – dolo ou culpa – [...], o nexo causal entre a
conduta e o resultado lesivo [...]” . A inobservância destes requisitos acarreta a rejeição da inicial acusatória do
processo penal, na forma do art. 395, I do Código de Processo Penal.
Mutatis mutandis tem-se que a necessidade de demonstração, nas peças acusatórias que compõem os feitos
desta Corte de Contas, dos elementos necessários à configuração da responsabilidade subjetiva, foi elevada à categorização de pressuposto de desenvolvimento válido e
regular do processo, posto que ausentes tais elementos,
de fato, não haverá margem para que se proceda ao exame de mérito dos indicativos de irregularidade que venham a ser apontados.
No caso das peças acusatórias presentes no Processo
TC 4886/2002, conforme sobejamente demonstrado na
presente análise, não se observou a necessidade de indicação dos elementos que fundamentam a configuração
da responsabilidade subjetiva, tendo se adotado um modelo baseado na culpa objetiva que, por sua vez, não encontra ressonância no ordenamento jurídico e na jurisprudência dos Tribunais de Contas. Aliás, quanto à temática jurisprudencial, é oportuno salientar que os precedentes colacionados pelo Agravante não abordam especificamente a questão dos elementos configuradores da
responsabilidade subjetiva em processos de competência dos Tribunais de Contas, mas sim a questão atinente
Segunda-feira, 17 de junho de 2019

38

ATOS DO PLENÁRIO

à solidariedade, de modo que não são suficientes para
infirmarem o julgado agravado que, conforme aqui ressaltado, fundou a extinção do Processo TC 4886/2002,
sem julgamento de mérito, na ausência dos requisitos
necessários à configuração da responsabilidade subjetiva dos gestores indigitados na ITI 727/2008 e não no fato de outros possíveis responsáveis não terem sido chamados ao feito como, equivocadamente, argumenta o
Agravante.
Desse modo, em vista dos fundamentos expostos, opina-se pela rejeição das razões recursais veiculadas no tópico 3.1 da peça de Agravo.
3.2 Quanto à alegação de “dever legal de saneamento
do feito” (tópico 3.2 da peça de Agravo)
O Ministério Público de Contas, ora Agravante, no tópico 3.2 da peça de Agravo, tece argumentação no sentido de que o julgamento materializado no Acórdão TC
801/2018-Plenário resultaria equivocado eis que decorreria da errônea premissa de inviabilidade da “reabertura da instrução processual após o decurso de excessivo
lapso temporal, [...], por ofensa a garantias constitucionais como do contraditório, da ampla defesa e da duração razoável do processo”.
Em suporte a tal argumentação aduz o Agravante que:
[...] ninguém, nem a Equipe Técnica, muito menos o Conselheiro Relator explica concretamente essa suposta inviabilidade. O fator tempo foi simplesmente aventado
no seio da fundamentação como elemento absoluto, capaz de descontruir todo o trabalho de auditoria realizado.
A própria Equipe Técnica evidenciou incerteza quanto à
inviabilidade de reabertura da instrução processual ao

se expressar, de forma insólita, na Manifestação Técnica
537/2016-4, ao declarar: “demandando, provavelmente,
a realização de diligência externa, que, contudo, poderá
tornar-se infrutífera em razão do longo tempo decorrido
da execução do contrato” (grifos no original).
Passando-se à análise tem-se que a inviabilidade de reabertura da instrução processual é decorrência lógica do
considerável lapso temporal verificado desde a ocorrência dos fatos noticiados nos Relatórios de Auditoria constantes no Processo TC 4886/2002.
De se notar que os indicativos de irregularidades, conforme já ventilado no tópico 3.1 da presente Instrução
Técnica de Recurso, se referem a anomalias verificadas
quanto ao Contrato 36/2000 e ao procedimento licitatório que o antecedeu, ou seja, a Concorrência Pública
nº 02/2000, sendo oportuno salientar que as inconsistências apontadas nas ITIs 80/2004 e 727/2008 teriam
ocorrido no período compreendido entre os exercícios
de 2000 a 2005.
Portanto, perfaz-se inegável que o Processo TC
4886/2002 trata de anomalias que teriam ocorrido há,
pelo menos, 14 (quatorze) anos.
Dessa forma, não se revela equivocado ou infundado
acórdão que reconhece a inviabilidade da reabertura da
instrução processual em razão do excessivo lapso temporal já decorrido e ofensa às garantias constitucionais
do contraditório, ampla defesa e razoável duração do
processo.
De se notar que o Tribunal de Contas da União tem entendimento consentâneo ao expressado no Acórdão
agravado, senão vejamos:
[...]
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Conforme exposto no tópico 3.1 desta Instrução Técnica de Recurso as peças acusatórias presentes no TC
4886/2002 (ITIs 80/2004 e 727/2008), refletindo a metodologia em voga nesta Corte ao tempo em que foram
elaboradas, não trazem qualquer descrição acerca das
condutas dos gestores apontados como responsáveis,
tampouco demonstram os elementos volitivos que lhes
poderiam ser atribuídos e o nexo de causalidade existente entre os atos tidos por irregulares e os comportamentos dos indigitados responsáveis, inviabilizando, dessa
forma, o conhecimento do mérito processual, no que se
tem por acertada a extinção do feito sem o exame meritório sufragada pelo Plenário desta Corte no Acórdão
recorrido.
Nesse passo, observa-se que no tópico 3.2 de sua peça
recursal o MPC sustenta, alternativamente, a possibilidade do saneamento do Processo TC 4886/2002, o que,
na ótica do Agravante, deveria ter sido determinada pelo
Relator daquele feito em vista das competências que lhe
são atribuídas pelo art. 288, incisos I, V e VI do RITCEES,
bem como pela necessidade da “[...] busca pela verdade
real [...]” e “[...] da real possibilidade de ressarcimento
ao erário de aproximadamente R$ 7.000.000,00 [...]”, de
sorte que, ainda segundo o Agravante, ao extinguir o TC
4886/2002 sem propiciar o seu saneamento, teria o Plenário deste TCEES colocado o interesse privado (das partes) acima do interesse público.
Quanto a estes argumentos, em que pesem estarem
apoiados em pertinente preocupação acerca da sustentabilidade dos Tribunais de Contas enquanto instituições
voltadas para a proteção do patrimônio público, tem-se
que, no caso em análise, não merecem prosperar pelas
razões adiante consignadas.
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Inicialmente, dentro de uma ótica realista, tem-se que
a efetivação do perfeito saneamento do Processo TC
4886/2002 demandaria a reinstrução do feito, com o refazimento da Instrução Técnica Inicial, nos moldes da Resolução TC 287/2015 que padronizou os trabalhos de auditoria deste Tribunal e, dentre outras metodologias, instituiu a necessidade de elaboração de “matriz de responsabilização” nas inspeções realizadas pelas equipes técnicas de modo a alimentar a confecção dos relatórios de
auditoria resultantes para que estes descrevam, de maneira pormenorizada, os indícios de irregularidades verificados e seus eventuais responsáveis, individualizando-lhes as condutas com os respectivos elementos volitivos (dolo ou culpa) e o nexo de causalidade existente entre seus comportamentos (comissivos ou omissivos) e a
anomalia detectada.
Nesse ponto tem-se que a peça de Agravo, embora sustente que o saneamento é “[...] totalmente viável no caso concreto [...]”, data vênia, em nenhum momento demonstra, faticamente, a viabilidade da reinstrução do
Processo TC 4886/2002.
Oportuno enfatizar-se que, em sede recursal, o ônus de
provar o desacerto da decisão recorrida incumbe ao recorrente, até mesmo pelos reflexos do princípio da dialeticidade, segundo o qual aquele que interpõe recurso
deve, motivadamente, impugnar os fundamentos do julgado atacado.
A ratio decidendi do Acórdão TC 801/2018-Plenário pela extinção do TC 4886/2002 sem julgamento do mérito,
conforme já aqui noticiado, baseou-se na ausência dos
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo em virtude da instrução do
feito ter se fundado em um modelo de responsabiliza-

ção objetiva e não subjetiva tal qual exigido pelo ordenamento pátrio, tendo se abstido de individualizar as condutas dos gestores apontados como responsáveis nas
peças acusatórias veiculadas no feito, bem como a sua
culpabilidade e o nexo causal existente entre possíveis
comportamentos antijurídicos e o resultado ilícito perpetrado.
Desse modo é intuitivo que o Agravo - ao pretender a reforma do Acórdão TC 801/2018-Plenário ao argumento
de que seria perfeitamente viável a reinstrução do feito de modo a fazer presente toda a cadeia de responsabilização pelos fatos reputados irregulares nos relatórios
que compõem os autos - deveria demonstrar, concretamente, que o refazimento da instrução se perfaz em tarefa factível, como alega.
A tese sustentada pelo Agravante, no sentido de que a
reinstrução do feito é “[...] totalmente viável no caso
concreto [...]”, somente poderia encontrar acolhida ante a demonstração inequívoca de que a matriz de responsabilização poderia ser elaborada com base nos elementos probatórios que se encontram nos autos do TC
4886/2002. Entretanto, da leitura da peça recursal percebe-se que tal demonstração sequer foi cogitada, posto que, se o fosse, o Agravante deparar-se-ia com a total
impossibilidade de realizar a reinstrução e mais propriamente a “matriz de responsabilização”, nos moldes delineados na Resolução TC 287/2015, levando em conta a
documentação existente nos autos.
Aliás, mesmo que a complementação da instrução – com
o apontamento dos eventuais responsáveis, individualizações de conduta, culpabilidade e nexo causal – fosse
possível de ser realizada com os elementos documentais
existentes no Processo TC 4886/2002, ainda assim não
www.tce.es.gov.br

haveria qualquer certeza, mesmo que mínima, de que
o feito poderia ter o seu mérito julgado, uma vez que
o longo hiato temporal observado entre os fatos apontados como irregulares (ocorridos no período de 2000
a 2005), constituiria motivo suficiente para alegação de
prejuízo do contraditório e ampla defesa dos eventuais
responsáveis que viessem a ser chamados ao feito, inclusive com fundamento em farta jurisprudência emanada
do Tribunal de Contas da União conforme já se viu aqui.
De se notar, nesse diapasão, que os primados do contraditório e da ampla defesa constituem-se em garantias
individuais fundamentais alicerçadas na Constituição
da República (art. 5º, LV ), sendo componentes de outra garantia de couraça constitucional, qual seja, o “devido processo legal” (art. 5º, LIV), que deve ser observado pelos órgãos julgadores sejam eles judiciais ou administrativos. O respeito ao contraditório e à ampla defesa
- e, em última análise, ao devido processo legal – não se
trata, portanto, de mero interesse privado, como afirmado no Agravo que ora se cuida, mas sim de matéria de
ordem pública e perfeitamente cognoscível de ofício pelo julgador, sob pena, até mesmo, de acarretar a própria
nulidade do processo.
Não se olvida acerca da importância do ressarcimento ao
erário por aqueles que venham a lhe causar prejuízo, entretanto, é necessário que a culpabilidade dos responsáveis seja adequadamente demonstrada no processo que
vise o sancionamento/ressarcimento através de elementos probatórios suficientes, o que não se verifica no caso
concreto em análise, sendo que a possibilidade de reinstrução não se mostra viável pelo lapso temporal já decorrido desde a ocorrência dos fatos, que teriam se dado
entre os anos 2000 a 2005.
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Assim, diante dos fundamentos fáticos e jurídicos ora externados e com as vênias devidas ao ilustre signatário da
peça de Agravo, opina-se que sejam rejeitadas as razões
veiculadas em seu tópico 3.2.
3.3 Quanto à narrativa referente à “matriz de responsabilização” (tópico 3.3 da peça de Agravo)
Prossegue o Agravante, no tópico 3.3 da peça recursal,
sustentando que “[...] a complementação da instrução
representa uma alternativa viável [...]” no que tece longa narrativa acerca da “matriz de responsabilização”, ressaltando a sua importância, contudo argumentando que
a sua ausência ou falha “[...] não pode ser determinante
para a extinção do processo sem resolução do mérito”.

aventada pelo Agravante no tópico 3.3 de sua peça recursal.

do Plenário.

Pelo exposto, entendo que as razões recursais não ensejam a modificação do entendimento por mim defendido e acatado por maioria no Plenário desta Casa, nego
provimento ao presente agravo, mantendo-se incólume
o acórdão agravado.

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

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

Pois bem.

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Os tópicos 3.1 e 3.2 desta Instrução Técnica de Recurso
já abordaram as questões atinentes à instrução processual do Processo TC 4886/2002, ponderando que a metodologia de apontamento de indícios de irregularidade,
adotada nas peças técnicas dos autos, não se adequa à
necessária demonstração da responsabilidade subjetiva daqueles reputados como agentes responsáveis pelas anomalias indigitadas nas Instruções Técnicas Iniciais
ITI 80/2004 e ITI 727/2008, de modo que não se encontram presentes os elementos indispensáveis para o processamento do feito, no que se reputa correta a sua extinção, sem julgamento do mérito, através do Acórdão
TC 801/2018-Plenário.

Conselheiro relator

Desse modo, ante o esgotamento da análise das razões
recursais atinentes à matéria, entendemos por despiciendo repetir-se aqui os mesmos fundamentos já alinhavados nos tópicos 3.1 e 3.2 da presente Instrução
Técnica de Recurso, suficientes para a rejeição da tese

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, por:
1.1 Preliminarmente, CONHECER o presente Agravo para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se
incólume o Acórdão TC 801/2018 – Plenário, proferido
nos autos do processo TC 4886/2002;
1.3 Dar CIÊNCIA aos interessados e ao Ministério Público
junto ao Tribunal, na forma regimental; e
1.4 Após o trânsito em julgado, APENSAR ao processo TC
4886/2002 nos termos do art. 420, parágrafo único, do
Regimento Interno do TCEES, para então ARQUIVÁ-LOS.

4. Especificação do quórum:

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
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 00545/2019-1
Processo: 04179/2018-6
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: SESE - Secretaria Municipal de Serviços de Serra

2. Unânime.

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

3. Data da Sessão: 07/05/2019 – 13ª Sessão Ordinária

Responsável: CARLOS AUGUSTO LORENZONI, SAMUEL
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DIAS DE SOUZA FILHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – ORDENADOR JURISDICIONADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DA
SERRA - EXERCÍCIO 2017 – REGULAR - ARQUIVAR .
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
1- RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Serviços da Serra, do exercício financeiro de 2017, sob a responsabilidade dos Srs. Carlos Augusto Lorenzoni e Samuel Dias de Souza Filho.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas resultou o Relatório Técnico Contábil RT
00514/2018 (evento 46) em que foi identificado indício
de irregularidade, posteriormente reproduzido na Instrução Técnica Inicial ITI 655/2018 (evento 47), nos termos da qual foi prolatada a Decisão SEGEX 631/2018,
(evento 48), promovendo-se a citação dos responsáveis
para apresentação de justificativas e documentos no
prazo de 30 dias. Devidamente citados, os responsáveis,
apresentaram suas justificativas (eventos 55 a 58), sob
os protocolos nºs 01772/2019 e 01729/2019.
Sendo os autos posteriormente encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
- NEC, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC
0998/2019, opinando no que tange ao aspecto técnico-contábil, a Regularidade da Prestação de Contas Anual
(evento 62).
Por sua vez, o Ministério Público de Contas, (evento 66),
se manifesta através da Manifestação do Ministério Público de Contas Parecer 01199/2019, para que seja a presente prestação de contas julgada REGULAR, na forma

do art. 84, inciso I, da Lei Complementar 621/2012, dando quitação aos responsáveis.

Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação que
ora submeto à apreciação deste Colegiado.

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

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

2 – FUNDAMENTAÇÃO

1. ACÓRDÃO

De acordo com a Instrução Técnica Conclusiva ITC
0998/2019, após apresentadas as respectivas razões de
justificativa pelo gestor, cotejando com a suposta irregularidade inicialmente assinalada pela área técnica desta
Corte de Contas, concluiu-se pelo afastamento das irregularidades apontadas nos itens 2.1 - Divergência ente
os saldos contábeis e os extratos bancários (item 3.2.1.1
do RT 514/2018); 2.2 - Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens imóveis (item 3.2.2.1 do RT 514/2018); 2.3
- Divergência entre os valores de contribuição previdenciária patronal apurada na folha de pagamento e registros contábeis (RPPS) (item 3.4.1.1 do RT 514/2018); 2.4
- Divergência entre os valores de contribuição previdenciária do servidor apurada na folha de pagamento e registros contábeis (RPPS), razão pelo qual acompanho o
entendimento técnico cujas fundamentações integram
este voto e afasto as inconsistências.

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

O entendimento do Ministério Público de Contas, conforme se pode depreender do Parecer 01199/2019, manifestação ministerial (evento 66), pela REGULARIDADE,
da prestação de contas na forma do art. 84, inciso I, da
Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável.
Ante todo o exposto, acompanhando do entendimento
da Área Técnica cuja fundamentação integra este voto
independente de transcrição e do Ministério Público de
www.tce.es.gov.br

CONSELHEIRO RELATOR

1.1 - Julgar REGULARES as contas apresentadas dos Srs.
Carlos Augusto Lorenzoni e Samuel Dias de Souza Filho,
no exercício de funções de ordenador de despesas da
Secretaria Municipal de Serviços da Serra, referente ao
exercício 2017, na forma do art. 84, inciso I, 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 - Posteriormente à confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os autos ao ilustre representante do
Ministério Público de Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.
1.4 - Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/05/2019 – 13ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Rodrigo Coelho do Carmo e Luiz Carlos CiSegunda-feira, 17 de junho de 2019
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ciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Acórdão 00547/2019-1
Processo: 07282/2018-6
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Acompanhamento
UG: ES - Governo do Estado do Espírito Santo
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: PAULO CESAR HARTUNG GOMES
ACOMPANHAMENTO DOS RELATÓRIOS RESUMIDOS DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RELATÓRIOS DE GESTÃO
FISCAL – GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO –
EXERCÍCIO DE 2018 – ENCAMINHAMENTO.
O CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
RELATÓRIO

Cuidam os autos da análise da gestão fiscal e orçamentária do Estado do Espírito Santo no período de janeiro
a dezembro de 2018, formados pelo instrumento de fiscalização denominado “acompanhamento” (previsto no
artigo 188, inciso IV, do Regimento Interno desta Corte).
O relatório tem como referência os dados publicados nos
Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária (RREO)
e nos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF), com enfoque no
cumprimento das disposições da LDO exercício de 2018
(Lei 10.700/2017), da LOA de 2018 (Lei 10.784/2017), do
PPA 2016-2019 (Lei 10.489/2016) e da LRF, com ênfase
em seu artigo 59. Utilizou-se, também, o “Painel de Controle – Macrogestão Governamental do Estado”, que é
a ferramenta de acompanhamento mensal das finanças
do Estado do Espírito Santo, disponível no site do TCEES.
O exame do acompanhamento da gestão fiscal do Estado do Espírito Santo consta no Relatório de Acompanhamento 3/2019 do Núcleo de Controle Externo de Macroavaliação Governamental (NMG).
Conforme assinalado pelo corpo técnico, as informações
apresentadas no Relatório de Acompanhamento 3/2019
estão sujeitas a uma ação de controle externo específica por parte deste Tribunal de Contas, podendo, portanto, serem ajustadas por ocasião da aplicação dos procedimentos investigatórios e da análise “in loco”.
FUNDAMENTAÇÃO
A análise relativa ao período de janeiro a dezembro de
2018, consoante o descrito no relatório do NMG, apresentou as seguintes conclusões e proposta de encaminhamento:
8 CONCLUSÃO
A seguir, destacam-se os principais resultados relativos à
www.tce.es.gov.br

análise do acompanhamento da Execução Orçamentária
e Gestão Fiscal do Estado no exercício de 2018.
Os relatórios Resumidos de Execução Orçamentária
(RREO) do 1º ao 6º bimestre e os Relatórios de Gestão
Fiscal (RGF) do 1º ao 3º quadrimestre foram elaborados
conforme os artigos 52 a 55 da LRF, c/c o § 3° do art. 165
da Constituição Federal e o art. 150, § 3º, da Constituição Estadual (vide seção 1).
Não foram encontradas irregularidades nas verificações
do cumprimento das formalidades; dos prazos para encaminhamento dos relatórios ao TCEEES; das assinaturas
exigidas; e da disponibilização no Siconfi referente aos
Demonstrativos do RREO do 1º ao 6º bimestre e ao Demonstrativo do RGF do 1º ao 3º quadrimestre de 2018
(vide seção 1).
Conforme o Balanço Orçamentário referente ao 6º bimestre/2018, a previsão inicial da receita para o exercício de 2018, no montante de R$ 16.870.875.451,00, foi
alterada pela abertura de créditos adicionais no montante de R$ 1.155.694.879,82, tendo como fontes de
recursos créditos suplementares por excesso de arrecadação no valor de R$ 1.083.314.768,67 e crédito especial por excesso de arrecadação no montante de R$
72.380.111,15, resultando em uma receita atualizada de
R$ 18.026.570.330,82 (vide seção 2.1.1).
Foram realizadas receitas no montante de R$
16.597.777.850,10, representando 92,07% da expectativa de arrecadação do Governo do Estado (vide seção
2.1.1).
No exercício de 2018, as alterações orçamentárias elevaram as despesas autorizadas para o exercício de R$
16.870.875.451,00 para R$ 19.592.129.656,11, repreSegunda-feira, 17 de junho de 2019
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sentando um aumento de 16,13%, no montante de R$
2.721.254.205,11, sendo R$ 2.645.483.583,89 de créditos suplementares e R$ 75.770.621,22 de créditos especiais (vide seção 2.2.1).
Do montante de créditos adicionais movimentados, foram abertos créditos adicionais por anulação de dotação no montante de R$ 1.331.313.334,54, sendo
R$ 1.211.354.374,09 de créditos suplementares e R$
119.958.960,45 de créditos especiais, que não implicaram no aumento da despesa autorizada, por terem sido
financiados pela anulação total ou parcial de dotação já
previstas na LOA (vide seção 2.2.2).
Em relação ao resultado orçamentário do exercício
de 2018, a análise do Balanço Orçamentário constatou superávit na execução orçamentária no valor de R$
483.339.893,70. Note-se que o resultado orçamentário do Fundo Previdenciário do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), no exercício, foi um superávit de
R$ 553.680.887,43, e que se fosse abatido do resultado orçamentário consolidado, inverteria o resultado orçamentário do Governo do Estado para um déficit de R$
70.340,993,73 (vide seção 2.3).
Destaca-se que a execução orçamentária do Estado
do Espírito Santo continua sendo afetada pelo registro dos recursos para cobertura do déficit financeiro do
RPPS (Aporte) em desacordo com as Normas Brasileiras
de Contabilidade, ao Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) e ao Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF). Como reflexo, as receitas e despesas orçamentárias foram elevadas no mesmo patamar, no montante de R$ 1.951.148.696,80 de despesa
empenhada intraorçamentária (Despesa liquidada = R$
1.950.848.488,27) no exercício de 2018 (vide seção 2.1.1

e 2.2.3).
Quanto ao Anexo de Metas Fiscais da LDO de 2018, a
Receita Total superou em 2,64%, e a Despesa Total em
0,01%, os valores estipulados no demonstrativo (vide seção 3.1).
Em 2018, o saldo inicial de RP processados e não processados, cujos empenhos ocorreram em 2017 ou
em anos anteriores, correspondia ao montante de R$
647.188.830,28. No decorrer do ano de 2018 foram realizados pagamentos e cancelamentos dos RP, reduzindo
este saldo. Deste modo, em dezembro, o estoque de RP
passou a ser de R$ 78.955.033,87, montante correspondente a 12,20% do saldo inicial (vide seção 2.2.4).
No que tange ao cumprimento das metas previstas na
LDO para o exercício de 2018, para fins de atendimento
ao disposto no art. 9º e art. 59, I, da LRF, em que pese o
não atingimento das metas de arrecadação até o 6º bimestre/2018, verificou-se a obtenção de resultados superavitários nos Balanços Orçamentários publicados, indicando o controle da despesa executada, frente à frustração da receita (vide seção 3.1.1).

Resultado Nominal, no mesmo período, foi positivo ( R$
508.108.819,16), não ultrapassando a meta anual prevista na LDO. Assim, ambos os indicadores respeitaram a
meta na LDO para o exercício de 2018 (vide seção 3.2.1
e 3.2.2).
A Dívida Consolidada, até o 3º quadrimestre de 2018, alcançou o montante de R$ 6,80 bilhões e a Dívida Consolidada Líquida totalizou R$ 2,57 bilhões, correspondendo
a 18,95% da RCL, dentro do limite de comprometimento
de 200% da RCL definido pela Resolução 40/2001 do Senado Federal (vide seção 3.3.1).
As receitas de operações de crédito, até o terceiro quadrimestre de 2018, totalizaram R$ 61.324.082,54, correspondendo a 0,45% da RCL, abaixo do limite máximo
de 16% definido pela Resolução 43/2001 do Senado Federal (vide seção 4.2.4). E as garantias concedidas pelo Estado representaram, no mesmo período, 0,37% da
RCL, ficando abaixo do limite de 22% definido pela Resolução 43/2001 do Senado Federal (vide seção 3.3.2 e
3.3.3).

Os Resultados Primário e Nominal não ultrapassaram o
parâmetro estabelecido pelas respectivas metas fiscais
na LDO, não sendo necessário, portanto, a emissão de
alerta fundado no art. 59, §1º, inciso I, c/c art. 9º e art.
13 da LRF. O montante da Dívida Pública apurado em
2018 se enquadra dentro do parâmetro estabelecido para a meta fiscal, cumprindo, portanto, o disposto no art.
59, inciso I, da LRF (vide seção 3.2).

Da análise realizada, constatou-se que do 1º ao 5º bimestre de 2018, as despesas previstas do Ente com PPP
não ultrapassaram o limite de 5% da RCL previsto para
2018. Em 2018, a despesa empenhada com PPP totalizou R$ 16.989.642,72, representando 0,13% da RCL realizada. As despesas anuais dos contratos vigentes nos 10
anos subsequentes não ultrapassam os 5% da RCL projetada para os respectivos exercícios, cumprindo, portanto, o disposto no art. 28 da Lei 11.079/2004 e alterações
(vide seção 3.3.4).

O Resultado Primário realizado até o 6º bimestre de 2018
foi superavitário em R$ 555.227.899,43, enquanto a meta prevista na LDO era de déficit de R$ 831.455.000,00. O

A Receita Corrente líquida do Estado do Espírito Santo
atingiu o montante de R$ 13.567.368.617,47 no 6º bimestre de 2018, apresentando um aumento nominal de

www.tce.es.gov.br
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R$ 1.239.313.426,68 em relação aos valores apurados
no 1º bimestre de 2018, equivalente a 10,05% (vide seção 3.4).
A despesa total com pessoal para fins de apuração do
limite do Poder Executivo, registrou os montantes de
R$ 5.454.022.728,12 no 2º Quadrimestre de 2018 e R$
5.655.321.822,16 no 3º Quadrimestre de 2018, valores
correspondentes a 42,32% e 41,69% da RCL ajustada,
respectivamente, sendo ambos os percentuais inferiores
ao limite Legal (49,00%), ao limite Prudencial (46,55%)
e ao “limite” de Alerta (44,10%), todos estabelecidos na
LRF (vide seção 3.5.1).
A despesa total com pessoal para fins de apuração do limite do Ente (consolidado), registrou o montante de R$
7.089.346.827,77, valor correspondente a 52,26% da RCL
ajustada, sendo inferior ao limite Legal (60,00%), ao limite Prudencial (57,00%) e ao “limite” de Alerta (54,00%),
todos estabelecidos na LRF (vide seção 3.5.2).
Em 31 de dezembro de 2018, a disponibilidade de caixa
líquida do Poder Executivo antes da inscrição em restos
a pagar não processados dos recursos vinculados e não
vinculados foi de R$ 6.249.550.758,80 (vide seção 3.6.1).
A inscrição realizada pelo Poder Executivo em restos a
pagar empenhados e não liquidados do exercício dos recursos vinculados e não vinculados apresentou o montante de R$ 488.654.501,57 (vide seção 3.6.1).

dade do Ente (consolidado) de caixa líquida antes da inscrição em restos a pagar não processados totalizou R$
6.620.009.578,09, enquanto que o Poder Executivo publicou o valor de R$ 6.620.010.394,29, portanto, divergente em R$ 816,20, irrelevante materialmente (vide seção 3.6.2).
A inscrição em restos a pagar empenhados e não liquidados do exercício dos recursos vinculados e não vinculados
(do Ente) apresentou o montante de R$ 525.231.207,09,
coincidente ao valor publicado (vide seção 3.6.2).
Portanto, com base nos dados publicados pelo Poder
Executivo e apurados por este Tribunal de Contas, constatou-se que, do ponto de vista estritamente fiscal, o Ente possui liquidez para arcar com seus compromissos financeiros (vide seção 3.6.2).
Em relação ao exercício de 2018, constata-se na análise
do Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e
Aplicação de Recursos, a observância quanto ao que determina o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que
veda aplicação de receita de capital derivada da alienação de ativos e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente (vide seção 3.7).

Portanto, com base nos dados publicados pelo Poder
Executivo e apurados por este Tribunal de Contas, constatou-se que, do ponto de vista estritamente fiscal, o Poder Executivo possui liquidez para arcar com seus compromissos financeiros (vide seção 3.6.1).

Quanto ao Demonstrativo das Receitas de Operações de
Crédito e Despesas de Capital, constata-se que o montante executado da Despesa de Capital Líquida, no valor
de R$ 1.409.756.280,00, manteve-se acima das Receitas
de Operações de Crédito realizadas, que foram na ordem
de R$ 61.324.082,54, atendendo à regra estabelecida no
art. 167, inciso III, da CF, conhecida como “regra de ouro” (vide seção 3.8).

Em 31 de dezembro de 2018, a apuração da disponibili-

No exercício de 2018, quanto ao cumprimento dos limiwww.tce.es.gov.br

tes constitucionais de aplicação das receitas resultantes
de impostos e transferências constitucionais, apurou-se na Educação: o percentual de 28,20% na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (mínimo estipulado de
25%); o percentual de 66,53% na Remuneração do Magistério (mínimo estipulado de 60%) e o percentual legal
de aplicação de 99,07% das Receitas Recebidas no Fundeb no exercício de 2018 (vide seção 4.1).
Em Ações e Serviços Públicos de Saúde, verificou-se a
aplicação de 18,53% das receitas resultantes de impostos e transferências constitucionais, frente ao percentual
constitucional mínimo de 12,0% (vide seção 4.2).
Foram finalizados seis monitoramentos: dois no Parecer Prévio 66/2017 – Plenário (TC 3139/2017), sendo um
monitoramento de determinação e um de recomendação; três monitoramentos de recomendação no Parecer Prévio 52/2018 – Plenário (TC 4021/2018); um monitoramento de determinação no Acórdão TC 357/2018
- Plenário (TC 6536/2017) (vide seção 6).
Foram mantidos dois monitoramentos no Parecer Prévio
52/2018 – Plenário (TC 4021/2018) a serem monitorados na LOA de 2020 (vide seção 6).
A fiscalização da gestão fiscal (art. 59 da LRF) ocorreu
tempestiva e mensalmente no período de janeiro a dezembro de 2018 mediante o PAINEL DE CONTROLE DA
MACROGESTÃO GOVERNAMENTAL DO ESTADO, incluso
nos Relatórios de Acompanhamento 3/2018, 4/2018 e
5/2018, constantes nos autos do Processo TC 3091/2018
(relativos aos meses de janeiro a março de 2018), no Relatório de Acompanhamento 10/2018, constante nos autos do Processo TC 3091/2018 (relativo aos meses de
abril a junho de 2018), e nos Relatórios de Acompanhamento 11/2018, 12/2018, 13/2018, 14/2018, 1/2019 e
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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2/2019, constantes nos presentes autos (relativos aos
meses de julho a dezembro de 2018) (vide seção 7).
Por fim, verificou-se que o Poder Executivo não se encontra em nenhuma hipótese dos incisos do artigo 5º da
Lei 10.028/2000, que estabelecem os casos de infração
administrativa contra as leis de finanças públicas.
9 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Considerando o exposto neste Relatório de Acompanhamento da Gestão Fiscal e Orçamentária do Estado, exercício de 2018, a equipe sugere o encaminhamento do
presente Relatório Técnico ao Conselheiro Relator com
as seguintes proposições:
9.1 DETERMINAR, com fundamento no artigo 329,
§ 7º, do Regimento Interno do TCEES (Resolução TC
261/2013), c/c o artigo 1º, inciso XVI, da Lei Complementar 621/2012, que a Secretaria de Estado da Fazenda, a
partir do exercício de 2019, realize a apuração dos montantes para abertura de créditos adicionais, bem como
a publicação dos respectivos decretos de abertura, por
fonte de recursos, em estrita observância ao Parecer em
Consulta TCEES 12/2018, ao art. 43 da Lei 4.320/64 c/c
o art. 8º, § único, e ao art. 50, inciso I, da LRF (vide seção 2.2.2).
9.2 FINALIZAR os seguintes monitoramentos:
a. Dos itens 3.4.1 e 4.8 do Parecer Prévio 66/2017 – Plenário (TC 3139/2017) (vide seção 6.1).
b. Dos itens 1.3.1, 1.3.2 e 1.7 do Parecer Prévio 52/2018
– Plenário (TC 4021/2018) (vide seção 6.2).
c. Do item 1.1.1 do Acórdão TC 357/2018 – Plenário (TC
6536/2017) (vide seção 6.2).
9.3 MANTER os monitoramentos dos itens 1.2.1 e 1.2.2

do Parecer Prévio 52/2018 - Plenário (TC 4021/2018),
os quais deverão ser observados na LOA do exercício de
2020 (vide seção 6.2).
Dois pontos analisados merecem destaque no Relatório
de Acompanhamento 3/2019:
a apuração do excesso de arrecadação para fins de abertura de crédito adicional;
as contas contábeis incluídas pelo Poder Executivo Estadual como disponibilidade de caixa bruta.
No primeiro ponto, a análise identificou que o excesso
de arrecadação para fins de abertura de crédito adicional foi apurado no decorrer do exercício de 2018 a partir
da natureza da receita. Contudo, o Parecer em Consulta 12/2018 deste Tribunal firmou entendimento de que
se deve levar em consideração as fontes de recursos. A
questão foi submetida ao jurisdicionado que apresentou
a metodologia em uso no curso do ano.
Observa-se que o Parecer em Consulta TCEES 12/2018
foi publicado no Diário Oficial do TCEES em 1 de outubro
de 2018, com a execução orçamentária em curso e tendo o Governo do Estado já publicado 7 dos 36 Decretos
de abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação em 2018. Registra-se que o Governo do Estado
não foi o consulente que nos autos que originou o Parecer em Consulta.
No caso em tela, é razoável imaginar que o gestor público, acostumado com uma metodologia de apuração
e já tendo utilizado ela no ano em curso, não tenha tido o tempo adequado para ter ciência, compreender o
conteúdo, adaptar-se ao método estabelecido e colocar
em prática a orientação do Parecer em Consulta TCEES
12/2018.
www.tce.es.gov.br

Esse raciocínio é condizente com os ditames da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Lei 12.376, de
30 de dezembro de 2010), mais especificamente o artigo
23, caput (regra de transição para nova orientação) e o
artigo 30, caput (aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas), sob pena de se cometer dolo ou erro
grosseiro (artigo 28).
Cabe a este Tribunal tornar efetiva a aplicação da orientação do Parecer em Consulta quanto à nova metodologia de apuração de excesso de arrecadação para abertura de créditos adicionais. Nesse sentido, reforça-se a
proposta de encaminhamento apontada pela equipe do
NMG no sentido de:
DETERMINAR, com fundamento no artigo 329, § 7º, do
Regimento Interno do TCEES (Resolução TC 261/2013),
c/c o artigo 1º, inciso XVI, da Lei Complementar
621/2012, que a Secretaria de Estado da Fazenda, a partir do exercício de 2019, realize a apuração dos montantes para abertura de créditos adicionais, bem como a publicação dos respectivos decretos de abertura, por fonte
de recursos, em estrita observância ao Parecer em Consulta TCEES 12/2018, ao art. 43 da Lei 4.320/64 c/c o art.
8º, § único, e ao art. 50, inciso I, da LRF (vide seção 2.2.2).
No segundo ponto, a análise identificou que as contas
contábeis incluídas pelo Poder Executivo Estadual como
disponibilidade de caixa bruta divergem do “mapeamento” definido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), o
qual só indica a conta contábil “1.1.1.0.0.00.00 – Caixa e
Equivalente de Caixa”.
A área técnica desta Corte, prudentemente, realizou duas consultas à STN quanto às contas que devem compor
a disponibilidade de caixa. A primeira resposta afirmou
que somente o grupo de contas “1.1.1.0.0.00.00 – CaiSegunda-feira, 17 de junho de 2019
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xa e equivalente de Caixa” deve compor a disponibilidade de caixa. A segunda resposta, cuja pergunta especificou o item “Recursos Destinados ao RPPS”, informou a
inclusão de mais uma conta (“1.1.4.0.0.00.00 – Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo”) a ser
considerada na disponibilidade de caixa e excluiu a conta contábil “1.2.2.3.0.00.00 – Investimentos do RPPS de
Longo Prazo”.
Submetida a questão ao jurisdicionado, foi argumentado que:
o mapeamento e os posicionamento oriundos da ouvidoria da STN não possuem caráter normativo, defendendo não ser razoável que o TCEES emita determinações
embasadas em atos que não tenham caráter normativo.
o cômputo da conta contábil “122300000 – Investimentos do RPPS de Longo Prazo” ocorre em virtude da Instrução Normativa TC 43/2017, do Parecer Consulta TC
2/2013 e do princípio da prevalência da essência sobre
a forma.
a partir do exercício de 2019 será inserida uma nota explicativa com a seguinte informação: os valores constantes como disponibilidade de caixa bruta dos Recursos
destinados RPPS – Plano Previdenciário se encontram
depositados em aplicações financeiras com perspectiva
de resgate no longo prazo e estão comprometidos com
o passivo atuarial.
O corpo técnico desta Corte concluiu que o evidente
conflito entre o mapeamento efetuado pela STN e a resposta oriunda da sua ouvidoria fragiliza a adoção do mapeamento da STN como critério para apontar irregularidades na coluna “Disponibilidade de Caixa Bruta”. Essa
posição vai ao encontro dos preceitos dos artigos 23, 28

e 30 da nova LINDB (Lei 13.655/ 2018), bem como do seu
artigo 20 (consequências práticas da decisão) e do artigo
22 (obstáculos e as dificuldades reais do gestor).

(TABELA)

Explica-se: o trabalho de fiscalização do TCEES deve observar diversos parâmetros, entre eles, o critério a ser
considerado numa situação encontrada. Assiste razão ao
jurisdicionado ao argumentar que “o mapeamento e os
posicionamento oriundos da ouvidoria da STN não possuem caráter normativo”, ainda mais quando contraditórios, como restou comprovado nas respostas da STN
que, ora afirmou a exclusividade de uma conta contábil a
ser considerada na disponibilidade de caixa, e ora incluiu
outra conta contábil.

Assim, diante de critério de fiscalização frágil e conflitante (mapeamento da STN e resposta de sua ouvidoria),
bem como o fato da inclusão de um item (RPPS) no Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa e dos Restos a
Pagar com características específicas, não há outro caminho, neste momento, do que considerar as contas do
RPPS que o Poder Executivo utilizou no Demonstrativo.

Mais ainda: a inclusão ou não de contas relativas ao RPPS
na disponibilidade de caixa merece uma reflexão maior.
Trata-se de um item com características distintas dos demais itens do Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar: o RPPS tem uma dimensão de
curto prazo (financeira) e de longo prazo (atuarial). Cabe registrar que a inclusão do RPPS juntamente com os
outros itens do Demonstrativo somente ocorreu a partir
do exercício de 2017, com a edição da Portaria 403, de
28 de junho de 2016, da STN. Até o exercício de 2016, o
RPPS era destacado em separado, conforme quadros a
seguir, retirados dos Manuais da STN:
Quadro 1 - Demosntrativo de Disponibilldade de Caixa e
dos Restos a Pagar – até exercício de 2016
(TABELA)
Fonte: Manual de Demonstrativos Fiscais da STN – 6ª
edição (p. 646)
Quadro 2 - Demosntrativo de Disponibilldade de Caixa e
dos Restos a Pagar – a partir de 2017
www.tce.es.gov.br

Fonte: Manual de Demonstrativos Fiscais da STN – 6ª
edição (p. 646)

Contudo, cabe o aprofundamento da questão em fórum
adequado. Nesse sentido, em vista do mapeamento contábil realizado pela STN estar intimamente ligado à Matriz de Saldos Contábeis (MSC), e que a Matriz de Saldos
Contábeis está num processo de construção na administração pública, resta essencial expedir a seguinte recomendação:
Recomendar à Secretaria-geral de Controle Externo do
TCEES que no próximo encontro de discussão técnica da
Câmara Técnica de Normas Contábeis e de Demonstrativos Fiscais da Federação (CTCONF) da STN, leve para
discussão a composição de contas contábeis que devem
ser observadas no Demonstrativo de Disponibilidade de
Caixa e dos Restos a Pagar, especialmente no tocante ao
RPPS, com sua singularidade de dimensão de curto prazo (financeira) e de longo prazo (atuarial), e que seja divulgado internamente (no âmbito deste TCEES) o resultado da discussão.
Assim sendo, e tendo em vista que o Poder Executivo
não se enquadra na situação mencionada no inciso II do
§ 1º do art. 59 da LRF, tampouco em nenhuma hipótese dos incisos do artigo 5º da Lei 10.028/2000, que esSegunda-feira, 17 de junho de 2019
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tabelecem os casos de infração administrativa contra as
leis de finanças públicas, acolho na integra a Manifestação Técnica 1450/2019-3, como fundamento para minha
decisão.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando 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.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 CONSIDERAR finalizados os seguintes monitoramentos:
a. Dos itens 3.4.1 e 4.8 do Parecer Prévio 66/2017 – Plenário (TC 3139/2017).
b. Dos itens 1.3.1, 1.3.2 e 1.7 do Parecer Prévio 52/2018
– Plenário (TC 4021/2018).
c. Do item 1.1.1 do Acórdão TC 357/2018 – Plenário (TC
6536/2017);
1.2 MANTER os monitoramentos dos itens 1.2.1 e 1.2.2
do Parecer Prévio 52/2018 - Plenário (TC 4021/2018),
os quais deverão ser observados na LOA do exercício de
2020 (vide seção 6.2);
1.3 RECOMENDAR à Secretaria-geral de Controle Externo do TCEES que no próximo encontro de discussão técnica da Câmara Técnica de Normas Contábeis e de De-

monstrativos Fiscais da Federação (CTCONF) da STN, coloque em discussão a composição de contas contábeis
que devem ser observadas no Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar, especialmente
no tocante ao RPPS, com sua singularidade de dimensão
de curto prazo (financeira) e de longo prazo (atuarial),
), e que seja divulgado internamente (no âmbito deste
TCEES) o resultado da discussão;
1.4 DETERMINAR, com fundamento no artigo 329,
§ 7º, do Regimento Interno do TCEES (Resolução TC
261/2013), c/c o artigo 1º, inciso XVI, da Lei Complementar 621/2012, que a Secretaria de Estado da Fazenda, a
partir do exercício de 2019, realize a apuração dos montantes para abertura de créditos adicionais, bem como
a publicação dos respectivos decretos de abertura, por
fonte de recursos, em estrita observância ao Parecer em
Consulta TCEES 12/2018, ao art. 43 da Lei 4.320/64 c/c o
art. 8º, § único, e ao art. 50, inciso I, da LRF;
1.5 ENCAMINHAR cópia do Relatório de Acompanhamento 3/2019 e da Manifestação Técnica 1450/2019-3
ao chefe do Poder Executivo Estadual, à Secretaria de Estado de Controle e Transparência, à Secretaria de Estado
da Fazenda, à Secretaria de Estado de Economia e Planejamento, e à Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos termos
do artigo 52, § 2º, da Lei Estadual 10.700/2017 (LDO do
exercício 2018);
1.6 RETORNAR os presentes autos ao Núcleo de Controle Externo de Macroavaliação Governamental (NMG),
para ser apensado, futuramente, à Prestação de Contas
Anual do Governador, em atendimento ao art. 277, § 1º,
do Regimento Interno (Resolução TC 261/2013).
www.tce.es.gov.br

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/05/2019 – 13ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(no exercício da presidência), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Rodrigo Coelho do Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
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 00548/2019-1
Processo: 04935/2015-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
UG: FES - Fundo Estadual de Saúde
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: JOSE TADEU MARINO, RICARDO DE OLIVEISegunda-feira, 17 de junho de 2019
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RA
Procuradores: ADILSON JOSE CRUZEIRO (OAB: 12149ES), DOS ANJOS E CRUZEIRO ADVOGADOS (CNPJ:
22.021.112/0001-61), EDMAR LORENCINI DOS ANJOS
(OAB: 12122-ES)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - REGULAR COM RESSALVAS – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR.
I - RELATÓRIO
Tratam os autos da Prestação de Contas Anual (PCA) do
Fundo Estadual de Saúde (FES), referente ao exercício de
2014, sob responsabilidade do Sr. José
Tadeu
Marino.
Foi elaborado Relatório Técnico Contábil RTC 283/20166, que opinou pela citação das partes para apresentarem
esclarecimentos sobre as questões suscitadas.
Por meio da Instrução Técnica Inicial 4/2018-2, sugeriu-se a citação dos responsáveis, através da Decisão Segex
4/2018-2, o Secretário-Geral de Controle Externo determinou a citação do Sr. José Tadeu Marino, em relação
aos itens 3.1.2.3, 3.5.3.1, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.2.1, 3.5.3 e 3.6,
do RTC 283/2016-6, e do Sr. Ricardo de Oliveira, em relação ao item 3.6, do mesmo RTC, conforme Termos de Citação 3/2018-8 e 4/2018-2.
O Sr. Ricardo de Oliveira apresentou justificativas por
meio do Protocolo 02964/2018-2.
Já o pedido de prorrogação apresentado pelo Sr. José Tadeu Marino, conforme Protocolo 04240/2018-1, foi indeferido por se tratar de prazo peremptório, sendo declarada a sua revelia por meio do despacho 23271/20187.
De acordo com a análise da Instrução Técnica Conclusiva

2127/2018-1, as justificativas não foram suficientes para afastar a irregularidade levantada nos seus itens 2.1,
2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 (itens 3.1.2.3, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.2.1,
3.5.3 e 3.5.3.1 do RT 283/2016-6), sendo sugerida a manutenção destas irregularidades com expedição de determinações, sendo acompanhada pelo Ministério Público de Contas que, ainda, pugnou pela aplicação de multa pecuniária.
O Sr. Edmar Lorencini dos Anjos, representando o Sr. José
Tadeu Marino, apresentou sustentação oral, ocorrida na
30ª Sessão Plenária do dia 04 de setembro de 2018, já
analisada pela área técnica quanto ao aspecto contábil,
assim o afastado pela área técnica na ITC 2127/2018-1
não será objeto de nova análise.
Manifestou-se a Unidade Técnica, através de MT
1349/2019-8, pelo acolhimento das justificativas do responsável, quanto às irregularidades nos itens 3.1.2.3,
3.5.1. 3.5.2 e 3.5.2.1 do RT 0792/2017, uma vez que os
documentos apresentados foram suficientes para o saneamento.
Por outro lado, manteve-se o elencado nos itens 3.5.3 e
3.5.3.1 com suas respectivas infrações.
Decidiu a área técnica que as irregularidades não maculam a prestação de contas em totalidade, sendo suficiente assim remeter para adoção das medidas corretivas cabíveis.
Em seguida, tendo os autos sido remetidos ao Ministério
Público de Contas, este entendeu por:
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas:
1 – seja a prestação de contas da Fundo Estadual de Saúde, exercício 2014, sob responsabilidade de José Tadeu
Marino, julgada REGULAR COM RESSALVA, com fulcro no
www.tce.es.gov.br

art. 84, inciso II, da LC n. 621/12, dando quitação ao responsável;
2 – Nos termos do art. 87, inciso VI, da LC n. 621/2012,
sejam expedidas ao atual gestor as determinações propostas pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia contidas da MT 1349/2019-8, quais sejam:
2.1 - que na próxima prestação de contas seja encaminhado o inventário de bens patrimoniais imóveis compatíveis com os registros contábeis;
2.2 - que adote as medidas administrativas previstas no
artigo 2ª da Instrução Normativa TC nº 32/2014, para
a caracterização do dano apontado no item II.VI e, não
sendo estas suficientes para elidi-lo, que providencie a
imediata instauração de tomada de contas especial, sob
pena de responsabilidade solidária, para apuração dos
fatos, a identificação dos responsáveis e a quantificação
do dano, devendo comunicar o fato ao Tribunal e encaminhá-la ao Tribunal para julgamento.
Por fim, com fulcro no inciso III[1] do art. 41 da Lei n.
8.625/93, bem como no parágrafo único[2] do art. 53
da Lei Complementar nº 621/12, reserva-se, ainda, este
Parquet ao direito de manifestar-se oralmente em sessão de julgamento
Após, foram-me remetidos os autos.
II. FUNDAMENTAÇÃO
Vale ressaltar que a análise técnica da Prestação de Contas Anual do Fundo Estadual de Saúde (FES), referente
ao exercício de 2014, em análise foram ressaltadas as seguintes irregularidades:
II.I. Valores Pagos de Juros e Multa de INSS (item 2.1 da
ITC 2127/2018-1 C/C item 3.1.2.3 DO RTC 283/2016-6).
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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De acordo com o item 3.1.2.3 Relatório Técnico Contábil
RTC 283/2016-6,
Segundo o Balancete Contábil do FES, contas contábeis
ns. 342410100 - JUROS DE MORA, 342430100 - JUROS DE
MORA SOBRE ENCARGOS SOCIAIS – INSS e 342435000 MULTA MORATÓRIA SOBRE ENCARGOS SOCIAIS - INSS,
foram registrados pagamentos de juros e multas de contribuições ao INSS no total de R$ 1.532.946,98 (2,09 +
274.439,30 + 1.258.505,59).
O pagamento de juros, correção monetária e/ou multas,
de caráter moratório ou sancionatório, incidentes pelo
descumprimento de prazos para a satisfação tempestiva de obrigações contratuais, tributárias, previdenciárias
ou administrativas, oneram irregular e impropriamente
o erário com encargos financeiros adicionais e desnecessários à gestão pública, contrariando os princípios constitucionais da eficiência e economicidade, consagrados
nos arts. 37 e 70 da CRFB/1988 e também no art. 4º da
Lei 4.320/1964; caso ocorram, a Administração deverá
satisfazê-los, e, paralelamente, adotar providências para
a apuração de responsabilidades e ressarcimento ao erário, sob pena de glosa de valores e consequente responsabilização solidária da autoridade administrativa competente.
Sendo assim, faz-se necessário que o gestor responsável seja citado a justificar os pagamentos de juros e multa, além de apurar a responsabilização por tais atrasos.
Após constatada a inconsistência, o advogado do interessado apresentou defesa oral, sustentando que os valores de multas e juros decorrem de lançamentos em folha de pagamentos de direitos e vantagens retroativas.
Foi apresentada documentação de suporte que acorda
tal informação.

Diante da documentação acostada, sugeriu a unidade técnica sanar o indicativo de irregularidade, que ora
acompanho.
II.II. Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens em almoxarifado e os saldos registrados no balanço patrimonial no valor de R$
1.485.016,09 (item 2.2 da ITC 2127/2018-1 C/C item
3.5.1 do RTC 283/2016-6).
De acordo com o item 3.5.1 Relatório Técnico Contábil
RTC 283/2016-6,
Conforme demonstrado na Tabela 11, do confronto entre o Inventário de Bens em Almoxarifado e respectivos registros contábeis, observa-se uma diferença de R$
1.485.016,09.
Tabela 11: Saldos patrimoniais Em R$ 1,00
Descrição

Balanço
Inventário
Diferença
Patrimonial
Bens em 49.049.860,36 47.564.844,27 1.485.016,09
almoxarifado

Fonte: Processo TC 4.935/2015 - Prestação de Contas
Anual/2014.
Assim, faz-se necessário que o ordenador responsável
justifique as divergências e providencie os devidos lançamentos de ajustes, de forma que a sua contabilidade
venha a refletir a real composição de seu patrimônio.
Após apresentação de justificativas e documentos, mostrou-se suficiente a defesa, motivo pelo qual, acolhendo
manifestação técnica considero sanado o indicativo de
irregularidade.
II.III - Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens móveis e os saldos registrados
no balanço patrimonial no valor de R$ 73.940.126,85
www.tce.es.gov.br

(item 2.3 da ITC 2127/2018-1 C/C item 3.5.2 do RTC
283/2016-6).
De acordo com o item 3.5.2 Relatório Técnico Contábil
RTC 283/2016-6,
Conforme demonstrado na Tabela 11, do confronto entre o Inventário de Bens Patrimoniais Móveis e respectivos registros contábeis, observa-se uma diferença de R$
73.940.126,85.
Tabela 11: Saldos patrimoniais Em R$ 1,00
Descrição
Bens Móveis

Balanço
Inventário
Patrimonial
151.532.739,45 77.592.612,60

Diferença
73.940.126,85

Fonte: Processo TC 4.935/2015 - Prestação de Contas
Anual/2014.
Assim, faz-se necessário que o ordenador responsável
justifique as divergências e providencie os devidos lançamentos de ajustes, de forma que a sua contabilidade
venha a refletir a real composição de seu patrimônio.
A respeito do presente item, a MT 1349/2019-8 traz o
seguinte:
Portanto, considerando que, após análise das informações trazidas nessa fase de justificativas, ficou evidente
a tendência de recondução da divergência inicialmente
detectada e, ficando constatado que registros físicos e
contábeis relativos aos bens patrimoniais móveis chegaram ao encerramento do exercício financeiro de 2018
em harmonia, sugere-se que seja considerado sanado o
indicativo de irregularidade.
Diante dos fatos narrados, afasto a irregularidade.
II.IV - Realização de ajustes contábeis (baixa patrimonial), relativos a perdas involuntárias com bens móveis por destruição, morte ou extravio, sem docuSegunda-feira, 17 de junho de 2019

50

ATOS DO PLENÁRIO

mentação de suporte, no valor total de R$ 496.859,36
(R$494.995,36 + R$ 1.864,00). (item 2.4 da ITC
2127/2018-1 C/C item 3.5.2.1 do RTC 283/2016-6).
De acordo com o item 3.5.2.1 Relatório Técnico Contábil
RTC 283/2016-6,
Foram identificadas, na conta contábil n. 363110100 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM BENS MÓVEIS POR DESTRUIÇÃO, MORTE OU EXTRAVIO, baixas de bens patrimoniais móveis no total de R$ 494.995,36, através das
Notas Patrimoniais ns. 2014NP01737, 2014NP02147,
2014NP03238 e 2014NP03927, cujos históricos remetem aos Processos ns. 63868636, 66779405, 66779600
e 68509065.
No entanto, da análise de tais lançamentos não se tem
elementos suficientes para identificação de quais bens
tiveram seus saldos baixados.
Também foi observada a baixa de notebook marca positivo (patrimônio n. 078202) no valor de R$ 1.864,00,
por desaparecimento, através da Nota Patrimonial n.
2014NP01747 que remete ao processo n. 63123797, relativo à abertura de sindicância para apuração dos fatos.
Portanto, a sua análise sugere o registro da baixa contábil antes da conclusão da mencionada sindicância.
Sendo assim, faz-se necessário que o gestor responsável esclareça a origem das baixas registradas, podendo
inclusive encaminhar cópia dos processos administrativos ns. 63868636, 63123797, 66779405, 66779600 e
68509065.
Para análise do presente item, foi necessário a evidenciação da composição dos saldos baixados em razão de
perdas involuntárias, durante o exercício de 2014, diante disso foram trazidas cópias dos Processos 63868636,

63123797, 66779405, 66779600 e 68509065.
Da análise dos respectivos processos, esclareceu-se a
composição das baixas detectadas, considero sanado o
indicativo de irregularidade.
II.V - Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens imóveis e os saldos registrados
no balanço patrimonial no valor de R$ 156.643.915,50.
(item 2.5 da ITC 2127/2018-1 C/C item 3.5.3 do RTC
283/2016-6).
De acordo com o item 3.5.3 Relatório Técnico Contábil
RTC 283/2016-6,
Conforme demonstrado na Tabela 11, do confronto entre o Inventário de Bens Patrimoniais Imóveis e respectivos registros contábeis, observa-se uma diferença de R$
156.643.915,50.
Tabela 11: Saldos patrimoniais Em R$ 1,00
Descrição

Balanço

Inventário

Diferença

Bens Imóveis

Patrimonial
303.032.151,38

459.676.066,88

(156.643.915,50)

Fonte: Processo TC 4.935/2015 - Prestação de Contas
Anual/2014.
Assim, faz-se necessário que o ordenador responsável
justifique as divergências e providencie os devidos lançamentos de ajustes, de forma que a sua contabilidade
venha a refletir a real composição de seu patrimônio.
Após apontadas divergências entre os registros físicos e
contáveis relativos aos bens patrimoniais imóveis, a defesa trouxe cópia do Resumo do Invetário de Bens Imóveis (arquivo RESIMO) e Inventário dos Bens Patrimoniais Imóveis do FES, Região Metropolitana e Região Sul
(arquivo INVIMO), referentes ao exercício financeiro de
2017.
www.tce.es.gov.br

Entretanto, ainda que a defesa tenha trazido informações relativas à PCA/2017, a análise não entendeu por
ser prova suficiente.
Desta forma, sugeriu-se por manter o indicativo de irregularidade, bem como destacar o sugerido na ITC
474/2019-7 (Processo TC 4527/2018-1), de determinação ao atual gestor ou ao que lhe suceder, para que na
próxima prestação de contas seja feito o encaminhamento do inventário de bens patrimoniais imóveis compatíveis com os registros contábeis, que ora acolho os fundamentos, onde visualizo que a presente irregularidade
não possui o condão de macular as presentes contas.
II.VI - Pagamento de multas pela administração pública
estadual em decorrência de omissão de agentes públicos, no total de R$ 3.721,90. (item 2.6 da ITC 2127/20181 C/C item 3.5.3.1 do RTC 283/2016-6).
De acordo com o item 3.5.3.1 Relatório Técnico Contábil
RTC 283/2016-6,
Foram identificados, na conta contábil n. 218910506 JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A RECOLHER,
pagamentos de débitos decorrentes de autos de infrações relativas a imóveis, no total de R$ 3.721,90, conforme históricos a seguir:
O pagamento de multas em decorrência de ação ou
omissão de agente público onera irregular e impropriamente o erário com encargos financeiros adicionais e
desnecessários à gestão pública, contrariando os princípios constitucionais da eficiência e economicidade, consagrados nos arts. 37 e 70 da CRFB/1988 e também no
art. 4º da Lei 4.320/1964; caso ocorram, a Administração deverá satisfazê-los, e, paralelamente, adotar proviSegunda-feira, 17 de junho de 2019
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dências para a apuração de responsabilidades e ressarcimento ao erário, sob pena de glosa de valores e consequente responsabilização solidária da autoridade administrativa competente.
Sendo assim, faz-se necessário que o gestor responsável apresente justificativas quanto à inconsistência apontada, além de apurar a responsabilização por tais infrações.
Não foram verificados elementos suficientes para verificar o ressarcimento dos valores correspondentes ao pagamento de juros e multas decorrentes de omissão de
agentes públicos, sugerindo-se desta forma por manter
o indicativo de irregularidade, sem macular as presentes contas sendo passível de determinação no sentido de
adotar medidas administrativas previstas no artigo 2º da
IN nº 32/2014 e não sendo possível elidi-lo que instaure
Tomada de Contas Especial, sob pena de responsabilidade solidária, apurar os fatos, identificando os responsáveis e quantificando o dano.
Por fim, quanto ao Sr. Ricardo Oliveira, embora tenha sido citado e apresentado justificativas, visualizo que sua
gestão frente ao Fundo estadual de Saúde teve início em
janeiro de 2015, não estando listado entre os responsáveis no exercício de 2014.
III- CONCLUSÃO:
Diante do exposto acerca da Prestação de Contas Anual
do Fundo Estadual de Saúde (FES), do exercício de 2014,
acolho entendimentos técnico e Ministerial, cujo fundamento faz parte integrante desta manifestação e VOTO
no sentido de que o Plenário aprove a seguinte minuta
de Acórdão que submeto à consideração de Vossas Excelências.

RODRIGO COELHO DO CARMO

1.6 ARQUIVE-SE após o trânsito em julgado.

Conselheiro Relator

2. Unânime.

1. ACÓRDÃO

3. Data da Sessão: 07/05/2019 – 13ª Sessão Ordinária
do Plenário.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Espirito Santo, reunidos em Sessão Plenária, antes as razões expostas pelo relator, em:
1.1 AFASTAR a responsabilização do Sr. Ricardo de Oliveira em razão de que sua gestão teve início em janeiro
de 2015, não constando no rol de responsáveis do exercício de 2014;
1.2 JULGAR REGULAR COM RESSALVA a Prestação de
Contas Anual do Fundo Estadual de Saúde, referente ao
exercício de 2014, sob responsabilidade do Sr. José Tadeu Marino, com base no art. 84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012;
1.3 DETERMINAR ao atual gestor, ou a quem lhe substituir, que:
- Na próxima prestação de contas seja feito o encaminhamento do inventário de bens patrimoniais imóveis
compatíveis com os registros contábeis;

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(no exercício da presidência), Rodrigo Coelho do Carmo
(relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio
Manoel Nader Borges e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
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-adjunta das sessões

- Adote as medidas administrativas previstas no art. 2º
da Instrução Normativa TC 32/2014, para a caracterização do dano apontado no item II.VI e, não sendo estas
suficientes para elidi-lo, que providencie a imediata instauração de tomada de contas especial, sob pena de responsabilidade solidária.

Processo: 07152/2016-6

DAR ciência aos interessados;

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

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

Exercício: 2015

www.tce.es.gov.br

Acórdão 00549/2019-1

UG: SEMFA - Secretaria Municipal de Fazenda de Vitória
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Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: DAVI DINIZ DE CARVALHO, ALBERTO JORGE MENDES BORGES
Procuradores: DA LUZ, RIZK & NEMER ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ:13.280.176/0001-96), ALBERTO NEMER NETO (OAB: 12511-ES), FELIPE ITALA RIZK (OAB:12510-ES), BRUNO DA LUZ DARCY DE OLIVEIRA (OAB:
11612-ES)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR –
EXERCÍCIO 2015 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO CARMO:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
da Secretaria Municipal de Fazenda de Vitória, referente ao exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade dos Senhores Alberto Jorge Mendes Borges e Davi Diniz de Carvalho.
As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram
analisadas pela então Secretaria de Controle Externo
de Contas, que expediu Relatório Técnico 00362/20175 (fls 8/28) evidenciando procedimentos irregulares, e
opinando pela citação do responsável Davi Diniz de Carvalho, para apresentação de justificativas quanto ao seguinte achado ao item 3.2.2.1 - Divergências entre os valores apurados no inventário anual dos bens patrimoniais imóveis e o saldo registrado no balanço patrimonial.
Regularmente convocado pelo Termo de Citação
938/2017-8, o responsável exercitou o seu direito de defesa, apresentando justificativas e documentos comprobatórios.

Ao proceder à análise dos documentos apresentados, o
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, através da Instrução Técnica Conclusiva 1444/20181, opinou no sentido de que as contas do exercício de
2015 da Secretaria Municipal de Fazenda de Vitória sejam julgadas Regulares com relação ao Sr. Alberto Jorge
Mendes Borges, com fulcro no artigo 84, I da Lei Complementar nº 621/2012, Irregulares as contas de Davi Diniz
de Carvalho, na forma do artigo 84, III, alínea d, da Lei
Complementar nº 621/2012.
O Ministério Público de Contas, por meio do procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, no exercício de suas atribuições institucionais, anui aos argumentos fáticos e jurídicos delineados na Instrução Técnica Conclusiva ITC 1444/2018.
No uso de seu direito o Sr. Davi Diniz de Carvalho, protocolou nessa corte pedido de SUSTENTAÇÃO ORAL, lhe
sendo concedido gozo, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário, ocorrida no dia 29 de janeiro de 2019, onde através
de seu advogado legalmente constituído, o gestor apresentou defesa oral acompanhada de documentos.
Em decorrência da sustentação oral, frente aos realizada
pelo Sr. Davi Diniz de Carvalho, concluiu-se pelo afastamento das irregularidades contidas nos itens 2.1, 2.2, 2.3
e 2.4 da ITC 1444/2018; concluindo a Manifestação Técnica 1352/2019 por:
Diante do exposto e do que consta dos autos, submete-se à consideração superior a seguinte proposta de encaminhamento:
1 – Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual de Gestão do Sr. Davi Diniz de Carvalho, no exercício das funções de ordenador de despesas da Secretaria de Fazenda
www.tce.es.gov.br

de Vitória, no exercício de 2015, na forma do artigo 84 da
Lei Complementar Estadual 621/2012.
De igual forma, manifesta-se o Ministério Público de
Contas através do Parecer 01177/2019, da lavra do Procurador Geral Heron Carlos Gomes de Oliveira, anuindo
nos termos da Manifestação Técnica 1352/2019, transcrevendo inclusive a proposta ali contida.
CONCLUSÃO
Considerando o Parecer 01177/2019 do Ministério Público de Contas que anuiu aos argumentos fáticos e jurídicos delineados na Manifestação Técnica 01352/2019,
julgando REGULARES as contas do Sr. Davi Diniz de Carvalho
Considerando cumpridas as obrigações impostas ao responsável, comprovado pelas explanações acima, e encampando o entendimento do ilustre Procurador, VOTO
para que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação de Vossas Excelências.
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Ordinária Plenária, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1 JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual da
Secretaria Municipal de Fazenda de Vitória, referente ao
exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade dos
Senhores Alberto Jorge Mendes Borges e Davi Diniz de
Carvalho, nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012, dando a devida QUITAÇÃO ao senhor David Diniz de Carvalho em razão de sustentação
oral realizada, através de seu advogado legalmente constituído, resultando na elisão das irregularidades contidas
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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nos itens 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 da ITC 1444/2018, conforme
artigo art. 85 da mesma lei.
1.2 REMETER os autos ao Ministério Público de Contas,
após a confecção deste Acórdão nos termos do art. 62,
parágrafo único da LC 621/2012;
1.3 DAR ciência ao interessado;
1.4 ARQUIVAR após trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/05/2019 – 13ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(no exercício da presidência), Rodrigo Coelho do Carmo
(relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio
Manoel Nader Borges e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
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-adjunta das sessões

Acórdão 00550/2019-1
Processo: 06142/2017-9
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: SEDURB - Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano
Relator: Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha
Responsável: MARCELO DE OLIVEIRA, MIL PRINT INFORMATICA EIRELI, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO IDURB- ES, WALBER ROBERTO GIULIATTE, JULIANA CARAN LIMA
Representante: LUXOR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA
Procurador: PEDRO ERNESTO RANGEL ALVES JUNIOR
(CPF: 004.362.577-00)
REPRESENTAÇÃO – IMPROCEDENTE – DAR CIÊNCIA –
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA
CUNHA:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de REPRESENTAÇÃO encaminhada pela empresa Luxor Comércio e Serviços de Equipamentos de Escritório LTDA-ME em face do Instituto de
Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado do Espírito Santo (IDURB-ES), alegando supostas irregularidades
no Pregão Eletrônico nº 001/2015 que tem como objeto
a contratação de empresa para prestação de serviços de
reprodução de documentos e gráfica rápida, com fornecimento de equipamentos, suprimentos, manutenção e
peças, inclusive papel A3.
www.tce.es.gov.br

Foi elaborada a Manifestação Técnica 1168/2017 pelo
Núcleo de Controle Externo de Tecnologia de Informação e Comunicação na qual sugeriu a notificação da empresa representante, a fim de que comprovasse sua existência, bem como a capacidade do signatário para representá-la, o que foi acolhido através da Decisão Monocrática 1380/2017 que propiciou o Termo de Notificação
2223/2017.
Após o atendimento por parte da representante da notificação deste Tribunal, foram os autos remetidos novamente à área técnica, que através da Manifestação técnica 1406/2017-6 propôs a notificação preliminar dos responsáveis, a Empresa Mil Print Informática e o Instituto de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Espírito
Santo (IDURB-ES), abrindo-lhes oportunidade de esclarecer os fatos denunciados.
Considerando-se que o Instituto de Desenvolvimento
Urbano e Habitação do Espírito Santo (IDURB-ES) foi extinto, por meio da Lei Complementar nº 829, sendo suas atribuições conferidas à Subsecretaria de Estado da
Habitação e Regularização Fundiária, pertencente a estrutura da Sedurb, razão pela qual foi chamado aos autos o atual gestor dessa subsecretaria, Marcelo de Oliveira, unicamente para o fim de colaborar com esta Corte, nos termos do artigo 6º do Novo Código de Processo Civil, que expressa o dever geral de cooperação, a fim
de se obter, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Em atendimento a Decisão Monocrática 1710/2017, foram acostadas as justificativas apresentadas pelos responsáveis da empresa Mil Print (Resposta de Comunicação 106/2018-4 e Peça Complementar 2592/2018-3) e
da Sedurb (Resposta de Comunicação 89/2018-4 e Peça
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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Complementar 2164/2018-1).

vamento da representação, por considera-la infundada.

Sendo os autos novamente encaminhados à Área Técnica, o Núcleo de Tecnologia, procedeu à Manifestação
Técnica 267/2018 e a Instrução Técnica Inicial 166/20186 sugerindo a citação dos responsáveis Mil Print Informática (conduta: licitante vencedora do lote 1 do certame, por apresentar atestado incompatível com o objeto
do edital e de serviço que pode não ter sido efetivamente prestado); Senhor Walber Roberto Giuliatte (conduta:
contador da empresa que emitiu o atestado apresentado
e também contador que assina o termo de abertura da
empresa Mil Print, por apresentar atestado de prestação
de serviços de uma empresa que sequer estava licenciada para funcionar) e Senhora Juliana Caran Lima Dias
(conduta: pregoeira, por receber documentação de habilitação incompatível com o objeto do edital), que devidamente citados, por meio da Decisão SEGEX 157/2018,
apresentaram tempestivamente suas justificativas.

É o breve relatório.

Encaminhado o feito novamente ao NTI para prosseguimento, foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva
02913/2018, 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 ausência de indícios de irregularidade quanto aos fatos representados e por DAR CIÊNCIA ao representante
do teor da decisão final a ser proferida.

FUNDAMENTAÇÃO
Por meio da Instrução Técnica Inicial 00166/2018, o Núcleo de Controle Externo de Tecnologia da Informação
e Comunicação - NTI apresentou os seguintes indicativos de irregularidades: fraude a realização de ato de procedimento licitatório e inobservância das disposições do
edital, por receber atestado incompatível com o objeto
da licitação.
Após apresentação de justificativas, o NTI procedeu à
Instrução Técnica Conclusiva 02913/2018, que foi no
sentido de afastar as irregularidades, concluindo, ao final de sua peça, pela improcedência da representação,
tendo o parquet de Contas anuído a essa proposta.
Dessa forma, adotamos como razões de decidir o posicionamento do NTI, expresso na Instrução Técnica Conclusiva 02913/2018, cujos excertos transcrevemos abaixo.
-Instrução Técnica Conclusiva 02913/2018 (em relação
à irregularidade 2.1 - Fraude a realização de ato de procedimento licitatório)

Nos termos regimentais, manifestou-se o Ministério Público de Contas por meio do Parecer 03584/2018 de lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva,
acompanhando a área técnica.

Quanto às alegações apresentadas pelo Sr. Walber Giuliatte, cabe notar que não se questiona a competência
do contador contratado pela Mil Print para assinar o Termo de Abertura do balanço de sua cliente. A Manifestação Técnica 267/2018-3 lista tal fato apenas como mais
um elemento que levanta suspeitas em relação à veracidade do atestado, quando analisado em conjunto com as
inconsistências temporais.

A empresa Contatos Serviços LTDA, ainda apresentou a
Defesa/Justificativa 01368/2018-2, requerendo o arqui-

O Sr. Walber Giuliatte também volta a afirmar que o serviço objeto do atestado foi devidamente prestado à épowww.tce.es.gov.br

ca, e continuaria sendo prestado pela Mil Print, “podendo a qualquer momento, caso esta corte queira averiguar a verdade prestada no atestado encaminhar seus
prepostos a sede desta contabilidade” para verificar os
equipamentos e se são fornecidos pela empresa Mil
Print.
Ocorre a prestação dos serviços atualmente não se presta a comprovar a veracidade do atestado de capacidade técnica apresentado no Pregão 001/2015, datado de
10/12/2015, declarando a prestação serviços de locação
e manutenção de 05 Máquinas Copiadoras/Impressoras,
com fornecimento de suprimentos e assistência técnica
- manutenção preventiva e corretiva incluindo software
de gestão de impressões e cópias inclusive com a substituição de peças e componentes pelo desgaste de uso natural dos equipamentos. O responsável não juntou qualquer documentação comprobatória da prestação dos
serviços desde 04/12/2015, embora se presuma que o
contador tenha amplo acesso às notas fiscais e aos pagamentos realizados pela Contatos Contabilidade.
Em relação à alegação da Mil Print de que o alvará de
localização e funcionamento não seria necessário para
prestação de serviço de locação de impressoras, cabe
notar que a legislação do município de Vitória não dispensa o licenciamento para nenhuma atividade, inclusive a de locação, conforme se extrai da Lei Municipal
6080/2003:
SEÇÃO IV ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
Art. 19. Todo estabelecimento com atividade comercial,
industrial, prestador de serviços, localizado em áreas
particulares ou públicas somente poderá funcionar com
o respectivo alvará de localização e funcionamento emitido pela administração, concedido previamente a reSegunda-feira, 17 de junho de 2019
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querimento dos interessados.
Assim, caso a empresa tenha prestado os serviços tal como atestado pela Contatos Contabilidade (a partir de
04/12/2015), o fez em situação irregular.
Em relação à data do Contrato de Locação nº 01/2015
(22/12/2015), firmado com a Contatos Contabilidade, ser
posterior à data de emissão do atestado (10/12/2015), a
empresa argumenta que a prestação de serviço de locação não exige a formalização de um contrato, “que apenas foi formalizado entre esta empresa e a contabilidade
CONTATOS para fim de acerto, adequação e acréscimo
de serviços já prestados”.
Ainda que possível, causa estranheza a prestação de serviço de locação e manutenção de impressoras - que não
se trata de simples compra de bens - sem a formalização de contrato. Trata-se de mais um indício que somente se conforma quando analisado em conjunto com os
demais.
Assim como o contador, a Mil Print não acostou aos autos qualquer documento comprobatório de suas alegações. Por exemplo, a empresa afirma que “todas as notas
de serviços podem ser obtidas e verificado o pagamento
de seus tributos”, porém deixou de juntar, mais uma vez,
qualquer nota aos autos – como já havia apontado a Manifestação Técnica 267/2018-3.
Quanto aos processos mencionados na defesa da Mil
Print, desacompanhados de cópias sustentassem as afirmações, vale notar que consulta ao site do Tribunal de
Contas da União revela o seguinte acerca da representação 025.226/2017-7:
Processo: 025.226/2017-7
Tipo do processo

REPR - REPRESENTAÇÃO
Assunto do processo

-

Desde

31/08/2017

Representação formulada por empresa relatando possível ocorrência de fraude na apresentação de atestados
no curso do Pregão Eletrônico 2/2017, da Superintendência de Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo

ca apresentado no Pregão 001/2015, vale lembrar que a
inversão do ônus da prova não se aplica indistintamente
a qualquer situação sob a jurisdição do controle externo.

Estado

Assim, considerando que o representante trouxe apenas
indícios de fraude à licitação, inexistindo provas concretas, conclui-se que não há nos presentes autos elementos probatórios suficientes que comprovem, inequivocamente, a ocorrência de fraude, o que enseja o afastamento da irregularidade, em consonância com os seguintes julgados desta Corte:

ABERTO

ACÓRDÃO TC-867/2014 - PLENÁRIO

Confidencialidade

Tratam os presentes autos de Auditoria Ordinária realizada na Prefeitura Municipal de São Mateus, relativa ao
exercício de 2010, em cumprimento ao Plano e Programa de Auditoria Ordinária nº 24/2011 (fls. 01/05).

Data de autuação
31/08/2017-10:35:25

Restrito
[...]
Ainda não há deliberações no processo e não é possível visualizar suas peças, o que impede a verificação do
alegado parecer do procurador pela ausência de irregularidade no procedimento em que teria ocorrido fraude
na apresentação de atestados. De qualquer forma, ainda
não há decisão daquela Corte acerca da representação.
Quanto ao Inquérito Civil 2016.0009.8705-98, não foi
possível verificar o teor do processo em consulta ao site do Ministério Público Estadual, razão pela qual não se
pode afirmar que o motivo do arquivamento alegado pelo defendente é procedente.
Apesar dos claros indícios de conluio entre a Mil Print
Informática e o contador Walber Roberto Giuliatte para
a prestação de informações falsas e de os responsáveis
não terem trazido documentos, tais como notas fiscais,
que comprovem a prestação dos serviços na época alegada (a partir de 04/12/2015), afastando qualquer dúvida acerca do conteúdo do atestado de capacidade técniwww.tce.es.gov.br

(...) ● DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO FORMALIZADO
PARA VALIDAR CONTRATAÇÃO DIRETA (ITEM 1 DA ITI
1027/2011): A Prefeitura Municipal de São Mateus firmou o Contrato nº 106/2010 (Convite nº 30/2010) com
a empresa (...) cujo objeto foi a locação, montagem e
desmontagem de palco, sonorização e iluminação, para a realização de eventos em comemoração ao aniversário de 466 anos da cidade de São Mateus pelo valor
total de R$ 76.200,00 (setenta e seis mil e duzentos reais). A equipe de auditoria desta Corte de Contas entendeu que não havia tempo hábil para execução do objeto
(dia 17/09/2010), concluindo que o procedimento licitatório foi simulado, com o intuito de legalizar a contratação da referida empresa, pelo fato de que a Ordem de
Serviços foi emitida no dia 16/09/2010 e a empresa estava sediada a 459 Km do município onde os serviços seriam realizados, gastando pelo menos, 5 horas e 42 minutos para percorrer a distância utilizando-se veículo auSegunda-feira, 17 de junho de 2019
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tomotor. (...) entendo que a discussão deve se basear
no fato de que não há elementos suficientes nos autos
que comprovem qualquer fraude ao procedimento licitatório, posto que a realização dos serviços em pouco tempo, não constitui, por si só, indício de simulação
do certame licitatório. Ademais, para se cogitar de fraude ao processo licitatório, impende verificar dados objetivos e provas concretas, o que não existiu no presente caso, até porque o contrato foi executado e o interesse público foi alcançado com a realização do evento.
Diante do exposto, acompanhando a área técnica em
sua análise conclusiva e o Ministério Público Especial de
Contas, afasto a presente irregularidade, tendo em vista
os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e considerando que nos autos não ficou comprovado fraude
ou má-fé por parte dos responsáveis.
ACÓRDÃO TC-651/2017 - PLENÁRIO

mente comprovados, sendo que pelo conjunto probatório presente nos autos, restou suficientemente provado
a existência de fraude ao procedimento licitatório, sugerindo a manutenção da irregularidade.
Vale destacar que os principais argumentos utilizados
para a condenação do recorrente referem-se ao fato da
proximidade de valores propostos no convite e da similaridade entre os atos constitutivos do vencedor do certame.
(...) Em que pese os argumentos apresentados pela
área técnica, não há nos autos qualquer elemento probatório que comprova a existência de conluio e fraude
ao procedimento licitatório, ocorrendo verdadeira inversão do ônus probatório por parte do corpo instrutivo ao considerar que por mero indício a irregularidade
não comprovada veio a ocorrer.

Colaciona-se a seguir os serviços licitados no Lote 1 do
Pregão 001/2015, vencido pela Mil Print Informática:
Tabela
Conforme narrado na Manifestação Técnica, a Mil Print
apresentou atestado de capacidade técnica com o seguinte teor:
[...] presta serviços de locação e manutenção de 05 (cinco) Máquinas Copiadoras I Impressoras, com fornecimento de suprimentos e assistência técnica - manutenção preventiva e corretiva incluindo software de gestão
de impressões e cópias inclusive com a substituição de
peças e componentes pelo desgaste de uso natural dos
equipamentos.
Da análise da documentação constante dos autos e de
suas justificativas, entende-se que assiste razão à responsável, visto que se observa que a parcela de maior
relevância é o aluguel de equipamento (nos quais seriam
realizadas cópias, impressões e digitalizações), além de
manutenção e fornecimento de tonner. Nesse sentido,
resta claro que o atestado de capacidade técnica se refere a serviço de natureza semelhante e compatível com
o objeto da licitação, em quantitativo próximo ao licitado (06 impressoras, conforme item 5 do Termo de Referência).

2.6 FRAUDE NOS EXPEDIENTES DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO CONVITE Nº 003/2010, QUE ORIGINOU O CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 001/2010:

(...) Desse modo, não há nos presentes autos elementos probatórios suficientes que comprovem a irregularidade, pela formação de empresas organizadas em fraudar licitações públicas, conforme imputação da área técnica, sendo que qualquer condenação por mero indício
probatório se reveste em flagrante afronta ao princípio
constitucional da presunção de inocência, razão pela
qual divirjo do entendimento da área técnica e do eminente relator.

O recorrente se insurgiu contra o Acórdão nº 091/2015,
alegando que a condenação se fundamentou em mero
indício probatório, não havendo qualquer elemento probatório que comprove a existência de fraude ao procedimento licitatório, motivo pelo qual requer a reforma do
acórdão recorrido.

Ante ao exposto, opina-se pelo afastamento da irregularidade.
-Instrução Técnica Conclusiva 02913/2018 (em relação
à irregularidade 2.2 – Inobservância das disposições do
edital, por receber atestado incompatível com o objeto da licitação)

Em consonância com a jurisprudência pátria sobre o tema, o Acórdão TC-413/2016 – Plenário desta Corte (Processo TC-767/2014) destaca que “a exigência de capacidade técnica operacional deve se limitar estritamente à
complexidade do objeto envolvido e desde que relacionadas às parcelas de maior relevância e de valor mais
significativo”.

A área técnica argumentou que os fatos foram devida-

Análise

A análise do atestado, conforme alega a pregoeira, se

(...)
VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
(...)
2. DO MÉRITO RECURSAL:

www.tce.es.gov.br
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ateve ao número de impressoras alugadas por ser esta
a parcela mais relevante do Lote 1 do Pregão 001/2015.
Estando comprovada a capacidade de fornecimento da
parcela mais relevante e de maior complexidade, entende-se como dispensável (e até potencialmente restritiva)
eventual exigência de comprovação da prestação de serviços de cartão de visita, plastificação de documentos e
encadernações, de complexidade muito inferior aos serviços atestados.
Nesse sentido, transcreve-se o disposto no §3º do art. 30
da Lei Federal 8.666/93:
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica
limitar-se-á a:
[...]
§ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão
através de certidões ou atestados de obras ou serviços
similares de complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior.
Ante o exposto, opina-se pelo afastamento da irregularidade.
Assim, acompanho o entendimento da área técnica e
do Ministério Público Especial de Contas, pela IMPROCEDÊNCIA da presente Representação, com base no artigo 99, §2º c/c artigo 95, inciso I, da Lei Complementar
621/2012, tendo em vista a não constatação de ilegalidade ou irregularidade.
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.

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 plenária ante as razões expostas pelo relator, por:
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, tendo em vista a ausência
de indícios de irregularidade quanto aos fatos representados.

FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Acórdão 00551/2019-1
Processo: 04113/2018-7

1.2 Dar ciência aos interessados do teor da decisão conforme determina §7º, art. 307 do RITCEES

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

1.3 Após cumpridas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos.

UG: SEGEP - Secretaria Municipal de Gestão Patrimonial
de Linhares

2. Unânime.

Relator: Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha

3. Data da Sessão: 07/05/2019 – 13ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (no exercício da presidência), Luiz Carlos Ciciliotti da
Cunha (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun,
Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
No exercício da presidência
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
www.tce.es.gov.br

Exercício: 2017

Responsável: MARCIO PIMENTEL MACHADO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2017 –
REGULAR – QUITAÇÃO – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA
CUNHA:
RELATÓRIO:
Tratam os autos da Prestação de Contas Anual da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PATRIMONIAL DE LINHARES, referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade do senhor MARCIO PIMENTEL MACHADO.
Com base no Relatório Técnico n.º 00487/2018-8 e na
Instrução Técnica Inicial n.º 00643/2018-9, foi proferida
a Decisão SEGEX n.º 00622/2018-7, por meio da qual o
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gestor responsável foi citado para justificar os seguintes
indícios de irregularidades:
3.4.1 Contabilização (registro) a maior das contribuições
previdenciárias (Patronal) do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).
3.4.1 Pagamento (em relação ao Resumo da Folha de Pagamento) a maior das contribuições previdenciárias (Patronal) do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).
3.4.2 Recolhimento a menor das contribuições previdenciárias (Patronal) - Regime Geral de Previdência Social
(RGPS).
3.4.2 Contabilização (registro) a maior das contribuições
previdenciárias (Servidor) - Regime Geral de Previdência
Social (RGPS).
3.4.2 Recolhimento a maior das contribuições previdenciárias (Servidor) - Regime Geral de Previdência Social
(RGPS).
Devidamente citado, o responsável apresentou suas razões de justificativas (Defesa n.º 01625/2018-2), bem
como documentação de apoio (Peça Complementar n.º
24402/2018-3, 24403/2018-8 e 24404/2018-2).
Instado a manifestar-se, o Núcleo de Controle Externo
de Economia e Contabilidade – NCE, por meio da Instrução Técnica Conclusiva n.º 00637/2019-1, opinou pelo julgamento REGULAR da Prestação de Contas Anual.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n.º
00871/2019-4, de lavra do Procurador Luciano Vieira,
anuiu à proposta contida na Instrução Técnica Conclusiva, expedindo-se a quitação ao responsável.

Analisados os autos, verifico que a área técnica e o Ministério Público de Contas manifestaram-se pela regularidade da Prestação de Contas Anual, conforme os fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução Técnica Conclusiva nº 00637/2019-1, abaixo transcritos:
De acordo com o Relatório Técnico Contábil (RTC), foram
citados os seguintes pontos a serem justificados:
Em decorrência, apresentam-se os achados que resultam na opinião pela citação dos responsáveis, com base no artigo 63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012:

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 125,47% dos valores devidos, sendo considerados como passíveis de justificativas, para fins de análise das contas. Já os valores
pagos pela unidade gestora, no decorrer do exercício em
análise, representaram 116,83% dos valores devidos,
sendo considerados como passíveis de justificativas, para fins de análise das contas.

Tabela

O responsável justificou em sua defesa:

A seguir, foi analisada a documentação encaminhada, tendo sido inserido no etcees a Defesa/justificativa 1625/2018 e Peças complementares 24402, 24403 e
24404/2018.

Conforme informado no Parecer do Controle Interno a
diferença de R$ 20.838,65 (vinte mil, oitocentos e trinta e oito reais e sessenta cinco centavos) em relação à
contribuição patronal do RPPS, refere-se a alíquota suplementar, prevista pela Lei Municipal nº 3.474/2015, de
7,3%, destinado ao Fundo Financeiro. Ocorre que os dados não estão sendo evidenciados nos arquivos FOLRPP,
pois a estrutura do TCE não está programada para permitir a inclusão de alíquota suplementar, destinada ao
Fundo Financeiro.

2.1 Contabilização (registro) a maior das contribuições
previdenciárias (Patronal) do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) (item 3.4.1 do RTC)
(Base legal: arts. 40 e 195, I, da Constituição Federal)
De acordo com a descrição do fato no Relatório Técnico:
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
(TABELA)

É o Relatório. Passo a fundamentar.

[]

FUNDAMENTAÇÃO:

3.4.1 Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)
www.tce.es.gov.br

O relatório técnico apontou divergência no valor de
R$20.838,65 entre os valores liquidado e o da folha de
pagamento.
Em sua defesa, argumentou a responsável que a programação do sistema do TCEES não permiti a inclusão de alíquota suplementar destinada ao Fundo Financeiro.
Dando continuidade à análise, a partir da base de cálculo
declarada na FOLRPP, buscou-se apurar o valor do fundo
financeiro, aplicando-se a alíquota suplementar prevista na Lei Municipal nº 3.474/2015, de 7,3%, apresentada
na justificativa do responsável, a fim de verificar o total
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anual do fundo financeiro:

(TABELA)

Tabela 1 – Demonstrativo do valor de contribuição previdenciária suplementar (RPPS)

[]

(TABELA)

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 125,47% dos valores devidos, sendo considerados como passíveis de justificativas, para fins de análise das contas. Já os valores
pagos pela unidade gestora, no decorrer do exercício em
análise, representaram 116,83% dos valores devidos,
sendo considerados como passíveis de justificativas, para fins de análise das contas.

Recalculando a tabela 15 na parte patronal do Regime
Próprio Previdenciário (RPPS), fazendo constar a inclusão do valor de R$21.495,63 na coluna do valor da folha de pagamento, resultando no valor de R$103.320,18
após inclusão, segue-se:
(TABELA)
Após cálculo, pode se verificar que a diferença dos valores liquidados e folha de pagamento no valor de R$
656,98 registrados pela unidade gestora, no decorrer do
exercício em análise, representaram 99,36% dos valores
devidos, sendo considerados como aceitáveis, para fins
de análise das contas.
Diante do exposto, sugere-se o afastamento desta irregularidade.
2.2 Pagamento (em relação ao Resumo da Folha de Pagamento) a maior das contribuições previdenciárias
(Patronal) do Regime Próprio de Previdência Social
(RPPS) (item 3.4.1 do RTC)
(Base legal: arts. 40 e 195, I, da Constituição Federal)
De acordo com Relatório Técnico Contábil:
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:

3.4.1 Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)

Argumentou a responsável:
A diferença encontrada no valor R$ 13.773,58 (treze mil
setecentos e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos), é a diferença entre o valor da alíquota suplementar de R$ 20.838,65 (vinte mil oitocentos e trinta oito reais e sessenta e cinco centavos), menos restos a pagar
processados de Dezembro de 2017 pagos em Janeiro de
2018 no valor de R$ 7.065,07 (sete mil sessenta cinco reais e sete centavos), conforme relatório em anexo.
O relatório técnico apontou divergência no valor de
R$13.773,58 entre o valor pago e o valor da folha de pagamento.
Em sua defesa, argumentou a responsável que a programação do sistema do TCEES não permiti a inclusão de alíquota suplementar destinada ao Fundo Financeiro.
Dando continuidade à análise, a partir da base de cálculo
declarada na FOLRPP, buscou-se apurar o valor do fundo
financeiro, aplicando-se a alíquota suplementar prevista na Lei Municipal nº 3.474/2015, de 7,3%, apresentada
www.tce.es.gov.br

na justificativa do responsável, a fim de verificar o total
anual do fundo financeiro. Esse cálculo, consta na tabela
1 desta Instrução Técnica Conclusiva.
Recalculando a tabela 15 na parte patronal do Regime
Próprio Previdenciário (RPPS), fazendo constar a inclusão do valor de R$21.495,63 na coluna do valor da folha de pagamento, resultando no valor de R$103.320,18
após inclusão, segue-se:
(TABELA)
Após cálculo, pode se verificar que a diferença dos valores pago e folha de pagamento no valor de R$7.722,05
registrados pela unidade gestora, no decorrer do exercício em análise, representaram 92,52% dos valores devidos, sendo considerados como aceitáveis, para fins de
análise das contas.
Diante do exposto, sugere-se o afastamento desta irregularidade.
2.3 Recolhimento a menor das contribuições previdenciárias (Patronal) - Regime Geral de Previdência Social
(RGPS). (item 3.4.2 do RTC)
(Base legal: arts. 40 e 195, I, da Constituição Federal)
De acordo com Relatório Técnico Contábil (RTC):
3.4RECOLHIMENTO 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)
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[]

cia Social (RGPS). (item 3.4.2 do RTC)

mo despesas de exercícios anteriores.

3.4.2 Regime Geral de Previdência Social (RGPS)

(Base legal: arts. 40 e 195, I, da Constituição Federal)

No que tange às contribuições previdenciárias do RGPS
(parte patronal), verifica-se, das tabelas acima, que os
valores registrados pela unidade gestora, no decorrer do
exercício em análise, representaram 100,00% dos valores devidos, sendo considerados como aceitáveis, para
fins de análise das contas. Já os valores pagos pela unidade gestora, no decorrer do exercício em análise, representaram 84,70% dos valores devidos, sendo considerados como passíveis de justificativas, para fins de análise das contas.

De acordo com Relatório Técnico Contábil (RTC):

Verificando a Peça Complementar 24402/2018 no sistema etcees, pode ser constatado os valores de R$1.543,83
e R$415,83 referente ao exercício de 2016 que totalizaram o valor de R$1.959,66 e foi contabilizado no exercício de 2017 Dessa forma, sanando a divergência apontada no Relatório Técnico Contábil.

Argumentou a responsável:
A diferença encontrada no valor R$ 2.166,35 (dois mil
cento e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos),
entre o valor pago e a folha de pagamento refere-se à
contribuição de dezembro de 2017 pago em janeiro de
2018, conforme anexo.
O relatório técnico apontou divergência no valor de
R$2.166,35 entre o valor pago e o valor da folha de pagamento. Em sua defesa, argumentou a responsável que
o valor se refere à contribuição previdenciária de dezembro de 2017 que seria efetuado o pagamento em janeiro de 2018. Através, da Peça Complementar 24404/2018
inserida no sistema etcees, o documento informa que o
valor se refere ao saldo a ser pago em janeiro, ou seja,
a contribuição de dezembro pode ser efetuado o pagamento no mês seguinte, sanando a divergência.
Diante da justificativa e apresentação documental, sugere-se o afastamento desta irregularidade.
2.4 Contabilização (registro) a maior das contribuições
previdenciárias (Servidor) - Regime Geral de Previdên-

3.4RECOLHIMENTO 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)

Diante da justificativa apresentada pelo responsável, sugere-se o afastamento desta irregularidade.
2.5 Recolhimento a maior das contribuições previdenciárias (Servidor) - Regime Geral de Previdência Social
(RGPS). (item 3.4.2 do RTC)
(Base legal: arts. 40 e 195, I, da Constituição Federal)

[]
3.4.2 Regime Geral de Previdência Social (RGPS)
[]
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 131,76% 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 125,26% dos valores devidos, sendo considerados como passíveis de justificativas, para fins de análise das contas.
O Relatório Técnico Contábil (RTC) apontou divergência
entre o valor de inscrição e o valor da folha de pagamento de R$1.959,66. O responsável argumentou:
A diferença de R$1.959,66 (um mil novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos) refere-se
a dezembro de 2016 contabilizado em janeiro/2017 cowww.tce.es.gov.br

De acordo com Relatório Técnico Contábil (RTC):
3.4RECOLHIMENTO 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)
[]
3.4.2 Regime Geral de Previdência Social (RGPS)
[]
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 131,76% dos
valores devidos, sendo considerados como passíveis de
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justificativas, para fins de análise das contas. Já os valores recolhidos pela unidade gestora, no decorrer do
exercício em análise, representaram 125,26% dos valores devidos, sendo considerados como passíveis de justificativas, para fins de análise das contas.
O Relatório Técnico Contábil (RTC) apontou divergência
entre o valor de baixa e o valor da folha de pagamento de R$1.558,97. A justificativa apresentada pelo responsável:
A diferença de R$1.558,97 (um mil novecentos quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa sete centavos) é o
valor de dezembro de 2016 pago em janeiro de 2017 de
R$2.606,96 menos o valor de dezembro de 2017 pago
em janeiro de R$1.047,99.
Verificando a Peça Complementar 24402/2018 no sistema etcees, pode ser constatado os valores de saldo anterior de 2016 de R$647,30 mais despesas do exercício
2016 de R$1.543,83 e de R$415,83 que totalizaram o
valor de R$2.606,96. Por fim, subtraindo esse valor de
R$2.606,96 menos R$ 1.047,99, resultará na diferença
encontrada de R$1.558,97. Dessa forma, a justificativa e
a peça complementar apresentadas sanaram a divergência apontada no Relatório Técnico Contábil.
Diante da justificativa apresentada pelo responsável, sugere-se o afastamento desta irregularidade.
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PATRIMONIAL DE LINHARES, exercício de 2017, formalizada de acordo com
a Resolução TC 261/13 e alterações posteriores, sob a
responsabilidade da Sr. MARCIO PIMENTEL MACHADO.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na le-

gislação pertinente, opina-se pelo julgamento REGULAR
da prestação de Contas do Sr. MARCIO PIMENTEL MACHADO, no exercício de 2017, 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.
Desse modo, dos elementos constantes dos autos, entendo que assiste razão à área técnica e ao Ministério
Público de Contas, quanto à regularidade das contas em
apreço, na forma do artigo 84, I e 85 da Lei Complementar Estadual 621/2012, motivo pelo qual adoto tais posicionamentos como razão de decidir.
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO:
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.
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 do Plenário, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1 Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PATRIMONIAL DE LINHARES, referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade do senhor MARCIO PIMENTEL MACHADO, dando-lhe quitação;
1.2 Dar ciência aos interessados, arquivando-se os autos
após o trânsito em julgado.
www.tce.es.gov.br

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/05/2019 – 13ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (no exercício da presidência), Luiz Carlos Ciciliotti da
Cunha (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun,
Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
No exercício da presidência
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Relator
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 de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Acórdão 00552/2019-1
Processo: 04116/2018-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: SEMUSP - Secretaria Municipal de Segurança Pública
e Defesa Social de Linhares
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Relator: Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha
Responsável: JONES DA SILVA DE FREITAS MATTOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2017 –
REGULAR – QUITAÇÃO – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.
EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA
CUNHA:
RELATÓRIO:
Tratam os autos da Prestação de Contas Anual da SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA
SOCIAL DE LINHARES, referente ao exercício de 2017,
sob a responsabilidade do senhor JONES DA SILVA DE
FREITAS MATTOS.
Com base no Relatório Técnico n.º 00488/2018-1 e na
Instrução Técnica Inicial n.º 00644/2018-3, foi proferida
a Decisão SEGEX n.º 00623/2018-1, por meio da qual o
gestor responsável foi citado para justificar os seguintes
indícios de irregularidades:
3.4.1 Contabilização (registro) a maior das contribuições
previdenciárias (Patronal) do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).
3.4.1 Pagamento (em relação ao Resumo da Folha de Pagamento) a maior das contribuições previdenciárias (Patronal) do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

tados no item 3.4.1 do RT 00488/2018-1 e, por consequência, pelo julgamento REGULAR da Prestação de Contas Anual.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n.º
00873/2019-3, de lavra do Procurador Luciano Vieira,
anuiu à proposta contida na Instrução Técnica Conclusiva, recomendando-se o julgamento REGULAR das contas
da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa
Social de Linhares referente ao exercício de 2017.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO:
Analisados os autos, verifico que a área técnica e o Ministério Público de Contas manifestaram-se pela regularidade da Prestação de Contas Anual, conforme os fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução Técnica Conclusiva nº 00566/2019-5, abaixo transcritos:
De acordo com o Relatório Técnico Contábil (RTC), foram
citados os seguintes pontos a serem justificados:
Em decorrência, apresentam-se os achados que resultam na opinião pela citação do responsável, com base
no artigo 63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012:
(TABELA)
A seguir, foram analisadas as defesas encaminhadas.

RIAS
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)
[]
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 127,96% dos valores devidos, sendo considerados como passíveis de justificativas, para fins de análise das contas. Já os valores
pagos pela unidade gestora, no decorrer do exercício em
análise, representaram 118,45% dos valores devidos,
sendo considerados como passíveis de justificativas, para fins de análise das contas.
O Sr. JONES DA SILVA DE FREITAS MATTOS apresentou
justificativas sobre os fatos, como segue:
Conforme informado no Parecer do Controle Interno a
diferença de R$ 318.171,02 (trezentos e dezoito mil cento e setenta e um reais e dois centavos ) em relação à
contribuição patronal do RPPS, refere-se a alíquota suplementar, prevista pela Lei Municipal nº 3474/2015, de
7,3%, destinado ao Fundo Financeiro.

Devidamente citado, o responsável apresentou suas razões de justificativas (Defesa n.º 01636/2018-1), bem
como documentação de apoio (Peça Complementar n.º
24461/2018-1).

2.1 Contabilização (registro) a maior das contribuições
previdenciárias (Patronal) do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) (item 3.4.1 do RTC)

Instado a manifestar-se, o Núcleo de Controle Externo
de Economia e Contabilidade – NCE, por meio da Instrução Técnica Conclusiva n.º 00566/2019-5, opinou pelo afastamento dos indicativos de irregularidades apon-

De acordo com as informações do Relatório Técnico Contábil, ocorreram divergências as quais deveriam ser justificadas pelos responsáveis, como segue:

Ocorre que os dados não estão sendo evidenciados nos
arquivos FOLRPP, pois a estrutura do TCE não está programada para permitir a inclusão de alíquota suplementar, destinada ao

3.4 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ-

Fundo Financeiro.

Base Legal: arts. 40 e 195, I, da Constituição Federal.
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O relatório técnico apontou divergência no valor de R$
318.212,59 entre os valores liquidado e da folha de pagamento e divergência entre o valor pago e o da folha de
pagamento de R$210.000,00.

(Base legal: arts. 40 e 195, I, da Constituição Federal)

Em sua defesa, argumentou a responsável que a programação do sistema do TCEES não permiti a inclusão de alíquota suplementar destinada ao Fundo Financeiro.

3.4 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Dando continuidade à análise, a partir da base de cálculo
declarada na FOLRPP, buscou-se apurar o valor do fundo
financeiro, aplicando-se a alíquota suplementar prevista na Lei Municipal nº 3.474/2015, de 7,3%, apresentada
na justificativa do responsável, a fim de verificar o total
anual do fundo financeiro:

De acordo com análise descrita no Relatório Técnico, a
tabela 15 apresentou divergências as quais deveriam ser
justificadas, como segue:

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)

(TABELA)

[]

Após recálculo, da tabela 15 na parte patronal do RPPS,
fazendo constar a inclusão do valor de R$ 318.129,94 (tabela 1) na coluna do valor da folha de pagamento, resultou o valor de R$ 1.456.113,55, após inclusão desse valor, segue-se:

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 127,96% dos valores devidos, sendo considerados como passíveis de justificativas, para fins de análise das contas. Já os valores
pagos pela unidade gestora, no decorrer do exercício em
análise, representaram 118,45% dos valores devidos,
sendo considerados como passíveis de justificativas, para fins de análise das contas.

(TABELA)
Após cálculo, pode se verificar 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.
Diante do exposto, sugere-se o afastamento desta irregularidade.
2.2 Pagamento (em relação ao Resumo da Folha de Pagamento) a maior das contribuições previdenciárias
(Patronal) do Regime Próprio de Previdência Social
(RPPS) (item 3.4.1 do RTC)

O Sr. JONES DA SILVA DE FREITAS MATTOS apresentou
justificativas sobre os fatos, como segue:
A diferença encontrada no valor R$ 209.958,43 (duzentos e nove mil novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos), e a diferença entre o valor da alíquota suplementar de R$ 318.171,02 (trezentos e dezoito mil cento e setenta e um reais e dois centavos), menos
restos a pagar processados de Dezembro de 2017 pagos
www.tce.es.gov.br

em Janeiro de 2018 no valor de R$ 108.212,59 (cento e
oito mil duzentos e doze reais e cinquenta nove centavos), conforme relatório em anexo.
O relatório técnico apontou divergência no valor de R$
318.212,59 entre os valores liquidado e da folha de pagamento e divergência entre o valor pago e o da folha de
pagamento de R$210.000,00.
Em sua defesa, argumentou a responsável que a programação do sistema do TCEES não permiti a inclusão de alíquota suplementar destinada ao Fundo Financeiro.
Dando continuidade à análise, a partir da base de cálculo
declarada na FOLRPP, buscou-se apurar o valor do fundo
financeiro, aplicando-se a alíquota suplementar prevista na Lei Municipal nº 3.474/2015, de 7,3%, apresentada
na justificativa do responsável, a fim de verificar o total
anual do fundo financeiro. Dessa forma, apurou-se o valor demonstrado na tabela 1 desta ITC.
Após recálculo, da tabela 15 na parte patronal do RPPS,
fazendo constar a inclusão do valor de R$ 318.129,94 (tabela 1) na coluna do valor da folha de pagamento, resultou o valor de R$ 1.456.113,55, após inclusão desse valor, segue-se:
(TABELA)
Após cálculo, pode se verificar que os valores registrados
pela unidade gestora, no decorrer do exercício em análise, representaram 92,57% dos valores devidos, sendo
considerados como aceitáveis, para fins de análise das
contas.
Diante do exposto, sugere-se o afastamento desta irregularidade.
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DE LINHARES, exercício de 2016, formalizada
de acordo com a Resolução TC 261/13 e alterações posteriores, sob a responsabilidade das Sr. JONES DA SILVA
DE FREITAS MATTOS.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se pelo julgamento REGULAR da
prestação de Contas do Sr. JONES DA SILVA DE FREITAS
MATTOS, no exercício de 2016, conforme dispõe o art.
84, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c art.161,
do Regimento Interno do TCEES, aprovado pela Resolução 261/2013.
Desse modo, dos elementos constantes dos autos, entendo que assiste razão à área técnica e ao Ministério
Público de Contas, quanto à regularidade das contas em
apreço, na forma do artigo 84, I e 85 da Lei Complementar Estadual 621/2012, motivo pelo qual adoto tais posicionamentos como razão de decidir.
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO:
Ante o exposto, acompanhando integralmente o posicionamento técnico e ministerial, VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
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 do Plenário, ante as razões
expostas pelo relator, em:

1.1 Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual da SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DE LINHARES, referente ao exercício de 2017,
sob a responsabilidade do senhor JONES DA SILVA DE
FREITAS MATTOS, dando-lhe quitação;

Acórdão 00577/2019-1
Processos: 06525/2011-7, 04070/2009-3, 01728/2009-5
Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: CMAC - Câmara Municipal de Alfredo Chaves

1.2 Dar ciência aos interessados, arquivando-se os autos
após o trânsito em julgado.

Relator: Domingos Augusto Taufner

2. Unânime.

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO
TC 357/2011 – EXERCÍCIO 2008 – CONHECER – REJEITAR
PRELIMINARES – PROVIMENTO PARCIAL – CONTAS REGULARES PRESCRIÇÃO – ARQUIVAR.

3. Data da Sessão: 07/05/2019 – 13ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (no exercício da presidência), Luiz Carlos Ciciliotti da
Cunha (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun,
Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
No exercício da presidência
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Relator
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 de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

www.tce.es.gov.br

Recorrente: JOAO BOSCO COSTA

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. João Bosco Costa, em face do Acórdão TC 357/2011 proferido nos autos do Processo TC
1728/2009, que julgou irregular a prestação de contas da Câmara Municipal de Alfredo Chaves relativas ao
exercício de 2008, e o condenou ao pagamento de multa pecuniária no valor de 2.000 VRTE e ressarcimento ao
erário no valor de 11.737,42 VRTE, em razão das irregularidades a seguir:
1. Contratação de assessoria para realização de serviços rotineiros e prorrogação irregular do contrato – infringência ao artigo 37, II, da CF/88; Parecer Consulta TC02/2004, deste Tribunal, e artigo 57 da Lei nº 8.666/93;
2. Ausência de Liquidação de Despesa – infringência aos
artigos 62 e 63 da Lei nº 4.320/64.
A então 8ª Controladoria Técnica elaborou Instrução Técnica de Recurso – ITR 6/2013, às fls. 178/188, opinanSegunda-feira, 17 de junho de 2019
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do pelo conhecimento do presente Recurso, e por afastar a preliminar de nulidade suscitada, a fim de, no mérito, negar provimento e manter incólume o Acórdão recorrido.
Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas,
manifestou-se mediante Parecer 4749/2013 de lavra do
Exmo. Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, fl.
191, anuindo integralmente ao posicionamento técnico.
Em decorrência do exaurimento do prazo prescricional,
os autos foram novamente encaminhados ao Ministério
Público de Contas, que através do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, fl. 196, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, reiterando o manifestado anteriormente no Parecer 4749/2013.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
O presente Recurso de Reconsideração foi interposto
dentro do prazo regimental, sendo, portanto, tempestivo, e analisadas as condições de admissibilidade, verificou-se que o recorrente possui interesse e legitimidade processual, motivo pelo qual merece ser conhecido o
presente Recurso de Reconsideração.
Preliminares:
O recorrente suscitou a revisão da penalidade de multa,
por falta de motivação do ato administrativo emanado
pelo TCEES, ao que a equipe da 8ª Controladoria Técnica
tratou como preliminar de mérito por entender que caso
seja acolhida a suposta ausência de motivação para aplicação de multa, poderá gerar como consequência a nulidade do Acórdão recorrido.
Pois bem.

Em sua tese defensiva o recorrente argumentou que o
TCEES lhe aplicou multa de 2.000 VRTEs, porém, sem
que tenha apresentado a devida fundamentação ou a
descrição das razões que o levaram a praticar tal ato, tornando-o irregular, ocasionando vício formal insanável, o
que geraria a necessidade de revisão do valor da multa
aplicada para o mínimo legalmente previsto, qual seja,
500 (quinhentos) VRTEs.
A equipe técnica assevera que não há que se falar em ausência de motivação para a aplicação da referida multa,
e apresenta a seguinte argumentação:
Verifica-se, contudo, que, ao contrário do que alegou o
recorrente, a decisão ora recorrida foi devidamente fundamentada, nos termos do artigo 59, inciso III, alíneas
“a” e “b” e 96, incisos II e III, da Lei Complementar nº
32/93, tendo sido justificada a aplicação da referida multa, em razão da demonstração de graves infrações de natureza legal, conforme se verifica pelo voto do Conselheiro Relator que integra a decisão recorrida.
De fato, observo que na parte dispositiva do Acórdão
357/2011 consta toda a fundamentação necessária para a aplicação da multa, nos exatos termos exarados pela equipe técnica, pois, de acordo com o Acórdão recorrido restou demonstrada a gravidade das infrações praticadas pelo recorrente, motivo pelo qual não há que se
falar em ausência de justificativa para aplicação de multa
por esta Corte, motivo pelo qual rejeito a preliminar de
ausência de motivação para aplicação da multa imputada. Porém, diante do advento da ocorrência da prescrição, afasto a multa aplicada.
Ao mesmo tempo, cabe mencionar, segundo parecer ministerial 550/2018-6, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva por parte desta Corte de Contas, conforwww.tce.es.gov.br

me transcrição abaixo:
Nos termos do despacho 05433/2018-9, vieram os autos
ao Ministério Público de Contas para manifestação quanto à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, consoante rito legal e regimental.
Dispõe o art. 71 da Lei Complementar n° 621/2012 que
prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do Tribunal de Contas.
Outrossim, conforme § 1º do referido artigo “a prescrição poderá ser decretada de ofício ou mediante provocação de qualquer interessado, após manifestação escrita do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas”.
Com efeito, segundo entendimento exarado no Acórdão
904/2003 do Tribunal de Contas da União, a interrupção
faz com que o prazo prescricional retorne ao início da
contagem, diversamente da suspensão, que, cessados os
motivos, recomeça a correr com o prazo que restava da
suspensão.
Por seu turno, estabelece o § 4º, do art. 71, que interrompe a prescrição a interposição de recurso (inciso II),
ocorrida em 28/09/2011 (fl. 1).
Desse modo, já decorreram 5 (cinco) anos desde a última
interrupção do prazo prescricional, razão pela qual, forçoso se faz reconhecer a consumação da prescrição da
pretensão punitiva. (Grifos do autor)
Dessa forma, ante o advento da prescrição tenho por
prejudicada a análise da irregularidade sobre a qual não
foi imputado ressarcimento, e mantida no Acórdão TC
357/2011 sob a seguinte descrição:
1. Contratação de assessoria para realização de serviços
rotineiros e prorrogação irregular do contrato – Infringência ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal; ao
Segunda-feira, 17 de junho de 2019

66

ATOS DO PLENÁRIO

Parecer Consulta TC - 02/2004, deste Tribunal, e ao artigo 57 da Lei nº 8.666/93;
A irregularidade prescrita foi tratada na ITC 890/2011 –
Processo TC 4070/2009, que trata de Relatório de Auditoria, da seguinte forma:
Examinando o contrato 05/2007 e seus aditivos, citados
no item anterior, a equipe de auditoria considerou que
o objeto contratual deveria ser executado por ocupantes dos cargos do quadro de pessoal da Câmara, por se
tratar de serviços de caráter habitual, cujas especificações estão previstas na Resolução Nº 02/2005 que dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Câmara, onde
se verifica um elenco de cargos com competência para
atender os serviços demandados, como é o exemplo dos
cargos de Procurador Geral e de Assessor Contábil, entre outros.
Desta forma, percebe-se que a irregularidade foi mantida no Acórdão ora recorrido por ter a equipe técnica entendido que a Câmara havia contratado serviço de assessoria jurídica de forma indevida, pois este serviço deveria ser desempenhado por servidores concursados do
órgão.
Todavia, em sua manifestação de nº 550/2018 nos autos do presente Recurso de Reconsideração, o Ministério
Público de Contas reconheceu a consumação da prescrição da pretensão punitiva, que ocorreu em 28/09/2011.
E como nesta irregularidade não foi apontado a hipótese de dano ao erário, considero-a prescrita para fins de
aplicação de multa.
Entretanto, foi apontada a possibilidade de dano ao erário, sujeito a ressarcimento a irregularidade descrita
abaixo, sobre a qual me manifestarei acerca do mérito:

2. Ausência de liquidação de despesa – Base legal: Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64 – Ressarcimento:
11.737,4261 VRTE – Responsável: João Bosco Costa – ex-presidente da Câmara.
Relatou a equipe técnica que não restou devidamente
comprovada a realização dos serviços provenientes de
contratação de assessoria jurídica ocorridos o exercício
de 2008.
O recorrente, por sua vez, alega que a irregularidade
possui natureza formal, não cabendo, portanto, o ressarcimento.
A área técnica sugere a manutenção da irregularidade,
pois o simples fato de o gestor juntar aos autos relatório
de atividades desenvolvidas pelo contratado, não é justificativa capaz de afastar a anormalidade.
Pois bem.
Analisando os autos do Processo TC 4070/2009, que trata de Relatório de Auditoria, percebo que o valor atribuído à título de ressarcimento se refere ao Contrato
005/2007, proveniente do Convite nº 001/2007, para
contratação de serviços jurídicos, cujos valores somados
dos 1º e 2º Termos Aditivos totalizam 11.737,4261 VRTE.
Já em análise a documentação constante dos autos do
presente recurso, percebo farto conjunto probatório juntado, fls. 14/173, que foram produzidos com o auxílio do
Sr Sebastian Marcelo Veiga, na qualidade de Consultor
Jurídico, distribuídos da seguinte forma: Cópias de pareceres de Projetos de Lei, pareceres em processos de despesa, pareceres jurídicos, às fls 15/138, cópias de atas de
sessões de julgamento da CPL, fls. 139/145, declarações
de prestação de serviços, firmadas pelos vereadores à
época, fls. 146/154, Declarações de prestação de serviwww.tce.es.gov.br

ço, firmada por servidores que atuaram na época como
integrantes da CPL, fls. 155/157, cópias de relatórios de
atividades de todo o exercício de 2008, fls 158/173.
Todos os documentos produzidos e juntados aos autos
servem perfeitamente para a efetiva comprovação de
que os serviços advocatícios foram prestados, não existindo razão para se falar em ausência de liquidação de
despesa.
Ademais, a equipe técnica sugere o ressarcimento do valor integral do contrato, inclusive, contando com o valor
do termo aditivo, presumindo que o serviço não foi prestado em sua integralidade.
Quanto à possibilidade de ressarcimento por dano presumido, este Tribunal já se manifestou, afastando esta
possibilidade, nos termos dos Acórdãos TC 1245/2017,
TC 573/2014, TC 537/2016 e 788/2016, todos do Plenário.
Desta forma, considerando a farta documentação probatória juntada aos autos, bem como a impossibilidade de
ressarcimento por dano presumido, divirjo do entendimento técnico e ministerial e afasto a presente irregularidade.
Ante todo o exposto, divergindo parcialmente do entendimento da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora
submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1 Conhecer do presente Recurso de Reconsideração
Rejeitar a preliminar de ausência de justificativa para
aplicação de multa;
1.3 Dar provimento parcial ao presente Recurso para reformar o Acórdão TC 357/2011 no sentido de:
3.1 – Decretar a prescrição da pretensão punitiva desta Corte de Contas em face da irregularidade do item 1 –
Contratação de assessoria para realização de serviços rotineiros e prorrogação irregular do contrato;
3.2 – Afastar a irregularidade descrita no item 2 – Ausência de liquidação de despesa, afastando também o
ressarcimento originariamente imputado, no valor de
11.737,4261 VRTE
3.3 – Julgar regulares as contas da Câmara municipal de
Alfredo Chaves, relativas ao exercício de 2008, sob a responsabilidade do Sr João Bosco Costa, na forma do inciso I, do artigo 84, da Lei Complementar 621/2012 dando
quitação ao responsável, nos termos do art. 85, do mesmo diploma legal.
3.4 – Deixar de aplicar a multa inicialmente imputada,
no valor de 2.000 VRTEs, em virtude da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva.
1.4 Dar ciência aos interessados;
1.5 Após os trâmites regimentais, arquivar os presentes
autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 14/05/2019 – 14ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:

4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência), Domingos Augusto Taufner
(relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Manoel Nader Borges, Rodrigo Coelho do Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
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

Acórdão 00578/2019-1
Processo: 04205/2018-5
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura
de Cariacica
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: BRUNO POLEZ COELHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – FUNwww.tce.es.gov.br

DO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIACICA – EXERCÍCIO
2017 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual
do Fundo Municipal de Saúde de Cariacica, referente ao
exercício financeiro de 2017, sob a responsabilidade da
Sra. Stefane Legran Gonçalves Vilaça Macedo.
Em relação à referenciada prestação de contas, o NCE
- Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia elaborou o Relatório Técnico Contábil RT nº
00378/2018-4 (Doc. 45), apontando os seguintes indícios de irregularidades:
3.2.1.1 –Diferença entre saldo de extrato bancário e contabilidade;
3.4.1.1 Divergências entre os valores de contribuição
previdenciária retidas dos servidores–RPPS, apurada na
folha de pagamento e registros contábeis;
3.4.2.1 Divergências entre os valores de contribuição
retidas dos servidores-RGPS apurada na folha de pagamento e registros contábeis.
Ato sequente, o NCE elaborou a Instrução Técnica Inicial
ITI 00675/2018-9 (Doc. 46), acompanhando a sugestão
contida na RT 378/2018 (DOC 45) pela citação da responsável para apresentar justificativas no prazo legal.
A Decisão SEGEX 00653/2018-2 (DOC 47) determinou a
citação da responsável, por meio do Termo de Citação
1190/2018 (DOC 49).
Devidamente citado, a responsável Sra. Stefane Legran
Gonçalves Vilaça Macedo, apresentou defesa/justificaSegunda-feira, 17 de junho de 2019

68

ATOS DO PLENÁRIO

tiva 00077/2019-1 (Doc. 51) em relação à Decisão Segex
00653/2018-2 (Doc. 47).

das, com o consequente julgamento pela regularidade,
regularidade com ressalvas ou irregularidade das contas.

O NCE – Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, após análise das justificativas apresentadas, por meio da ITC 0938/2019-4, sugeriu o afastamento das irregularidades apuradas no Relatório Técnico 378/2018-4, opinando pelo julgamento regular da
prestação de contas.

A referida Prestação de Contas foi recebida e protocolada nesta Corte de Contas, em 26/03/2018, ou seja, dentro do prazo regimental.

Encaminhado os autos ao Ministério Público de Contas, este manifestou-se por meio de Parecer Ministerial
01311/2019-1 (DOC 63), de lavra do Procurador de Contas Luciano Vieira, no qual anuiu aos argumentos fáticos
jurídicos, delineados em ITC 0938/2019-4, pugnando a
Prestação de Contas em tela julgando-a regular, tecendo
ainda comentários adicionais.
Assim vieram os autos a este Gabinete para emissão de
voto.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Os presentes autos cuidam de Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde 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, destaca-se a avaliação dos atos de gestão dos ordenadores de despesas
e administradores públicos em geral, refletido nos resultados da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e
operacional, traduzidos nas contas anuais por ele presta-

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.
DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES
2.1Diferença entre saldo de extrato bancário e contabilidade (item 3.2.1.1 do RTC).
Base Normativa: Arts. 85 e 89 da Lei 4.320/1964.
A Equipe Técnica verificou que em algumas contas os valores contidos nos extratos bancários apresentavam saldos divergentes daqueles registrados na contabilidade,
conforme tabela abaixo:
Tabela
Embora contenha notas explicativas informando que ordens bancárias foram realizadas na conta corrente e em
seguida foi efetuado o resgate da respectiva conta apliwww.tce.es.gov.br

cação, não havia comprovações destas operações.
Devidamente citada para apresentar justificativas, a Responsável aduziu que em relação as contas “374300-4 –
Banco Brasil –Aplicação”, “27367937 –Banestes –aplicação” e “600624001-0 –CEF –aplicação”, foram efetuados
nos dias 28 e 29/12/2017 resgates na conta aplicação
para a conta corrente de mesma titularidade, no valor
de: R$ 235,69 (R$31,90 mais R$203,79), R$660.840,44 e
R$5.523,84, respectivamente. Por esta razão, a contabilidade registrou a transferência, porém o banco não creditou a quantia no mesmo dia, fazendo somente no dia
02/01/2018, apresentando os extratos bancários referente ao mês de janeiro de 2018, para comprovar tais informações.
No que tange a conta “142-0 –CEF –aplicação”, esclarece que a divergência no valor de R$1.818.789,54, parte é referente a aplicação CDB Flex Empres. (valor de
R$1.842.617,54) e que não aparece no extrato bancário
da conta, sendo necessário a emissão de um relatório
de saldo das aplicações por conta, o qual não foi enviado na PCA, fazendo a juntada do referido documento. A
diferença restante, de R$23.828,00 refere-se a um resgate que ocorreu no dia 28/12/2017 na conta aplicação
para a conta corrente de mesma titularidade, sendo que
a contabilidade registrou a transferência, porém novamente o banco não creditou a quantia no mesmo dia, fazendo somente no dia 03/01/2018, anexando cópia do
extrato bancário de janeiro de 2018.
O NCE, em Instrução Técnica Conclusiva – ITC
00938/2019-4 (DOC 59), após análise dos documentos
apresentados, acolheu as justificativas apresentadas,
opinando pelo afastamento da presente irregularidade.
Verifico que, de fato, restou esclarecida as divergências
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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apontadas, sendo todos os esclarecimentos acompanhados de prova documental, razão pela qual integro ao
meu voto os argumentos aduzidos pela área técnica desta Corte de Contas, e voto para que seja afastada a irregularidade em análise.
2.2 Divergência entre os valores de contribuição previdenciária retidas dos servidores – RPPS apurada na folha de pagamento e registros contábeis. (Item 3.4.1.1
do RTC)
Base Normativa: Arts. 85 e 89 da Lei 4.320/1964.
A Equipe Técnica verificou inconsistências nos valores relativos às contribuições previdenciárias retidas dos servidores e devidas ao RPPS, pois foram registrados (Liquidados) pela unidade gestora, em valor maior que o montante devido, representando 132,76% dos valores devidos. O mesmo ocorreu com os valores recolhidos pela
unidade gestora, pois representaram 120,82% dos valores devidos.
Em suas justificativas, a Responsável apresentou tabela
detalhada, com o total da folha de pagamento detalhando todos os valores de inscrições e baixas com a descrição de cada item e seus respectivos valores, todos seguidos de comprovação documental impressa, conforme
abaixo descrito.
Valores de inscrições:
- Transferências de saldo contábil para acerto da conta
corrente no valor de R$243.541,20;
- Pagamento referente a folha de dezembro/2016 de
R$634,41;
- Retenções anuladas e refeitas para acertos contábeis
no valor de R$281.885,08;

- Pagamentos anulados para acertos contábeis de
R$1.790,40;
- Folha rescisão nov e dez/2017 de R$ (883,59);
- Cessão de servidores do IPSMS de R$7.156,24; e
- Diferença entre os sistemas contábil e folha de pagamento de R$108,74.
Valores de baixas:
- Pagamento referente a folha de dezembro/2016 de
R$182.584,25;
- Retenção ref. Folha pagamento de dez/2017, pago 2018
de R$(122.112,65;
- Retenções anuladas e refeitas para acertos contábeis
no valor de R$281.885,08;
- Pagamentos anulados para acertos contábeis de
R$1.790,40;
- Folha rescisão nov e dez/2017 de R$ (883,59);
- Cessão de servidores do IPSMS de R$7.156,24; e
- Diferença entre os sistemas contábil e folha de pagamento de R$(10.944,56).
O NCE, em Instrução Técnica Conclusiva – ITC
00938/2019-4, analisou as informações prestadas, bem
como os documentos acostados, e considerando essas
informações procedeu com o recálculo referentes às
contribuições ao RPPS, verificando que valores registrados e os valores recolhidos pela unidade gestora, no decorrer do exercício em análise, representaram 100,00%
dos valores devidos, sendo considerado saneado o item,
sugerindo o afastamento da irregularidade.
Do compulsar dos autos, constato que a documentação anexada (doc. 51) comprova os argumentos levantados pelo responsável, de modo que a irregularidade fowww.tce.es.gov.br

ra devidamente justificada, não permanecendo as divergências anteriormente apontadas, razão que me leva a
acompanhar o entendimento técnico e afastar a irregularidade em análise.
Divergência entre os valores de contribuição retidas dos
servidores – RGPS, apurada na folha de pagamento e registros contábeis. (Item 3.4.2.1 do RTC)
Base Normativa: Arts. 85, 87, 102 e 103 da Lei 4.320/64
e artigo 15, I c/c 22, I e II da Lei Federal 8212/1991.
A Equipe Técnica notou que, assim como no item anterior, foram registrados e recolhidos valores previdenciários maiores da parte dos servidores, sendo divergente do valor registrado na folha de pagamento, referente
ao RGPS. Verificou que os valores liquidados pela unidade gestora presentaram 134,53% dos valores devidos e
os valores recolhidos representaram 130,86% dos valores devidos.
Devidamente citada para apresentar justificativas, a Responsável esclarece que ocorreu inconsistência entre as
informações das folhas de pagamento do exercício de
2017 e o relatório FOLRGP.xml enviado na PCA. Aduz que
o valor total de INSS retido enviado no FOLRGP.xml foi de
R$1.224.512,42, porém conforme folhas de pagamento
enviada em anexo as justificavas, o valor deveria ser de
R$1.219.855,98.
Além disso, explicou as diferenças entre os valores da Folha de Pagamento e do Demonstrativo da Dívida Flutuante (DEMDFL), separando em inscrições e baixas, apresentando detalhadamente as inscrições e baixas que representam as diferenças apontadas em relação a nova folha
de pagamento.
Após análise das justificativas apresentadas e demais
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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documentos, O NCE, em Instrução Técnica Conclusiva –
ITC 00938/2019-4, recalculou os registros em relação às
contribuições previdenciárias do RGPS, concluindo que
que os valores registrados e os valores recolhidos pela
unidade gestora, no decorrer do exercício em análise,
representaram 100,00% dos valores devidos, acolhendo, assim, as justificativas apresentadas, opinando pelo
afastamento da presente irregularidade.
Acolho o opinamento técnico, pois foi possível constatar que a documentação anexada pelo responsável, corrobora todos os argumentos por ele levantados, comprovando não haver qualquer divergência referente aos
registro e recolhimento das contribuições referente ao
RGPS.
Nesse sentido, integro ao meu voto os argumentos aduzidos pela área técnica desta Corte de Contas, por afastar a irregularidade em análise, vez que os documentos
e os argumentos apresentados pela defesa foram suficientes para afastar e sanar o presente item.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento
da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto
à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
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 do Fundo
Municipal de Saúde de Cariacica, referente ao exercício

de 2017, sob a responsabilidade da Sra. Stefane Legran
Gonçalves Vilaça Macedo, na forma do artigo 84, inciso
I da Lei Complementar 621/2012 C/C Artigo 161 do Regimento Interno do TCEES, dando quitação a responsável,
nos termos do art. 85, do mesmo diploma legal;

Processo: 04208/2018-9

1.2 Dar ciência aos interessados;

UG: FMSC - Fundo Municipal de Saúde de Cariacica

1.3 Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.

Relator: Domingos Augusto Taufner

2. Unânime.

Responsável: STEFANE LEGRAN GONCALVES VILACA MACEDO

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

www.tce.es.gov.br

Acórdão 00579/2019-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIACICA – EXERCÍCIO
2017 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual
do Fundo Municipal de Saúde de Cariacica, referente ao
exercício financeiro de 2017, sob a responsabilidade da
Sra. Stefane Legran Gonçalves Vilaça Macedo.
Em relação à referenciada prestação de contas, o NCE
- Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia elaborou o Relatório Técnico Contábil RT nº
00378/2018-4 (Doc. 45), apontando os seguintes indícios de irregularidades:
3.2.1.1 –Diferença entre saldo de extrato bancário e contabilidade;
3.4.1.1 Divergências entre os valores de contribuição
previdenciária retidas dos servidores–RPPS, apurada na
folha de pagamento e registros contábeis;
3.4.2.1 Divergências entre os valores de contribuição
retidas dos servidores-RGPS apurada na folha de pagaSegunda-feira, 17 de junho de 2019
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mento e registros contábeis.
Ato sequente, o NCE elaborou a Instrução Técnica Inicial
ITI 00675/2018-9 (Doc. 46), acompanhando a sugestão
contida na RT 378/2018 (DOC 45) pela citação da responsável para apresentar justificativas no prazo legal.
A Decisão SEGEX 00653/2018-2 (DOC 47) determinou a
citação da responsável, por meio do Termo de Citação
1190/2018 (DOC 49).
Devidamente citado, a responsável Sra. Stefane Legran
Gonçalves Vilaça Macedo, apresentou defesa/justificativa 00077/2019-1 (Doc. 51) em relação à Decisão Segex
00653/2018-2 (Doc. 47).
O NCE – Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, após análise das justificativas apresentadas, por meio da ITC 0938/2019-4, sugeriu o afastamento das irregularidades apuradas no Relatório Técnico 378/2018-4, opinando pelo julgamento regular da
prestação de contas.
Encaminhado os autos ao Ministério Público de Contas, este manifestou-se por meio de Parecer Ministerial
01311/2019-1 (DOC 63), de lavra do Procurador de Contas Luciano Vieira, no qual anuiu aos argumentos fáticos
jurídicos, delineados em ITC 0938/2019-4, pugnando a
Prestação de Contas em tela julgando-a regular, tecendo
ainda comentários adicionais.
Assim vieram os autos a este Gabinete para emissão de
voto.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Os presentes autos cuidam de Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de Cariacica, referen-

te ao exercício de 2017, portanto, estamos a apreciar as
“Contas de Gestão”.

lidade (item 3.2.1.1 do RTC).

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo –
TCEES tem suas competências previstas nos artigos 71
a 75, da Constituição Federal; e na Lei Complementar nº
621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de forma que, dentre as competências a ele atribuídas, destaca-se a avaliação dos atos de gestão dos ordenadores de despesas
e administradores públicos em geral, refletido nos resultados da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e
operacional, traduzidos nas contas anuais por ele prestadas, com o consequente julgamento pela regularidade,
regularidade com ressalvas ou irregularidade das contas.

A Equipe Técnica verificou que em algumas contas os valores contidos nos extratos bancários apresentavam saldos divergentes daqueles registrados na contabilidade,
conforme tabela abaixo:

A referida Prestação de Contas foi recebida e protocolada nesta Corte de Contas, em 26/03/2018, 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.
DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES
2.1Diferença entre saldo de extrato bancário e contabiwww.tce.es.gov.br

Base Normativa: Arts. 85 e 89 da Lei 4.320/1964.

Embora contenha notas explicativas informando que ordens bancárias foram realizadas na conta corrente e em
seguida foi efetuado o resgate da respectiva conta aplicação, não havia comprovações destas operações.
Devidamente citada para apresentar justificativas, a Responsável aduziu que em relação as contas “374300-4 –
Banco Brasil –Aplicação”, “27367937 –Banestes –aplicação” e “600624001-0 –CEF –aplicação”, foram efetuados
nos dias 28 e 29/12/2017 resgates na conta aplicação
para a conta corrente de mesma titularidade, no valor
de: R$ 235,69 (R$31,90 mais R$203,79), R$660.840,44 e
R$5.523,84, respectivamente. Por esta razão, a contabilidade registrou a transferência, porém o banco não creditou a quantia no mesmo dia, fazendo somente no dia
02/01/2018, apresentando os extratos bancários referente ao mês de janeiro de 2018, para comprovar tais informações.
No que tange a conta “142-0 –CEF –aplicação”, esclarece que a divergência no valor de R$1.818.789,54, parte é referente a aplicação CDB Flex Empres. (valor de
R$1.842.617,54) e que não aparece no extrato bancário
da conta, sendo necessário a emissão de um relatório
de saldo das aplicações por conta, o qual não foi enviado na PCA, fazendo a juntada do referido documento. A
diferença restante, de R$23.828,00 refere-se a um resgate que ocorreu no dia 28/12/2017 na conta aplicação
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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para a conta corrente de mesma titularidade, sendo que
a contabilidade registrou a transferência, porém novamente o banco não creditou a quantia no mesmo dia, fazendo somente no dia 03/01/2018, anexando cópia do
extrato bancário de janeiro de 2018.
O NCE, em Instrução Técnica Conclusiva – ITC
00938/2019-4 (DOC 59), após análise dos documentos
apresentados, acolheu as justificativas apresentadas,
opinando pelo afastamento da presente irregularidade.
Verifico que, de fato, restou esclarecida as divergências
apontadas, sendo todos os esclarecimentos acompanhados de prova documental, razão pela qual integro ao
meu voto os argumentos aduzidos pela área técnica desta Corte de Contas, e voto para que seja afastada a irregularidade em análise.
2.2 Divergência entre os valores de contribuição previdenciária retidas dos servidores – RPPS apurada na folha de pagamento e registros contábeis. (Item 3.4.1.1
do RTC)
Base Normativa: Arts. 85 e 89 da Lei 4.320/1964.
A Equipe Técnica verificou inconsistências nos valores relativos às contribuições previdenciárias retidas dos servidores e devidas ao RPPS, pois foram registrados (Liquidados) pela unidade gestora, em valor maior que o montante devido, representando 132,76% dos valores devidos. O mesmo ocorreu com os valores recolhidos pela
unidade gestora, pois representaram 120,82% dos valores devidos.
Em suas justificativas, a Responsável apresentou tabela
detalhada, com o total da folha de pagamento detalhando todos os valores de inscrições e baixas com a descrição de cada item e seus respectivos valores, todos se-

guidos de comprovação documental impressa, conforme
abaixo descrito.
Valores de inscrições:
- Transferências de saldo contábil para acerto da conta
corrente no valor de R$243.541,20;
- Pagamento referente a folha de dezembro/2016 de
R$634,41;
- Retenções anuladas e refeitas para acertos contábeis
no valor de R$281.885,08;
- Pagamentos anulados para acertos contábeis de
R$1.790,40;
- Folha rescisão nov e dez/2017 de R$ (883,59);
- Cessão de servidores do IPSMS de R$7.156,24; e

como os documentos acostados, e considerando essas
informações procedeu com o recálculo referentes às
contribuições ao RPPS, verificando que valores registrados e os valores recolhidos pela unidade gestora, no decorrer do exercício em análise, representaram 100,00%
dos valores devidos, sendo considerado saneado o item,
sugerindo o afastamento da irregularidade.
Do compulsar dos autos, constato que a documentação anexada (doc. 51) comprova os argumentos levantados pelo responsável, de modo que a irregularidade fora devidamente justificada, não permanecendo as divergências anteriormente apontadas, razão que me leva a
acompanhar o entendimento técnico e afastar a irregularidade em análise.

Valores de baixas:

Divergência entre os valores de contribuição retidas dos
servidores – RGPS, apurada na folha de pagamento e registros contábeis. (Item 3.4.2.1 do RTC)

- Pagamento referente a folha de dezembro/2016 de
R$182.584,25;

Base Normativa: Arts. 85, 87, 102 e 103 da Lei 4.320/64
e artigo 15, I c/c 22, I e II da Lei Federal 8212/1991.

- Retenção ref. Folha pagamento de dez/2017, pago 2018
de R$(122.112,65;

A Equipe Técnica notou que, assim como no item anterior, foram registrados e recolhidos valores previdenciários maiores da parte dos servidores, sendo divergente do valor registrado na folha de pagamento, referente
ao RGPS. Verificou que os valores liquidados pela unidade gestora presentaram 134,53% dos valores devidos e
os valores recolhidos representaram 130,86% dos valores devidos.

- Diferença entre os sistemas contábil e folha de pagamento de R$108,74.

- Retenções anuladas e refeitas para acertos contábeis
no valor de R$281.885,08;
- Pagamentos anulados para acertos contábeis de
R$1.790,40;
- Folha rescisão nov e dez/2017 de R$ (883,59);
- Cessão de servidores do IPSMS de R$7.156,24; e
- Diferença entre os sistemas contábil e folha de pagamento de R$(10.944,56).
O NCE, em Instrução Técnica Conclusiva – ITC
00938/2019-4, analisou as informações prestadas, bem
www.tce.es.gov.br

Devidamente citada para apresentar justificativas, a Responsável esclarece que ocorreu inconsistência entre as
informações das folhas de pagamento do exercício de
2017 e o relatório FOLRGP.xml enviado na PCA. Aduz que
o valor total de INSS retido enviado no FOLRGP.xml foi de
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R$1.224.512,42, porém conforme folhas de pagamento
enviada em anexo as justificavas, o valor deveria ser de
R$1.219.855,98.
Além disso, explicou as diferenças entre os valores da Folha de Pagamento e do Demonstrativo da Dívida Flutuante (DEMDFL), separando em inscrições e baixas, apresentando detalhadamente as inscrições e baixas que representam as diferenças apontadas em relação a nova folha
de pagamento.
Após análise das justificativas apresentadas e demais
documentos, O NCE, em Instrução Técnica Conclusiva –
ITC 00938/2019-4, recalculou os registros em relação às
contribuições previdenciárias do RGPS, concluindo que
que os valores registrados e os valores recolhidos pela
unidade gestora, no decorrer do exercício em análise,
representaram 100,00% dos valores devidos, acolhendo, assim, as justificativas apresentadas, opinando pelo
afastamento da presente irregularidade.
Acolho o opinamento técnico, pois foi possível constatar que a documentação anexada pelo responsável, corrobora todos os argumentos por ele levantados, comprovando não haver qualquer divergência referente aos
registro e recolhimento das contribuições referente ao
RGPS.
Nesse sentido, integro ao meu voto os argumentos aduzidos pela área técnica desta Corte de Contas, por afastar a irregularidade em análise, vez que os documentos
e os argumentos apresentados pela defesa foram suficientes para afastar e sanar o presente item.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento
da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto

à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
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 do Fundo
Municipal de Saúde de Cariacica, referente ao exercício
de 2017, sob a responsabilidade da Sra. Stefane Legran
Gonçalves Vilaça Macedo, na forma do artigo 84, inciso
I da Lei Complementar 621/2012 C/C Artigo 161 do Regimento Interno do TCEES, dando quitação a responsável,
nos termos do art. 85, do mesmo diploma legal;
1.2 Dar ciência aos interessados;
1.3 Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 14/05/2019 – 14ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
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
www.tce.es.gov.br

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

Acórdão 00580/2019-1
Processo: 00518/2019-1
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMC - Prefeitura Municipal de Cariacica
Relator: Domingos Augusto Taufner
Representante: WELLINGHTON NASCIMENTO DE LIMA
REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA – IMPROCEDÊNCIA – RECOMENDAÇÃO - ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata o presente processo de representação encaminhada pelo Sr. Wellington Nascimento de Lima, vereador no
município de Cariacica, solicitando fiscalização na execução do Contrato nº 006/2015 e aditivos, além de suspensão da execução do referido contrato, firmado entre a
Prefeitura de Cariacica e a empresa ARTCOM ComunicaSegunda-feira, 17 de junho de 2019
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ção e Design Ltda.

deravelmente nos últimos anos;

e determinando o rito ordinário.

Alega o representante em síntese:

o fato de o gestor efetuar gastos para cumprir o objeto
do contrato nº 06/2015, seria incoerente, considerando
que a queda na receita do município repercutiu em quedas nos investimentos em áreas essenciais, o que inevitavelmente demonstraria a antieconomicidade do contrato em questão, além de violação aos princípios da moralidade e eficiência da Administração Pública;

Ato contínuo, a Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas – SecexMeios elaborou a
Instrução Técnica Conclusiva nº 01038/2019-1 opinando
pela improcedência e recomendação.

alega que a propaganda institucional seria a mera promoção dos atos administrativos e feriria o princípio da
moralidade devido ao caráter não essencial do gasto, haja vista que o atendimento ao princípio da publicidade se
daria pela disponibilização de todas as informações inerentes aos atos administrativos no portal da transparência e nas publicações oficiais, concluindo ser desnecessária a contratação para mera propaganda institucional,
além de ilegais as prorrogações contratuais ocorridas;

É o relatório. Passo a fundamentar.

que o Contrato nº 006/2015 fora firmado em 13/01/2015
e que desde então, vem sendo indevidamente prorrogado por violação ao art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93;
nos dias 30 e 31 de maio de 2018 foram veiculadas matérias de página inteira em jornal de grande circulação no
Estado, objetivando a propaganda na execução de obras
no município e acerca de investimentos supostamente
previstos para a educação em 2018;
que obteve informações junto à Superintendente de Comunicação acerca de gastos com as referidas propagandas e obteve resposta de que o valor gasto pelo município foi de trezentos e vinte e um mil e duzentos reais, o
que chamou a atenção do representante por se tratar de
valor maior do que a somatória dos valores destinados a
programas assistenciais do município;
destacou que o contrato vem sendo aditivado e prorrogado sucessivamente, sob o pretexto de tal prestação de
serviços ser de natureza contínua, sendo que os serviços
de publicidade (propaganda) institucional não possuem
caráter essencial à Administração Pública;
informou que o volume total de gasto com a execução do Contrato nº 06/2015 até 15/03/2018 é de R$
5.842.970,27 (cinco milhões oitocentos e quarenta e
dois mil novecentos e setenta reais e vinte e sete centavos), sendo antieconômico o contrato face as necessidades básicas do município;
alega que a justificativa do gestor para ausência de mais
investimento nas áreas de infraestrutura, saúde pública,
educação, segurança e valorização dos servidores, está
no fato de a arrecadação municipal ter diminuído consi-

Com isso, identifica-se que o indicio de irregularidade
apontada pelo representante seria a prorrogação contratual indevida do Contrato nº 06/2015, em violação ao
art. 57, II, da lei 8.666/93, por se tratar de serviço não
essencial a manutenção do exercício das atividades da
Administração Municipal, não podendo ser caracterizado como contínuo.
Os autos foram encaminhados para a Secretaria de Controle Externo de Fiscalização Não Especializadas – SecexMeios e foi elaborada a Manifestação Técnica nº
01936/2018-9 opinando pela autuação do protocolo, conhecer a representação, não conceder a medida cautelar
pleiteada e rito ordinário.
Após, temos a Decisão nº 00019/2019-7 conhecendo a
representação, indeferindo a medida cautelar pleiteada
www.tce.es.gov.br

O Ministério Público de Contas através do Procurador
Heron Carlos Gomes de Oliveira elaborou o parecer nº
01245/2019-7 encampando o entendimento técnico.
FUNDAMENTAÇÃO
Verifico que estão presentes os requisitos/pressupostos
de admissibilidade da presente representação, insertos
nos arts. 184 e 177 c/c 186, parágrafo único do Regimento Interno desta Corte de Contas.
A presente representação relata as sucessivas prorrogações no Contrato nº 006/2015, entre o Município de Cariacica e a empresa de publicidade Artcom Comunicação
e Designe Ltda. O referido contrato tem como objeto a
Contratação de Agência de Publicidade e Propaganda, visando a prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução
interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade,
com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao
direito à informação, de promover os serviços, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral.
A cláusula 4.1 do contrato estabelece que a vigência do
contrato será de 12 meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada na forma do art. 57, II
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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da Lei 8.666/1993.
O art. 57, II da Lei 8.666/93 condiciona a prorrogação do
contrato à prestação de serviços executados de forma
contínua, conforme abaixo transcrito:
Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:
(...)
II – a prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada
por iguais e sucessivos períodos com vistas a obtenção
de preços e condições mais vantajosas para a Administração, limitada a 60 (sessenta) meses;
Ao analisar o presente objeto do contrato observo que
estamos diante de uma publicidade institucional e não
de uma publicidade legal, esse sim de cunho obrigatório e imprescindível. Com isso, a duração de contratos
de publicidade deve ater-se à regra do caput do art. 57,
ou seja, a vigência de seus respectivos créditos orçamentários.
Constata-se que o contrato foi prorrogado 4 vezes, quando na verdade deveria ter sido realizado uma nova licitação. Com as sucessivas prorrogações ficou comprometido um dos objetivos fundamentais da licitação, qual seja,
o princípio constitucional da isonomia. Ou seja, no presente caso, os particulares não tiveram a oportunidade
de concorrer em um possível procedimento licitatório, o
que viola o princípio da isonomia.
Importante destacar o artigo 28 da Lei nº 13.655/2018
(Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), como se verifica a seguir:
Art. 28. O agente público responderá pessoalmente por

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

publicidade, cláusula com referência ao art. 57, II da Lei
8.666/93.

Assim sendo, com a edição da legislação citada, para imputação de responsabilidade aos gestores é necessária a
identificação de dolo ou erro grosseiro na conduta dos
agentes a serem responsabilizados.

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.

O Acórdão nº 2.391/2018 do TCU definiu as balizas conceituais do erro grosseiro que é o que poderia ser percebido por pessoa com diligência abaixo do normal, ou
seja, que seria evitado por pessoa com nível de atenção
aquém do ordinário, considerada as circunstâncias do
negócio. O erro grosseiro é o que decorre de uma grave inobservância de um dever de cuidado, isto é, que foi
praticado com culpa grave.

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

No presente caso, não é possível constatar o dolo, a intenção de cometer a irregularidade na conduta dos
agentes.
Ressalto que esta Corte de Contas nos Acórdãos
136/2017 – Plenário e 626/2015 – Plenário entendeu
que serviços de publicidade são considerados como
prestação contínua.
Ainda que serviço de publicidade não seja considerado
como serviço contínuo, a ensejar prorrogação contratual nos termos do art. 57, II da Lei 8.666/93, não se pode
olvidar que parcela da doutrina e de órgãos de controle defendem entendimento diferente. Destaco também
que não é possível constatar que a conduta dos agentes responsáveis envolvidos nas prorrogações do contrato nº 006/2015 sejam grosseiramente equivocadas.
Com isso, entendo que deve ser recomendado ao Município de Cariacica que nas contratações futuras, sequer inclua nos editais e contratos relativos à serviços de

www.tce.es.gov.br

Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator em:
1.1 Considerar Improcedente da presente Representação, nos termos do artigo 95, I c/c artigo 101, parágrafo
único da Lei Complementar Estadual n. 621/2012;
1.2 Recomendar ao Município de Cariacica que nas contratações futuras, sequer inclua nos editais e contratos
relativos à serviços de publicidade, cláusula com referência ao art. 57, II da Lei n.666/93.
Dar ciência aos interessados.
1.4 Após os trâmites regimentais arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 14/05/2019 – 14ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
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.
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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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

Acórdão 00582/2019-1
Processos: 06207/2017-1, 02530/2014-5
Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: CMA - Câmara Municipal de Alegre
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Recorrente: Membros do Ministério Público de Contas
(LUCIANO VIEIRA)
Interessado: ROMARIO BRASIL MAGALHAES
CONTROLE EXTERNO – RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
– PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE – EXERCÍCIO DE 2013 – CONHECIMENTO – NEGATIVA DE PROVIMENTO – CIÊNCIA – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHA-

MOUN:

Técnica de Recurso 140/2018-1 (peça 17), cujas considerações finais importa transcrever:

I RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas, por intermédio do
Procurador-Geral, senhor Luciano Vieira, em face dos
Acórdãos TC 263/2017 – Plenário e TC 436/2017 – Segunda Câmara, prolatados na Prestação de Contas Anual
da Câmara Municipal de Alegra referente ao exercício de
2013 (TC 2530/2014).
Por meio do referido acórdão, a Segunda Câmara afastou irregularidade apontada no Relatório Técnico Contábil RTC 65/2015 e atinente ao “pagamento inconstitucional de verba indenizatória ao Presidente da Câmara”, decidindo por julgar regulares com ressalva as contas sob
responsabilidade do senhor Romário Brasil Magalhães.
Assim, o recorrente pretende reformar o julgamento, requerendo o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Municipal 3.223, de 16 de outubro de 2012,
bem como o julgamento pela irregulariade das contas da
Câmara Municipal de Alegre referentes ao exercício de
2013.

4. CONCLUSÃO
Ante o exposto, opinamos pelo CONHECIMENTO do Recurso de Reconsideração interposto pelo MPEC, por presentes os pressupostos recursais e, no mérito, pelo seu
PROVIMENTO, reformando-se o julgamento contido nos
Acórdãos TC 263/2017-Plenário e TC 436/2017-Segunda Câmara nos moldes requeridos pelo Órgão Ministerial recorrente.
Instado a se pronunciar, o Ministério Público de Contas,
em parecer da lavra do procurador geral, alinhou-se aos
argumentos fáticos e jurídicos constantes na Instrução
Técnica de Recurso 140/2018, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (Parecer do Ministério
Público de Contas 2029/2018-6 - peça 21).

Preliminarmente, realizei o juízo de admissibilidade do
recurso por meio da Decisão Monocrática 1454/20175 (peça 05), na qual determinei a notificação do senhor
Romário Brasil Magalhães para apresentação de contrarrazões, posteriormente acostadas na Resposta de Comunicação 330/2017-5 (peça 12) e Peça Complementar
9155/2017-6 (peça 13).

Antes da apreciação do mérito recursal e tendo em vista a divergêcia entre deliberações desta Corte acerca da
possibilidade de pagamento de verba indenizatória aos
presidentes de câmaras municipais, foi instaurado incidente de uniformização de jurisprudência (processo TC
9353/2017), ensejando o sobrestamento destes autos
até decisão final sobre a controvérsia, na forma do art.
356, II, da Resolução TC 261, de 4 de junho de 2013 (Regimento Interno do Tribunal) e conforme definido na Decisão 01489/2018-7 (peça 25), oportunidade em que o
expediente foi conhecido como recurso de reconsideração.

Em seguida, foram os autos encaminhados para o Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas (NRC)
que se manifestou no sentido de que fosse dado provimento ao recurso interposto, nos moldes da Instrução

Então, na 36ª Sessão Ordinária do Plenário, realizada
em 16/10/2018, foi exarado o Acórdão TC 1423/20188 – Plenário, estabelecendo-se o seguinte entendimento
(peça 15, do TC 9353/2017):

www.tce.es.gov.br
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[...]
1.3 NEGAR EXEQUIBILIDADE de artigo de lei municipal
que preveja pagamento de verba indenizatória, em desconformidade com ao artigo 39, §4º da Constituição Federal, a presidente da câmara a partir da publicação desta decisão; (grifos nossos)
1.4 FIXAR ENTENDIMENTO de que, a partir desta Decisão, fica vedado o pagamento de verba indenizatória a
Presidente da Câmara, que essência visava estipular o
pagamento de subsídio diferenciado, ressalvando que os
valores pagos anteriormente não serão passíveis de ressarcimento desde que não ultrapassem os limites estabelecidos pela Carta Magna e não tenha vício de outra
natureza;

O entendimento firmado no Processo de Uniformização
de Jurisprudência (TC 9353/2017) foi no sentido de vedar o pagamento de verba indenizatória ao presidente
da Câmara, ressalvando-se que, os valores pagos anteriormente à decisão, não serão passíveis de ressarcimento, desde que não ultrapassem o teto remuneratório e
não haja vício de outra natureza.

lores pagos à época não são passíveis de ressarcimento, pois não ultrapassaram os limites estabelecidos pela
Carta Magna, além de não ter sido identificado, naqueles autos, vícios de outra natureza.

Nesse sentido, é imperioso verificar a conformidade do
valor pago pela Câmara Municipal de Alegre com o teto
remuneratório constitucionalmente imposto, bem como
a verificação da existência ou não de vício de outra natureza que implique o afastamento das exceções trazidas
pelo Acórdão TC 1423/2018 Plenário.

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

Ocorrido o trânsito em julgado do Acórdão TC 1423/2018
– Plenário, conforme Certidão 422/2019 (peça 22, do TC
9353/2017), pautei os presentes autos para a devida
apreciação.

Assim, compulsando os autos do TC 2530/2014-5/Prestação de Contas Anual de Ordenador-PCA, verifico que o
limite máximo para subsídio de cada vereador no exercício de 2013 foi de R$ 6.012,70 (seis mil e doze reais e setenta centavos), conforme informação contida no Relatório Técnico Contábil 65/2015-4, reproduzido a seguir:

II FUNDAMENTOS

(TABELA)

II.1 MÉRITO

Nesse contexto, extraio da PCA em apenso (Processo TC
2530/2014-5) as informações de que o teto remuneratório, no ano de 2013 para membros do Legislativo local,
era de R$ 6.012,70 (seis mil e doze reais e setenta centavos), enquanto o valor da remuneração recebida pelo presidente da Câmara, considerando-se o subsídio e a
verba de representação, foi de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)
de subsídio individual e R$ 500,00 (quinhentos reais) a
título de verba indenizatória.

[...]

Conforme se depreende dos autos, trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo representante
do Ministério Público de Contas em face dos Acórdãos
263/2017 e 436/2017 proferido por este Tribunal de
Contas que entendeu, respectivamente, pela ausência
de inconstitucionalidade da Lei Municipal 3.223/2012
que previa a concessão de verba de representação ao
presidente da Câmara de Alegre, concluindo pelo julgamento regular com ressalvas das contas do presidente
da Câmara Municipal de Alegre, afastando-se o ressarcimento e dando-lhe a quitação.

Tal contexto leva a concluir, sob a ótica definida pelo incidente de uniformização de jurisprudência, que os vawww.tce.es.gov.br

Sendo assim, a pretensão ministerial de ver reformado o
Acórdão combatido não deve ser acolhida.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 CONHECER o presente recurso de reconsideração para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, determinando,
na forma regimental, a CIÊNCIA do interessado e do MPC
e, após o trânsito em julgado, o seu ARQUIVAMENTO.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 14/05/2019 – 14ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (vice-presidente no exercício da presidência), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator), Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, Sérgio Manoel Nader Borges, Rodrigo Coelho
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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do Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-presidente no exercício da presidência
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
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

Acórdão 00583/2019-1
Processo: 02640/2018-4
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMMS - Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: ANGELO GUARCONI JUNIOR, GECEMAR
PERUZINI, EVERALDO NEVES NETO CORTELETTI
Representante: PETER NOGUEIRA DA COSTA
Procuradores: LEONARDO DA SILVA LOPES (OAB: 28526ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES), ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES)
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTA-

ÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL
– INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – COMPETÊNCIA DO PLENÁRIO – CONHECIMENTO –INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL N° 2.419, DE 21 DE
DEZEMBRO DE 2017, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO
DÉCIMO TERCEIRO AO PREFEITO E AO VICE-PREFEITO –
VÍCIO DE INICIATIVA – INAPLICABILIDADE DA REGRA DE
ANTERIORIDADE APÓS O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 19/1998 – ARTIGO 29, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de representação oferecida
por vereador da Câmara Municipal de Mimoso do Sul,
alegando a existência de irregularidades ocorridas no
Município e imputadas ao senhor Ângelo Guarçoni Junior, prefeito municipal, e ao senhor Gecemar Peruzini,
vice-prefeito municipal.
Em síntese, o representante alega que a Lei Municipal
2.419, de 22 de dezembro de 2017, que instituiu o décimo terceiro salário para prefeito e vice-prefeito, está eivada de vícios insanáveis, razão pela qual requer seja declarada a inconstitucionalidade da referida lei, bem como restituídos os valores recebidos pelo prefeito e vice-prefeito municipal no exercício de 2017.
Admitida a representação, conforme Decisão Monocrática 00456/2018-1 (peça 04), os autos foram encaminhados à Secretaria de Controle Externo de Previdência e
Pessoal – SecexPrevidência, que elaborou a Instrução
Técnica Inicial - ITI 165/2018-1 (peça 07), em que foi sugerida a notificação do prefeito municipal, a expedição
www.tce.es.gov.br

de medida cautelar determinando a suspensão dos pagamentos de décimo terceiro ao prefeito e vice-prefeito até o julgamento definitivo acerca da Lei Municipal
2.419/2017, além da citação do prefeito e do vice-prefeito municipal para apresentação de razões de defesa.
Acompanhando em parte os termos da manifestação técnica, a Primeira Câmara proferiu a Decisão 01135/2018-2
(peça 14), concedendo a medida cautelar, determinando
a conversão dos autos em tomada de contas e determinando apenas a oitiva do prefeito e a notificação do procurador municipal para se manifestar sobre a arguição
de inconstitucionalidade da Lei Municipal 2.419/2017.
Em resposta à notificação, o Procurador Geral do Município apresentou esclarecimentos e juntou documentação, não tendo sido registrada manifestação do prefeito municipal.
Ato contínuo, os autos foram encaminhados à SecexPrevidência para análise, tendo sido elaborada a Manifestação Técnica 00535/2018-1 (peça 30), na qual se opinou
pela conversão dos autos em tomada de contas especial
e pela citação do prefeito municipal.
Acompanhando os termos da manifestação técnica acima citada, a Primeira Câmara proferiu a Decisão
01725/2018-5 (peça 34), convertendo os autos em tomada de contas especial e determinando a citação senhores Ângelo Guarconi Junior - prefeito municipal e Gecemar Peruzini - vice-prefeito municipal.
Tendo sido devidamente citados os agentes, na forma dos Termos de Citação 00798/2018-2 (peça 36) e
00799/2018-7 (peça 37) e Certidões 04056/2018-7 (peça
39) e 04057/2018-1 (peça 41), o senhor Ângelo Guarconi Junior apresentou a Defesa/Justificativa 01303/2018Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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8 (peça 42) e a Peça Complementar 18276/2018-8 (peça
43), tendo o senhor Gecemar Peruzini, por sua vez, deixado transcorrer o prazo sem apresentação de justificativas, razão pela qual foi declarado revel por meio da Decisão Monocrática 01677/2018-1 (peça 47).
Encaminhados os autos à SecexPrevidência, foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva - ITC 00504/2019-4
(peça 54), apresentando a seguinte proposta de encaminhamento:
[...]
3 CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Levando em consideração as análises aqui procedidas e
as motivações adotadas nestes autos, que versam sobre
Representação no âmbito da Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul, sugere-se a manutenção da seguinte irregularidade:
3.1.1. 13º subsídio irregular de agentes políticos
Base legal: Arts. 37, caput e X c/c 29, V da Constituição
Federal, art. 26, I da Constituição Estadual, art. 35, XXI
da Lei Orgânica do Município e art. 1º do Decreto-lei
4.657/1942.
Responsável individual: ANGELO GUARCONI JUNIOR
(Recebido por Ângelo Guarçoni Junior)
Ressarcimento: R$ 11.800,00, equivalentes a 3.703,12
VRTE
Responsáveis solidários: ANGELO GUARCONI JUNIOR e
GECEMAR PERUZINI (Recebido por Gecemar Peruzini)

3.2.1. Rejeitar as razões apresentadas pelo Srs. Ângelo Guarçoni Junior, mantendo a irregularidade prevista
no item 3.1.1 desta ITC, inclusive no tocante ao ressarcimento do valor de R$ 18.266,00, equivalentes a 5.732,31
VRTE, sendo R$ 11.800,00, equivalentes a 3.703,12 VRTE, de forma individual pelo Sr. Ângelo Guarçoni Junior,
e R$ 6.466,00, equivalentes a 2.029,19 VRTE, de forma
solidária entre os Srs. Ângelo Guarçoni Junior e Gecemar
Peruzini;
3.2.1. Rejeitar as razões apresentadas pelo Sr. Gecemar
Peruzini (revel), mantendo a irregularidade prevista no
item 3.1.1 desta ITC, inclusive no tocante ao ressarcimento do valor de R$ 6.466,00, equivalentes a 2.029,19
VRTE, de forma solidária entre os Srs. Ângelo Guarçoni
Junior e Gecemar Peruzini;
Informar ao Prefeito Municipal, Sr. Ângelo Guarçoni Junior, que a quitação do débito com o Erário Municipal
poderá ser realizada por meio do desconto de parcelas
mensais não excedentes à décima parte da remuneração ou provento, observados os casos de desligamento
do servidor, conforme disposto nos artigos 47 e 48 da Lei
1076/1997 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Mimoso do Sul);
Determinar ao Prefeito Municipal, Sr. Ângelo Guarçoni
Junior, e ao Vice-Prefeito Municipal, Sr. Gecemar Peruzini, a comprovação da quitação do débito, no presente
processo, tão logo seja efetivada.

vor dos responsáveis, motivo pelo qual adiei o julgamento do feito para aprofundar as alegações de defesa reiteradas (Memorial 00064/019-1 e Notas Taquigráficas
00082/2019-1 – peças 67 e 68).
II FUNDAMENTOS
Em que pese ser o referido processo de competência da
Primeira Câmara deste Tribunal de Contas, identificada a
existência de preliminar de inconstitucionalidade de norma a ser apreciada, submeto a matéria à apreciação do
Plenário, atendendo às disposições do art. 337, do Regimento Interno do TCEES, aprovado pela Resolução TC
261, de 4 de junho de 2013:
Art. 337. Verificada a inconstitucionalidade de alguma lei
ou ato do Poder Público, por ocasião do julgamento de
qualquer feito pelas Câmaras, os autos serão remetidos
à discussão em sessão do Plenário para pronunciamento
preliminar sobre a matéria.
§ 1º Na primeira sessão plenária, o Relator exporá o caso, procedendo-se, em seguida, à deliberação sobre a
matéria.
§ 2º Deliberada a matéria pelo Plenário, serão os autos
devolvidos à Câmara para apreciação do caso de acordo
com a decisão prejudicial.
II.1 PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE
II.1.1 13º Subsídio irregular de agentes políticos (itens
3.1 da ITI 00165/2018-1 e item 2 da ITC 00504/2019-4)

Ressarcimento: R$ 6.466,00, equivalentes a 2.029,19
VRTE

Em seguida, o Ministério Público Especial de Contas emitiu o Parecer 00697/2019-3 (peça 58) e manifestou-se
anuindo à proposta da SecexPrevidência.

Base Legal: artigos 29, V da CF/88, art. 26 da Constituição Estadual e art. 35, XXI da Lei Orgânica do Município.

3.2 Dessa forma, diante do preceituado no art. 319, da
Res. TC 261/2013, conclui-se opinando por:

Tendo sido o feito incluído na pauta da 12ª sessão ordinária do Plenário, realizou-se sustentação oral em fa-

Trata-se de análise da inconstitucionalidade da Lei Municipal 2.419/2017 de autoria do Prefeito Municipal de

www.tce.es.gov.br

Responsável: Ângelo Guarçoni Junior (prefeito).
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Mimoso do Sul, que previa a concessão de décimo terceiro salário ao prefeito e vice-prefeito do município de
Mimoso do Sul.
Diante do teor da norma, a área técnica apontou na Instrução Técnica Inicial 00165/2018-1 (peça 07) as seguintes irregularidades: projeto de lei que tratou da remuneração do prefeito e vice-prefeito de iniciativa do chefe
do Poder Executivo, ferindo a Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988 (CF) em seu art. 29; projeto aprovado e publicado no Diário Oficial do Município
no dia 22/12/2017 e o ordenador de despesas não respeitou a vacatio legis e a anterioridade da lei e realizou a
despesa no exercício de 2017.
Instado a se manifestar sobre a arguição de inconstitucionalidade da Lei Municipal 2.419/2017, o Procurador
Geral do Município de Mimoso do Sul apresentou Resposta de Comunicação 00308/2018-9 (peça 24) apresentando sua conclusão pela instauração de Tomada de
Contas Especial, bem como, em caráter preliminar, pela pronta devolução dos valores que geraram lesão ao
erário.
Reconheceu, ainda, que houve duplo erro técnico, seja
no que tange à iniciativa do Executivo, seja no que tange
à Câmara de Vereadores pela omissão de agir em favor
da declaração de inconstitucionalidade.
Ademais, o prefeito, senhor Ângelo Guarçoni Junior,
apresentou Defesa/Justificativa 01303/2018-8 (peça 42),
também reconhecendo o erro ocorrido, porém, alegando não ter agido com dolo ou má-fé e apresentou proposta de imediata devolução dos valores percebidos.
Por fim, o responsável não defendeu a constitucionalidade da norma, pelo contrário, admitiu a ocorrência de

“erro técnico” e considerou que não há o que questionar
sobre a inconstitucionalidade, inclusive, informando ter
expedido Decreto Municipal (Decreto n° 057/2018, publicado em 16 de agosto de 2018), determinando a suspensão dos efeitos da Lei Municipal n° 2.419/2017.

mento, conforme disposto em lei municipal.

Pois bem, feitas essas considerações, passo para a análise do incidente de inconstitucionalidade.

Artigo 3º - O 13° (décimo terceiro) salário deverá ser pago na mesma data em que for previsto o pagamento para os demais servidores municipais.

Acerca da possibilidade de concessão de décimo terceiro salário ao prefeito e vice-prefeito municipal, verifico
que a Lei Municipal 2.321 de 07 de março de 2017, que
fixou o subsídio dos prefeitos e vice-prefeitos para o quatriênio 2017/2020, no Município de Mimoso do Sul, não
previa a possibilidade de pagamento do décimo terceiro salário.
Isso porque a legislação municipal somente passou a disciplinar sobre a possibilidade de concessão do décimo
terceiro de prefeitos e vice-prefeitos após a vigência da
Lei Municipal 2.419/2017, que incluiu a possibilidade do
pagamento em seu art. 1º, conforme disposto adiante:
LEI Nº 2.419, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017
“AUTORIZA O PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AO PREFEITO E VICE-PREFEITO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7°, INCISO VIII E XVII DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
”

Artigo 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei correrão à conta das dotações orçamentárias previstas e aprovadas na respectiva Lei Orçamentária Municipal.

Artigo 4° - O art. 4°, da Lei Municipal n° 2.321/2017 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art 4°: - Os subsídios dos agentes políticos que trata esta lei, nos termos do art. 39, §4 da Constituição Federal,
não gozam de adicionais relativos à verba de representação, abonos de férias ou parcelas remuneratórias.
Art. 5° - Os efeitos desta lei aplicar-se-ão, no que couber,
ao corrente exercício financeiro, revogando-se as disposições em contrário.
Com efeito, observo que a gratificação natalina, enquanto direito social, devidamente previsto no artigo 7º, VIII,
da CF/88, também atinge os agentes políticos, conforme
entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal
(STF), na decisão do RE 650.898/RS com repercussão geral.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

A respeito do tema, destaco que com relação às garantias constitucionais, tais como 13º, abono natalino, férias
e 1/3 das férias, restou esclarecido pelo Supremo Tribunal Federal - STF, inclusive em sede de repercussão geral,
de que esses pagamentos aos agentes políticos não são
incompatíveis com o art. 39, §4º, da CF/88.

Artigo 1º - É direito do Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Mimoso do Sul –ES receber décimo terceiro salário, com base no valor integral do subsídio ou venci-

Com efeito, inobstante se constitui em direitos sociais
constitucionalmente previstos, o recebimento da gratificação natalina pelos agentes políticos, como foi autori-

O PREFEITO MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL, ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO:

www.tce.es.gov.br
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zado pela Lei Municipal, e mais recentemente ratificado
pelo STF no Recurso Extraordinário 650.898, deverá ter
sua concessão condicionada à atuação do legislador infraconstitucional, nos termos do voto vencedor do Ministro Luís Roberto Barroso, conforme trecho que reproduzo:

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada
em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, 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:

servado o seguinte:

17. Penso ser claro, assim, que não há um mandamento
constitucional que exclua dos agentes públicos, inclusive daqueles ocupantes de cargos eletivos, a possibilidade de integrarem regimes que prevejam o pagamento de
terço constitucional de férias e de décimo terceiro salário. Não se extrai diretamente da Constituição, nem mesmo por um mandamento de moralidade, uma vedação
ao pagamento dessas parcelas. A definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional. (g.n.)

[...]

Assim, concordo com o entendimento técnico e ministerial, quando aponta que a inconstitucionalidade da Lei
Municipal 2.419/2017 decorre do fato de não ter sido
proposta pela Câmara de Mimoso do Sul, a quem competia tratar da remuneração do prefeito e vice-prefeito
municipal.

Assim, muito embora o STF tenha esclarecido sobre o
pagamento e a não incompatibilidade com o art. 39, §4º,
da CF/88, restou-se a discussão sobre a lei autorizativa
para pagamento destes adicionais e consequências decorrentes.
Portanto, analisando o caso em tela, o Projeto de Lei (PL
107/2017) autorizou o pagamento de 13° salário ao prefeito e ao vice-prefeito, como documentado nos autos, e
teve sua iniciativa pelo chefe do Poder Executivo, e, muito embora o projeto tenha sido encampado pela Câmara
Municipal, inclusive votado e transformado na Lei Municipal 2.419/2017, se mostra incompatível com a CF/88,
em seu art. 29, inciso V (alterado pela Emenda Constitucional 19/1998), que prevê que os subsídios do prefeito,
vice-prefeito e secretários municipais serão fixados por
lei de iniciativa da Câmara Municipal, a saber:

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;
Art. 37 (...)
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;
(g.n.)
A propósito, no que tange à irregularidade apontada de
vício de iniciativa, cumpre destacar que o responsável,
na condição de prefeito, exerceu a iniciativa do projeto
de lei e pagou décimo terceiro subsídio a si mesmo e ao
vice-prefeito do Município de Mimoso do Sul, sem observar a imposição constitucional que outorga a iniciativa ao Poder Legislativo Municipal, nos termos previstos no regramento constitucional dado pelo art. 29, V c/c
37, X.
Vale ressaltar que, a Constituição do Estado do Espírito
Santo de 1989 reproduziu a mesma regra, em obediência ao princípio da simetria constitucional:
Art. 26 O subsídio do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais e dos Vereadores serão fixados, obwww.tce.es.gov.br

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

Por outro lado, no que concerne à imposição da regra da
anterioridade à fixação dos subsídios do Chefe do Executivo, devo discordar.
Isso porque a CF/88 na redação original de seu art. 29,
inciso V, havia tratado conjuntamente da remuneração
dos prefeitos, vice-prefeitos e dos vereadores, estabelecendo, à época, que fosse observado o princípio da anterioridade, nos exatos termos:
Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada
em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, 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:
[...]
V – remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores fixada pela Câmara Municipal em cada legislatura, para a subsequente, observado o que dispõem os
arts. 37, XI, 150, II, 153, III, e 153, §2º, I; (g.n.)
Nesse mesmo sentido, a Lei Orgânica do Município de
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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Mimoso do Sul (Lei 01/90 de 05 de abril de 1990) em seu
art. 35, XXI, previu a anterioridade, assim dispondo:

Orgânica e os seguintes limites máximos:

Art. 35. Compete privativamente à Câmara Municipal
exercer as seguintes atribuições, dentre outras:

Logo, depreende-se que a imposição da regra da anterioridade aos subsídios do prefeito, do vice e dos secretários pela Lei Orgânica Municipal 1/1990 decorre da redação original da CF/88 e do não acompanhamento pela legislação local das modificações introduzidas pela Emenda Constitucional 19/1998, o que afronta o princípio da
simetria constitucional e a regra insculpida no caput do
art. 29, da CF/88, que impõe aos municípios a observância obrigatória dos preceitos elencados nos incisos ali
elencados, dentre eles o já mencionado inciso V. Repriso:

XXI - fixar, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 150,
II, 153, III e 153, § 2º, 1 da Constituição Federal, em cada
legislatura para a subseqüente, a remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e Secretários Municipais ou Diretores equivalentes, sobre a qual incidirá o imposto sobre
rendas e proventos de qualquer natureza. (g.n.)
Todavia, após a Emenda Constitucional 19, de 4 de junho de 1998, a regra da anterioridade deixou de dirigir-se à fixação dos subsídios do prefeito, do vice-prefeito e
dos secretários, permanecendo apenas em relação aos
membros do legislativo. Tal distinção passou a constar
expressamente dos incisos V e VI, do art. 29, da CF/88,
como segue:
Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada
em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, 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:
[...]
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;
VI - o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a
subseqüente, observado o que dispõe esta Constituição,
observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei

[...]

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada
em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, 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:
[...] 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;
Não foi outro, aliás, o posicionamento desta Corte de
Contas nos autos do Processo TC 4504/2011 – que tratou de Auditoria Ordinária no Município de Água Doce
do Norte, referente ao exercício de 2010 – que, por meio
do Acórdão TC 026/2015 – Primeira Câmara, acolheu as
razões de justificativas apresentadas pelo prefeito e vice-prefeito, afastando a irregularidade, por entender não
ser obrigatória a observância do princípio da anterioridade na fixação de subsídios de prefeitos e vice-prefeitos, vejamos:
www.tce.es.gov.br

[...] Sobre o tema, a Emenda Constitucional 19/1998 veio
a diferenciar o tratamento até então conferido de forma
igualitária aos agentes políticos dos Poderes Legislativo e
Executivo, ao excluir a palavra “vereadores” do inciso V.
De outro lado, a alteração disposta pela EC 25, de 2000,
disciplinou a remuneração dos edis separadamente no
inciso VI do citado art. 29.
Ocorre, que à obrigatoriedade de observância ao princípio da anterioridade para a fixação dos subsídios dos
prefeitos, vice-prefeitos e secretários municipais, por intermédio das mencionadas alterações não foram acompanhadas pela legislação local, em especial pela citada
Lei Orgânica do Município a qual, segundo expressa disposição do caput do art. 29, da CF/88, deveria atender os
princípios ali estabelecidos.
Assim, como não foi recepcionada a legislação municipal
que previa observância ao princípio da anterioridade, no
caso específico de fixação dos subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo, dada a incompatibilidade com
o novo texto constitucional, posterior e hierarquicamente superior, resta a tal imposição contida na Lei Orgânica do Município de Água Doce do Norte sua inaplicabilidade.
[...]
Por todo exposto e observando-se a regra introduzida
desde a promulgação da EC 19/1998 no art. 29, inciso V,
da CF/88, concluo que a observância da anterioridade de
que trata o inciso VI, do mesmo dispositivo, não se aplica
à fixação de subsídios do prefeito e do vice-prefeito, caso tratado nestes autos.
Logo, o fundamento jurídico constitucional violado pela Lei Municipal 2.419/2017 reside tão somente na reSegunda-feira, 17 de junho de 2019
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gra de competência constante do inciso V, do art. 29 e
que outorga a iniciativa da lei ao Poder Legislativo local.
Por isso, acompanho em parte o entendimento técnico e
ministerial somente para reconhecer o vício de iniciativa
da Lei Municipal 2.419/2017, nos termos acima defendidos, discordando quanto à violação do preceito da anterioridade, por entender que, após a EC 19/1998, o ordenamento constitucional pátrio, de observância compulsória pelos Municípios por força do caput do art. 29, deixou de impor tal exigência.
Sendo assim, voto por conhecer a arguição de inconstitucionalidade, para negar a exequibilidade da Lei Municipal 2.419/2017, por ofensa ao art. 29, V, da CF, especificamente por conter vício de iniciativa.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno do TCEES), divirjo do entendimento
técnico e ministerial quanto à existência de ofensa à anterioridade constitucional, concordando quanto à presença do vício de iniciativa e, negando exequibilidade a
Lei Municipal 2.419/2017 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 do Plenário, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1 CONHECER a arguição de inconstitucionalidade, pa-

ra NEGAR A EXEQUIBILIDADE da Lei 2.419, de 21 de dezembro de 2017, do Município de Mimoso do Sul, nos
termos do art. 176, parágrafo único da Lei Complementar 621, de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do TCEES)
e artigos 333 e 334 da Resolução TC 261, de 4 de junho
de 2013 (Regimento Interno do TCEES), tendo em vista
a ofensa ao art. 29, inciso V, da Constituição Federal de
1988, com objetivo de que a aplicação deste normativo
municipal seja afastada no caso concreto, formando-se
prejulgado, na forma do art. 335 do RITCEES;

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

1.2 DEVOLVER os autos ao gabinete deste relator para
julgamento perante a Primeira Câmara desta Corte de
Contas, sendo este o colegiado competente para julgamento do presente processo.

Processos: 07152/2018-2, 05620/2018-2, 01214/20162, 05238/2015-7

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

Acórdão 00584/2019-1

Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: CMBSF - Câmara Municipal de Barra de São Francisco
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

4. Especificação do quórum:

Interessado: Cidadão, ELCIMAR DE SOUZA ALVES, VALEZIO ARMANI

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

Recorrente: CARLOS RUBENS DA SILVA, JUVENAL CALIXTO FILHO, ANTONIO MORAIS FILHO, EMERSON RODRIGUES CARDOSO, JESSUI ALBINO GONCALVES, JOAO LUIZ
COZER, PAULO ROBERTO DOS REIS, SEBASTIAO DA CRUZ
CAETANO, WILSON PINTO DAS MERCES

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-presidente no exercício da presidência
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO

Procuradores: MARCIO AZEVEDO SCHNEIDER, SEBASTIÃO RIVELINO DE SOUZA AMARAL, VANESSA MOREIRA
VARGAS, ELLEN DE CASTRO ALVARENGA (OAB: 18218ES), EVERTON ALVES DO ESPIRITO SANTO (OAB: 16306ES), KARLA RENATA BRAZ DE ASSIS (OAB: 11811-ES), RODOLPHO RANDOW DE FREITAS (OAB: 9070-ES), BRUNA
HOLZ BADKE BREDA

www.tce.es.gov.br
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PAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO – REJEIÇÃO DAS PREJUDICIAIS DE MÉRITO – ACOLHIMENTO DAS RAZÕES
RECURSAIS PARA ENTENDER JUSTIFICADA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL – CONHECIMENTO – PROVIMENTO PARCIAL – DESCONVERSÃO – RECOMENDAÇÃO – CIÊNCIA – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo
senhor Juvenal Calixto Filho e outros em face do Acórdão TC 384/2018 – Segunda Câmara, proferido no bojo
do processo TC 1214/2016-2 (em apenso), por meio do
qual tiveram rejeitadas as razões de justificativa e foram
condenados à multa pecuniária e ao ressarcimento ao
erário, em decorrência do pagamento e recebimento de
diárias e da participação em eventos sem interesse público, nos seguintes termos:
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
1214/2016, acordam os Srs. Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão
do Colegiado, antes as razões expostas, em:
Converter os autos em Tomada de Contas Especial, nos
termos do inciso IV, do art. 57, da Lei Complementar nº
621/2012;
Acolher as razões de justiifcativas, excluindo a responsabilidade do Senhor Elcimar de Souza Alves, agente administrativo da Câmara de Barra de São Francisco, em relação a irregularidade descrita no item 2.2.1.1 (deficiência
nos procedimentos de fiscalização do contrato quanto à
finalidade e ao interesse público das viagens) da Instru-

ção Técnica Conclusiva, julgando irregulares as suas contas, dando-lhe a devida quitação, com amparo no artigo 84, inciso I c/c o art. 85, todos da Lei Complementar
nº621/2012;
Rejeitar as razões de justificativa do Senhor Juvenal Calixto Filho, Presidente da Câmara Municipal de Barra de
São Francisco no exercício de 2015, em razão da irregularidade descrita nos itens 2.2.1.1 (Deficiência nos procedimentos de fiscailização do contrato quanto à finalidade e ao interesse público das viagens), 2.1.1.2 (Ausência de motivação da finalidade e do interesse público das viagens) da Instrução Técnica Conclusiva, com
aplicação de multa de 3.000 reais e ressarcimento ao
erário, no valor correspondente a 2.121,25 VRTE, julgando irregulares as suas contas, com amparo no artigo
84, inciso III, b, c, d e e da LC 621/2012;
Rejeitar as razões de justificativa do Senhor Antônio
Morais Filho, Vereador, em razão da irregularidade descrita no item 2.2.1.1 da Instrução Técnica Conclusiva,
com aplicação de multa de 3000 reais e ressarcimento
ao erário no valor correspodente a 4.130,85 VRTE, solidariamente ao Senhor Juvenal Calixto Filho, julgando
irregulares as suas contas, com amparo no artigo 84, inciso III, alineas b, c,d e e, art. 87, incisos II e V e parágrafo primeiro e art. 89, da LC nº 621/2012;
Rejeitar as razões de justiifcativa do Senhor Carlos Rubens da Silva, Vereador, em razão da irregularidade
descrita no item 2.2.1.1 da Instrução Técnica Conclusiva, com aplicação de multa de 3000 reais e ressarcimento ao erário no valor correspondente a 3.088,83
VRTE, solidariamente ao Senhor Juvenal Calixto Filho,
julgando irregulares as suas contas, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas b, c, d e e, art. 87, incisos II e V
www.tce.es.gov.br

e parágrafo primeiro, e art. 89, da LC 621/2012;
Rejeitar as razões de justiifcativa do Senhor Emerson
Rodrigues Cardoso, Vereador, em razão da irregularidade descrita no item 2.2.1.1 da Instrução Técnica Conclusiva, com aplicação de multa de 3000 reais e ressarcimento ao erário no valor correspondente a 1.897,96
VRTE, solidariamente, ao Senhor Juvenal Calixto Filho,
julgando irregulares as suas contas, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas b, c,d e e, art. 87, incisos II e V
e parágrafo 1º e art. 89, da LC nº 621/2012;
Rejeitar as razões de justificativa do Senhor Jessui Albino Gonçalves, Vereador, em razão da irregularidade
descrita no item 2.2.1.1 da Instrução Técnica Conclusiva, com aplicação de multa de 3.000 reais e ressarcimento ao erário no valor correspondente a 2.121,25
VRTE, solidariamente ao Senhor Juvenal Calixto, julgando irregulares as suas contas, com amparo no artigo 84,
inciso III, alíneas b, c, d e e, artigo 87, incisos II e V e parágrafo 1º e artigo 89, da LC nº 621/2012;
Rejeitar as razões de justificativa do Senhor João Luiz
Cozer, Vereador, em razão da irregularidade descrita no
item 2.2.1.1 da Instrução Técnica Conclusiva, com aplicação de multa de 3000 reais e ressarcimento ao erário no valor correspondente a 2.344,54 VRTE, solidariamente ao senhor Juvenal Calixto Filho, julgando irregulares as suas contas, com amparo no artigo 84, inciso III,
alíneas b, c, d e e, art. 87, incisos II e V e parágrafo 1º, e
art. 89 da LC 621/2012;
Rejeitar as razões de justificativa do Senhor Paulo Roberto Reis, Vereador, em razão da irregularidade descrita no item 2.2.1.1 da Instrução Técnica Conclusiva, com
aplicação de multa de 3000 reais e ressarcimento ao
erário no valor correspondente a 3.386,55 VRTE, solidaSegunda-feira, 17 de junho de 2019
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riamente ao Senhor Juvenal Calixto Filho, julgando irregulares as suas contas, com amparo no artigo 84, inciso
III, alíneas b, c, d e e, art. 87, incisos II e V e parágrafo 1º
e art. 89, da Lei Complementar 621/2012;

regularidades apontada, requerendo, por fim, o julgamento seja pela regularidade das contas, ou alternativamente, regularidade com ressalvas, além da exclusão da
multa.

Rejeitar as razões de justificativa do Senhor Sebastião
da Cruz Caetano, Vereador, em razão do cometimento
de irregularidade descrita no item 2.2.1.1 da Instrução
Técnica Conclusiva, com aplicação de multa de 3000 reais e ressarcimento ao erário no valor correspondente a
3.386,55 VRTE, solidariamente ao Senhor Juvenal Calixto Filho, julgando irregulares as suas contas, com amparo no art. 84, inciso III, alíneas b, c, d e e, art. 87, incisos
II e V e parágrafo 1º e art; 89, da LC 621/2012;

Nos termos da Decisão Monocrática 281/2019-1 (peça
14), em juízo de admissibilidade, conheci o presente como recurso de reconsideração e determinei a abertura
da instrução processual.

Rejeitar as razões de justificativa do senhor Valézio Armani, Vereador, em razão da irregularidade descrita no
item 2.2.1.1 da Instrução Técnica Conclusiva, com aplicação de multa de 3000 reais e ressarcimento ao erário
no valor correspondente a 1.116,45 VRTE, solidariamente ao senhor Juvenal Calixto Filho, julgando irregulares
as suas contas, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas b, c, d e e, art. 87, incisos II e V e parágrafo 1º e art. 89
da LC 621/2012;
Rejeitar as razões de justificativa do Senhor Wilson
Pinto das Mercês, Vereador, em razão da irregularidade descrita no item 2.2.1.1 da Instrução Técnica Conclusiva, com aplicação de multa de 3000 reais e ressarcimento ao erário no valor correspondente a 1.525,81
VRTE, solidariamente ao Senhor Juvenal Calixto Filho,
julgando irregulares as suas contas, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas b, c, e e , art. 87, incisos II e V
e parágrafo 1º, e art. 89 da LC nº 621/2012.
Em suma, a Petição Recurso (peça 02) argui nulidades
em torno da decisão recorrida e aborda o mérito das ir-

Submetido o feito ao Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas (NRC), prolatou-se a Instrução Técnica
de Recurso – ITR 68/2019-1 (peça 17), na qual foi confirmado o preenchimento dos pressupostos recursais, pugnando-se pelo conhecimento do recurso e, quanto ao
mérito, pelo seu não provimento:
[...]
CONCLUSÃO
Ante as razões expostas, conforme a Decisão Plenária nº
TC 973/2016, quanto ao mérito, opina-se pelo não provimento do Recurso de Reconsideração, mantendo-se as
irregularidades descritas no Acórdão TC 384/2018, ora
recorrido, bem como, por consequência, as penalidades
de ressarcimento ao erário e multa.
[...]
Em seguida, o Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas encampou as razões tecidas pelo NRC, nos termos
do Parecer do Ministério Público de Contas 1287/20191 (peça 21).
Tendo sido o feito incluído na pauta da 12ª sessão ordinária do Plenário de 2019, os recorrentes, por intermédio de seu procurador, realizaram sustentação oral, motivo pelo qual adiei o julgamento do feito para conhecer
as alegações da defesa.
www.tce.es.gov.br

Juntados aos autos o Memorial 65/2019-7 (peça 24) e as
Notas Taquigráficas 81/2019-6 (peça 25), vê-se que reiteram o argumento de que não era possível a conversão do processo em tomada de contas especial no momento do julgamento, ofendendo-se o princípio da não
surpresa, previsto no art. 10, do Código de Processo Civil Brasileiro.
Passo, então, a apreciar as alegações recursais.
II FUNDAMENTOS
II.1 PREJUDICIAIS DE MÉRITO
II.1.1 Nulidade da citação e da conversão em tomada de
contas especial
Adoto como razões de decidir a fundamentação elaborada na ITR 68/2019-1, abaixo transcrita e encampada pelo
entendimento ministerial, em que se faz menção às alegações recursais e à respectiva análise:
Aduziram os Recorrentes, que o Conselheiro Relator dos
autos principais, José Antônio Pimentel, em seu voto (nº
3163/2016), ao acatar a sugestão do corpo técnico desta
Corte, utilizou o art. 157, II, do Regimento Interno do Tribunal, para chamamento ao processo dos responsáveis,
entretanto, não acolheu, mas deixou para depois, a sugestão da equipe técnica de converter os autos em Tomada de Contas Especial.
Segundo os Recorrentes, ao não converter os autos em
Tomada de Contas Especial, o Relator também não poderia tornar vinculante comando de recolhimento da quantia para ressarcimento ao erário, em razão da ausência
do devido processo legal, nos termos em que dispõe o
artigo 57, da Lei Complementar nº 621/2012, que, conforme aduziram, impõe que a conversão ocorra durante
a fase processual de instrução e com a abertura de novo
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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contraditório, em 30 dias, para apresentação de justificativas, nos termos do artigo 157, parágrafos 2º e 3º, do
Regimento Interno deste Tribunal.
Alegaram ainda os Recorrentes, que o comando acima
deriva-se do art. 302, do Regimento Interno desta Corte,
que, segundo eles, exige uma fase prévia de cotejo entre a defesa e as provas dos autos, momento adequado
para decidir pela conversão ou não dos autos em Tomada de Contas Especial, o que tem previsão, segundo eles,
nos artigos 50 e 61, da Lei Complementar nº 621/2012.
Afirmaram também os Recorrentes, que o Conselheiro
Relator, por ocasião da citação, ao não converter os autos de fiscalização em Tomada de Contas Especial, concluiu pela inexistência de dano ao erário e, portanto, não
podendo imputar débitos ou ressarcimentos aos Recorrentes.
Neste sentido, conforme aduziram, pelo modo que os
autos foram conduzidos, estes amoldam-se na definição
do artigo 88, da Lei Complementar nº 621/2012, devendo as contas dos responsáveis serem julgadas irregulares, porém, sem a condenação em débito.
Acrescentaram também, que a legislação pertinente indica o momento adequado para a conversão do feito em
Tomada de Contas Especial, sendo que o seu não atendimento significar a ausência de dano ao erário.
Ademais, segundo os Recorrentes, ao não se observar o
devido processo legal, também foram descumpridos os
princípios da ampla defesa e do contraditório, maculando de nulidade todo o procedimento.
Sustentaram também, que o artigo 329, parágrafo 8º,
do Regimento Interno desta Corte, ao prever a desconversão da Tomada de Contas, quando afastada a im-

putação de dano, indicaria que a conversão deveria ter
sido providenciada em momento próprio.
Por fim, argumentaram, que a Tomada de Contas Especial é processo administrativo, devidamente formal, com
rito próprio, para apurar responsabilidades de ocorrência de dano à Administração Pública, a fim de obter o respectivo ressarcimento, respeitados os ditames constitucionais e legais sobre o processo.
Requerem, assim, os Recorrentes, a declaração de nulidade processual, caso não seja decidido o mérito em favor daqueles a quem a aproveitam, nos termos do artigo
367, parágrafo 4º, do Regimento Interno.
Examinando as alegações dos Recorrentes, verifica-se
que estes pretendem excluir a imputação de ressarcimento ao erário, sob o argumento de existência de nulidade absoluta, já que, conforme defendem, a conversão
do processo de fiscalização em Tomada de Contas Especial só poderia ocorrer em fase preliminar, durante a instrução processual, sob pena de lesão aos Princípios da
Ampla defesa e Contraditório, fundamentando o alegado nos artigos 157, inciso II, parágrafos 2º e 3º; 302; 329
e 367, do Regimento Interno deste Tribunal e 50, 57, 61
e 88, da Lei Complementar nº 621/2012.
Ao apreciar os dispositivos mencionados pelos Recorrentes e os demais previstos no Regimento Interno e Lei
Orgânica desta Corte verificou-se que estes concluíram
equivocadamente acerca de seus comandos, não se podendo deles extrair, que a conversão do processo de Fiscalização em Tomada de Contas Especial, em caso de
indícios de dano ao erário, deva ser feita, necessariamente, em fase preliminar, durante a instrução processual, impedindo-se que pudesse ocorrer após a apresentação da defesa.
www.tce.es.gov.br

O artigo 50, da Lei Complementar nº 621/2012, citado
pelos Recorrentes, trata da classificação dos processos
do Tribunal de Contas, referindo-se a processos de contas, de fiscalização e de consulta. Por sua vez, o artigo 57,
inciso IV, do mesmo diploma legal, dispõe sobre a possibilidade de conversão do processo em Tomada de Contas Especial, durante a instrução, em caso de desfalque,
desvio de bens ou outra irregularidade de que resulte
dano ao erário.
Os artigos 61 e 88, do mesmo diploma, não dizem respeito a conversão do feito em tomada de contas. O primeiro trata da sustentação oral e o segundo dispõe sobre os processos de contas quando estas forem julgadas
irregulares, sem que haja condenação em débito.
Do mesmo modo, o artigo 157, do Regimento Interno,
também mencionado pelos Recorrentes, não fixou prazo
específico para a conversão de processo de Fiscalização
em Tomada de Contas Especial, mas, tão somente, previu a possibilidade de pagamento de débito, antecipadamente, caso este já esteja configurado, o que foi corroborado pelo artigo 302, do mesmo diploma, que dispôs
sobre a possibilidade de saneamento.
Observa-se, assim, que a conversão do processo de Fiscalização em Tomada de Contas Especial deve ser feita
quando configurada a ocorrência de desfalque, desvio
de bens ou outra irregularidade, de que resulte dano
ao erário, não se exigindo fase preliminar, mas, ao contrário, admitindo-se, inclusive, que seja realizada após a
defesa dos supostos responsáveis.
Neste sentido, a redação do artigo 57, inciso IV, da Lei
Complementar nº 621/2012, que assim dispõe:
Art. 57. Na fase de instrução, havendo indícios de irreguSegunda-feira, 17 de junho de 2019
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laridade, cabe ao Tribunal de Contas ou ao Relator:
IV Converter, se for o caso, o processo em tomada de
contas especial, se configurada a ocorrência de desfalque, desvio de bens ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário.
Observa-se, que o dispositivo não exige fase preliminar
ou necessidade de abertura de contraditório, em 30 dias, como sustentaram os Recorrentes, mas, tão somente,
que a conversão ocorra quando configurada a existência
de dano ao erário.
O artigo 58, do referido diploma legal, confirma a interprestação que se faz do artigo 57, IV, acima transcrito, ao
dispor que em caso de divergência entre o entendimento do Relator e a manifestação da unidade técnica, caberá a Câmara ou o Plenário decidir, conforme a seguir
também se transcreve:
Art. 58. Havendo divergência entre o entendimento do
Relator e a manifestação da unidade técnica, caberá à
Câmara ou ao Plenário decidir.
No presente caso, foi o que ocorreu, existiu divergência
entre a unidade técnica e o Relator, acerca da conversão
ou não do feito de Fiscalização em Tomada de Contas Especial, e o Acórdão recorrido, lavrado pela 2º Câmara desta Corte, decidiu pela conversão.
Não houve, portanto, desrespeito aos Princípios do Devido Processo Legal ou da Ampla Defesa ou Contraditório,
ao contrário, as partes tiveram oportunidade de se manifestar, tendo sido considerados todos os argumentos por
elas suscitados, sendo ainda, respeitadas as regras processuais, razão pela qual, deixa-se de acolher a nulidade
pretendida.
Faço acrescentar a redação do art. 317, do Resolução TC

n° 261, de 4 de junho de 2013 – Regimento Interno do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com redação vigente à época, na qual resta clara, em seu § 2º,
que a conversão em tomada de contas especial, ocorreria preferencialmente por ocasião da citação do responsável e não obrigatoriamente naquele momento processual:
Art. 317. Após a elaboração da instrução técnica inicial,
se presentes os pressupostos autorizadores, caberá ao
colegiado converter o processo em tomada de contas especial.
§ 1º São pressupostos para a conversão de processos de
fiscalização em tomada de contas especial:
I - a constatação de desfalque, desvio de dinheiro, bens
ou valores públicos ou a ocorrência de qualquer outra irregularidade de que resulte dano ao erário;
II - a identificação do responsável;
III - a quantificação do dano.
§ 2º A conversão em tomada de contas especial ocorrerá, preferencialmente, por ocasião da determinação
de citação do responsável.
§ 3º Ausentes os pressupostos na fase inicial de instrução, a unidade técnica proporá a conversão do processo em tomada de contas especial na instrução técnica conclusiva. [g.n.]
(Redação anterior à dada pela Emenda Regimental nº
010, de 26.3.2019).
Entendo que, no momento da citação, muitas vezes, não
é possível ainda se afirmar a configuração do desfalque,
desvio ou irregularidade que resulte em dano ao erário,
tendo-se tão somente indícios, os quais serão apurados
www.tce.es.gov.br

mediante análise das justificativas apresentadas pelos
responsáveis, inclusive.
Logo, a decisão pela não conversão no momento da citação, resguardada pela legislação vigente à época, não
implica o reconhecimento imediato de inexistência de
dano ao erário, como querem levar a crer os recorrentes, mas tão somente a necessidade de se seguir o processamento para apurar o preenchimento dos pressupostos para conversão.
A alegada ofensa ao princípio da não surpresa não se
concretiza, até mesmo porque o então relator, no Voto
Relator 3163/2016-1 (peça 26, do TC 1214/2016), ressalta claramente que deixa de converter o processo naquele momento por entender necessário analisar as justificativas a serem apresentadas, para posterior deliberação quanto à questão.
Além disso, já constam da instrução técnica inicial, do
voto do relator e da decisão da Câmara, além das irregularidades imputadas, o indicativo dos valores passíveis de ressarcimento, tendo sido oportunizado aos responsáveis, desde sua citação, proceder à devolução das
quantias indicadas, nos termos do art. 157, II, da Resolução TC 261, de 4 de junho de 2013 (Regimento Interno
do TCEES), inclusive.
Pelas razões expostas, não acolho a alegação de nulidade
da citação dos responsáveis por inexistir obrigatoriedade
de fase prévia para converter, naquele momento, o processo em tomada de contas especial.
II.1.2 Nulidade por ofensa à ampla defesa e ao contraditório - defesa oral
Adoto como razões de decidir a fundamentação elaborada na ITR 68/2019-1, abaixo transcrita e encampada pelo
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entendimento ministerial, em que se faz menção às alegações recursais e à respectiva análise:
Argumentaram os Recorrentes, que a Segunda Câmara
desta Corte de Contas, por decisão do Conselheiro Relator João Luiz Cotta Lovatti, em substituição ao Conselheiro José Antônio Pimentel, não considerou e nem
analisou a Defesa Oral apresentada pelo Sr. Juvenal Calixto Filho. A justificativa, segundo eles, teria sido que esta fase processual não trouxe documentos, em especial,
o referido arquivamento do Ministério Público Estadual, acerca do procedimento instaurado, o que, segundo
eles, já estaria acostado as suas justificativas, por ocasião de sua defesa, sendo, portanto, desnecessário, que
fosse providenciado novamente a sua juntada, por ocasião da Defesa Oral.
Segundo os Recorrentes, desta forma, existiu prejuízo
à defesa, já que não houve análise da Defesa Oral pelo
corpo técnico desta Corte e posterior manifestação do
Ministério Público, ocasionando desequilíbrio ao Devido
Processo Legal, a Ampla Defesa e ao Contraditório, razão
pela qual, requerem a nulidade processual, salvo se o julgamento de mérito puder ser decidido a favor dos Recorrentes.
Ao analisar os acontecimentos processuais relatados pelos Recorrentes, verificou-se que o Sr. Juvenal Calixto Filho, por meio do Advogado, Sr. Rivelino Amaral, realizou
a Defesa Oral, conforme se constata às fls. 910/911, dos
autos do Processo TC 1214/2016.
Ocorre que, segundo observou o Relator, o Conselheiro
em Substituição João Luiz Cotta Lovatti, a manifestação
limitou-se a afirmar a ausência de má-fé e também que
tramita na justiça comum processo tratando da mesma matéria, informando que naquele o Ministério Pú-

blico pugnou pelo arquivamento dos autos, e, assim, diante da ausência de elementos novos, não vislumbrava
ser necessário o encaminhamento dos autos à unidade
técnica e ao Ministério Público.

oportunizado aos Recorrentes o exercício de suas defesas, respeitando-se o Devido Processo Legal, razão pela
qual, deixa-se de acolher também a presente nulidade
suscitada pelos Recorrentes.

Observa-se, ao apreciar os registros fáticos constantes
dos autos, que os próprios Recorrentes confirmaram, em
suas razões recursais, a conclusão a que chegou o Relator, afirmando aqueles, que os documentos necessários
a provar o alegado já estariam todos acostados as suas
justificativas. Tal afirmativa, juntamente com a apresentação de argumentos já apreciados por este Tribunal, levaram o Relator a concluir pela desnecessidade de novo
exame técnico.

Faço acrescentar às argumentações acima traçadas o fato de que o documento juntado pelos ora recorrentes
(Promoção de Arquivamento – Ministério Público do Espírito Santo) encontra-se às fls. 821/829, do Processo TC
1214/2016, apresentado por ocasião das justificativas,
as quais passaram pela análise técnica e ministerial posteriormente, não configurando, assim, qualquer prejuízo
aos responsáveis.

A conduta do Relator tem previsão no ordenamento
jurídico desta Corte de Contas, que dispõe, em seu artigo 328, do Regimento Interno, que após a apresentação
da Defesa Oral, poderá o Relator prosseguir no julgamento ou na apreciação do processo, a depender do exame das alegações, não sendo, portanto, obrigado, a encaminhar o feito para a área técnica, conforme a seguir
se transcreve:
Art. 328. Por ocasião da sustentação oral, as partes
poderão requerer a juntada de documentos.
Parágrafo Único. Após a sustentação oral poderá o Relator prosseguir no julgamento ou na apreciação do processo ou adiá-lo para o cumprimento de diligências que
entender pertinentes, assim como determinar a juntada
de documentação aos autos.
Observa-se, portanto, que não existiu qualquer burla aos
Princípios da Ampla Defesa e Contraditório, uma vez que
os atos praticados por esta Corte de Contas, atenderam
exatamente ao disposto em seu Regimento, tendo sido
www.tce.es.gov.br

Pelas razões expostas, não acolho a alegação de nulidade por ofensa à ampla defesa e ao contraditório, uma
vez que era facultado ao relator, mesmo após sustentação oral, prosseguir o julgamento, tal como ocorrido no
caso concreto.
II.1.3 Pressupostos processuais
O recurso apresenta como primeiro questionamento de
mérito a imputação de solidariedade do presidente da
Câmara Municipal, conforme resumo elaborado na ITR
68/2019-1, abaixo transcrito:
Argumentaram os Recorrentes, que o Acórdão TC
384/2018 determinou que o Presidente da Câmara, Sr.
Juvenal Calixto Filho, seria também o responsável pelo
pagamento de diáras irregulares aos Vereadores, por ser
o ordenador de despesas.
Entretanto, segundo afirmaram, o instituto da solidariedade não pode ser atribuído sem a comprovação de dolo ou culpa, por no mínimo negligência na autorização de
tais despesas. Até porque, segundo eles, o Presidente da
Câmara agiu por delegação da Mesa Diretora da Câmara
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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Municipal, nos termos da Lei Orgânica do Município.
Ademais, conforme aduziram os Recorrentes, o Presidente da Câmara, conforme a Lei Orgânica do Município,
compõe a mesa da Câmara junto com outros Vereadores,
não havendo, portanto, conforme aduziram, atração para o Presidente de toda a responsabilidade pelos atos
praticados pelos demais membros.
No mesmo sentido, segundo eles, o Regimento Interno da Câmara dispõe que esta será composta por Vereadores eleitos, sendo deles a responsabilidade de julgar as contas prestadas pelos membros da mesa diretora, razão pela quel, sustentam que o Presidente não
pode ser responsabilizado pelas contas de todos os Vereadores.
Argumentaram ainda, que tratando-se de processo de
prestação de contas, diferentemente do processo de fiscalização, a responsabilidade é de todos os membros,
não podendo recair sobre um só, até porque, segundo
eles, se há delegação, os delegantes são corresponsáveis
pelos atos de seus delegados.
Segundo afirmaram também os Recorrentes, a responsabilidade solidária deve ser comprovada, não podendo
ser meramente atribuída, ainda mais pela matéria tratada, pu seja diárias de Vereadores, que têm grau de hierarquia idênticos ao Presidente da casa. Mesmo porque,
conforme aduziram, a despesa de diárias é empenhada e paga antecipadamente, e sua comprovação se dá
após a execução da viagem, não podendo ser previsto
de antemão, se o agente irá ou não utilizar os valores das
diárias para atender o interesse público, cabendo a cada
um a responsabilidade pelo desvio de tais verbas.
Argumentaram também os Recorrentes, que o Consel-

heiro Sérgio Borges, que pediu vista dos autos, afirmou
a dificuldade de comprovação das despesas nos autos,
em razão da ausência de documentos comprobatórios.
Conforme afirmaram ainda, a sua condenação em ressarcir os cofres públicos, solidariamente, com os demais
gestores, se deu, somente, por ser o agente autorizador
do pagamento, não tendo sido demonstrada a sua culpa
ou dolo, e, portanto, não cabendo a responsabilização
presumida.
O recorrente, então presidente da Câmara, Juvenal Calixto Filho, argumenta que foi condenado como corresponsável pelo ressarcimento pertinente às diárias recebidas
pelos demais vereadores em razão de ter sido o agente
que autorizou a realização das despesas, sem, contudo,
ter-se comprovado dolo ou culpa para imputação da responsabilidade solidária.
Nesse ponto específico, alega que caberia à Mesa Diretora da Câmara Municipal a competência para apresentar
as contas da Câmara e, ainda, caberia a todos os vereadores aprovar tal prestação de contas prestada pela respectiva Mesa Diretora, razão pela qual entende que sua
solidariedade exclusiva deveria ser afastada.
O recorrente argumenta que o presidente, então, agiria
por delegação da Mesa.
Entendo, pois, que a questão a ser tratada como prejudicial de mérito visa a averiguar a possível ausência de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Isso porque, se for comprovada que a competência era
da Mesa Diretora, poderia ter ocorrido irregularidade na
construção da matriz de responsabilidade no presente
processo, uma vez que os outros componentes da Mewww.tce.es.gov.br

sa também deveriam ter ingressado no polo juntamente
com o presidente e não foram.
O que não é o caso, conforme passo a expor em meus
fundamentos.
Vislumbro, de antemão, que há um equívoco no recurso
ao abordar as competências e responsabilidades atribuídas no caso.
Vejo que o processo em referência não tratou da prestação de contas do Legislativo municipal, esse sim com
trâmites próprios, mas teve origem em representação
na qual se identificou uma irregularidade que envolve
a competência para autorizar pagamentos de diárias o
que, por consequência, leva à típica ordenação de despesas.
Assim, vale relembrar o nexo e a conduta imputados ao
recorrente desde o Relatório de Inspeção 9/2016 (TC
1214/2016-2) e que ensejaram a condenação pelo ressarcimento, em solidariedade, em razão da concessão de
diárias aos membros da Câmara de Barra de São Francisco, conforme Acórdão 384/2018:
2.2.1.1 – Justificativa insuficiente quanto à finalidade e
ao interesse público no pagamento de diárias.
Critérios: Arts. 62 e 63 da Lei 4.320/64; art. 45, § 2.º,
da Constituição do Estado do Espírito Santo (Princípio da
Motivação Suficiente).
Responsáveis:
a) Juvenal Calixto Filho (Presidente da Câmara)
Conduta: autorizar o pagamento de diárias e receber diárias sem a comprovação do interesse público dos deslocamentos
Nexo: ao autorizar o pagamento de diárias e ao recebêSegunda-feira, 17 de junho de 2019
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-las sem a comprovação do interesse público dos deslocamentos, permitiu o gasto irregular de recursos públicos e o dano ao erário

X - manter a ordem no recinto da Câmara, podendo solicitar a força necessária para esse fim;

ção de competência, promovam a respectiva liquidação
ou efetivem seu pagamento.

XI - autorizar as despesas da Câmara;

Culpabilidade: era exigível conduta diversa, pois cabe a
todo ordenador de despesas agir com o máximo de zelo
na utilização dos escassos recursos públicos

XII - encaminhar, para parecer prévio, a prestação de
contas da Câmara Municipal ao Tribunal de Contas.

Do mesmo modo, o artigo 144, do Regimento Interno
desta Corte prevê a responsabilidade do ordenador de
despesas

Quanto às atribuições do presidente da Câmara, destaco
a previsão contida na Lei Orgânica do Município de Barra
de São Francisco – ES:
Art. 24. Ao presidente da Câmara, dentre outras atribuições compete:
I - representar a Câmara em juízo e fora dele;
II - dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos
da Câmara;
III - interpretar e fazer cumprir o Regimento Interno;
IV - promulgar Resoluções e os Decretos Legislativos,
bem como as Leis com sanção tácita ou cujo o veto tenha sido rejeitado pelo Plenário;
V - fazer publicar atos da Mesa, bem como as resoluções,
os decretos legislativos e as leis promulgadas;
VI - requisitar o numerário destinado às despesas da Câmara e aplicar as disponibilidades financeiras no mercado de capitais;
VII - apresentar ao plenário, até o dia vinte de cada mês,
o balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas do mês anterior;
VIII - representar sob a inconstitucionalidade de lei ou
ato municipal, frente a Constituição do Estado;
IX - solicitar intervenção no Município, nos casos admitidos pela Constituição do Estado, por decisão da maioria da Câmara;

(grifos nossos)
Conforme argumento da área técnica, autorizar as despesas da Câmara é da própria natureza do cargo de presidente.
Conforme salientado na ITR 68/2019-1, é clara a definição de ordenador de despesas:
O conceito de ordenador de despesas pode ser extraído
do Decreto Lei nº 200/67, que dispõe sobre a organização administrativa federal, estabelecendo diretrizes para
a Reforma Administrativa, e em seu artigo 80, parágrafo
1º, assim dispõe:
Art. 80.
Parágrafo 1º. O Ordenador de despesas é toda e qualquer autoridade de cujos atos resultarem emissão de
empenho, autorização de pagamento, suprimento ou
dispêndio de recursos da União ou pela qual esta responda.
[...]
Acerca da responsabilidade solidária do gestor, ressalta-se que esta decorre de previsão do ordenamento desta
Corte de Contas, que nos termos do art. 5º, inciso IV, da
Lei Complementar nº 621/2012 assim dispõe, conforme
a seguir se transcreve:
Art. 5º A jurisdição do Tribunal abrange:
XI. Os que ordenem, autorizem ou ratifiquem despesas,
provenientes de recursos públicos, inclusive por delegawww.tce.es.gov.br

Destaco que a matéria acerca de solidariedade em casos como o que aqui se trata já foi objeto de discussão
nesta Corte de Contas, ventilada e levada a efeito para
convocação dos demais responsáveis, em voto por mim
proferido nos autos do Processo TC 706/2010 e no Processo TC 1356/2006, além de margeado no Acórdão TC
1509/2018 - Plenário – Uniformização de Jurisprudência.
Nesse sentido, não há que se falar em competência da
Mesa Diretora, pois cabia ao presidente, independente
de delegação, a autorização direta de despesas, sendo
ele próprio o ordenador primário das despesas da Câmara Municipal de Barra de São Francisco.
E, ainda que a competência sobre a autorização de despesas fosse atribuição da Mesa Diretora – o que não se
confirma no caso, o presidente dela fazia parte, conforme reconhecimento que se vislumbra até mesmo nas razões recursais, de forma que, de qualquer modo, não se
afastaria sua responsabilidade perante possíveis irregularidades, apenas se identificaria a necessidade de complementação da matriz de responsabilidade com o chamamento dos demais responsáveis.
Nos documentos acostados nos processos, principal e
apenso, encontram-se notas de empenho, notas de liquidação e notas de pagamento, além de boletins de diárias
em que se identifica a assinatura do presidente da Câmara, também na qualidade de chefe de repartição (vide fls.
59/63 – Processo TC 5238/2015).
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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Observo que o recorrente, na condição de presidente da
Câmara, era o agente competente e também aquele que
efetivamente praticou a conduta que guarda relação direta com a configuração da irregularidade, no caso autorizar o pagamento de diárias e receber diárias sem a
comprovação do interesse público dos deslocamentos, o
que, ao menos em sede de prejudicial de mérito, autoriza concluir tratar-se do agente passível de responsabilização perante esta Corte de Contas.

vidade inerente da vereança reunir-se com órgãos públicos buscando atender demanda do Município”.

Logo, não resta configurada, no presente, caso ausência de qualquer dos pressupostos de constituição ou de
desenvolvimento válido e regular do processo, de modo
que rejeito a alegação de afastamento da solidariedade
e consequente afastamento da irregularidade suscitada
pelo senhor Juvenal Calixto Filho.

Para os recorrentes, a reanálise das concessões das diárias restringiu-se à formalidade quanto à escrituração e
solicitação, embora sequer tenha sido alegado ou comprovado que houve simulação na utilização daquelas.
Pelo contrário, alegam que foram apresentados outros
elementos (declarações, bilhetes de pedágio, etc.) para
comprovar a utilização e o deslocamento dos beneficiários.

II.2 MÉRITO
II.2.1 Das diárias em espécie (item 2.2.1.1, da ITC
1622/2017, do TC 1214/2016 – Justificativa insuficiente
quanto à finalidade e ao interesse público no pagamento de diárias)

Os recorrentes arguem, também, que não merece prosperar o indicativo de que as diárias teriam sido concedidas em quantidade excessiva, pois em diversas vezes foram utilizados veículos particulares ou até mesmo a capacidade máxima de cada veículo cujo destino era um
município em comum, embora para visitas em órgãos/
entidades diversas.

Por entenderem que não houve comprovação da ausência do interesse público na concessão das diárias, não
haveria que se falar em ressarcimento de valores.

Em síntese, os recorrentes reiteram as considerações do
Voto Vista 68/2018-2 (peça 88, do TC 1214/2016), proferido na ocasião pelo conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, especialmente no que tange à observação
de que a equipe de auditoria considerou como regulares, para fins da Resolução 018/2013, apenas a concessão de diárias para participação em cursos ou para representação da Câmara Municipal, deixando de considerar a possibilidade do servidor/vereador estar a serviço
ou no exercício de suas funções.

A ITR, por sua vez, concluiu que os argumentos dos recorrentes são genéricos e não enfrentam as irregularidades identificadas, além de considerarem lícitas as concessões de diárias sem a efetiva comprovação do interesse público. Assim, o NRC opinou pela manutenção do
acórdão recorrido.

Destacou o citado voto vista que se trata de matéria já
debatida nesta Corte de Contas, no sentido de que “é ati-

Assim, a Resolução 003/2013 e a Resolução 018/2013, fixam valores de diárias para os vereadores e servidores,

Sobre o caso, vejo que, nos termos da Lei Orgânica do
Município de Barra de São Francisco, a Câmara Municipal delibera, por meio de resolução, sobre os assuntos
de sua economia interna.
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respectivamente.
O art. 1º, da Resolução 003/2013 apresenta a seguinte
redação:
Art. 1º Os vereadores desta Câmara Municipal farão jus
ao recebimento de diárias quando em viagem para outro ponto do território do Estado do Espírito santo (sic) e
do território nacional, quando for a serviço, no exercício
de suas funções ou representando da Câmara Municipal.
Os responsáveis foram citados para apresentar justificativas, conforme indicativos do quadro abaixo:
Tabela
Noto, que no descritivo das irregularidades apontadas no Relatório de Inspeção 9/2016-9 (peça 12, do TC
1214/2016), encontra-se que, em diversos processos, estava ausente a motivação ou interesse público, pois não
seria possível aferir se a despesa executada teria relação
direta com as atribuições dos vereadores, tais como: visita a parlamentares, a órgãos estaduais, participação em
cursos sem certificado, ou que utilizavam expressões do
tipo “interesse do município” ou “a serviço da câmara”.
Originalmente, os recorrentes foram intimados a responder pelo recebimento de diárias referentes à cursos/
eventos/reuniões que, por serem em quantidade excessiva ou supostamente por se inserirem em atribuições
não pertinentes ao Legislativo municipal, não atenderiam ao interesse público.
Nesse contexto, não vislumbro, portanto, que tenha havido indicativo, quando da citação dos responsáveis, que
imputasse, por exemplo, a exigência de solicitação antecipada de pagamento das diárias, tal como passou-se a
exigir na Manifestação Técnica 1664/2017 (peça 80, do
TC 1214/2016).
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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Tal indicativo, implicaria a necessidade de nova citação,
por novos fatos de irregularidades, o que não foi realizado.

Ressalto apontamentos relevantes feitos pelo conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, no Voto Vista 68/2018-2
(peça 88, do TC 1214/2016):

Certo que já me manifestei, em outras oportunidades,
vide Acórdão TC 295/2015 – Plenário, proferido no Processo TC 6828/2010, pelo afastamento da irregularidade de ausência de interesse público, quando houvesse,
ao menos, a correta prestação de contas e a não verificação de pagamento fora das normas pertinentes previstas nos entes.

Observo, ainda, que em auditoria, os técnicos deste sodalício não fizeram juntada da íntegra dos processos Administrativos do pagamento das diárias, dificultando
uma melhor análise quanto à comprovação ou não da
despesa, restando, ao meu sentir prejudicada uma melhor análise dos documentos, levando ainda em consideração que não consta no Relatório de Inspeção de fls.
146/195, a individualização pormenorizada de cada despesa efetuada, não havendo possibilidade de apresentar
uma defesa específica de cada item.

Isso porque entendo plausível que, para aprofundamento no entendimento de diversas questões, ou ainda, para colher opiniões diferentes sobre um mesmo assunto,
é possível a participação dos edis em vários eventos/cursos/reuniões, estando a escolha da participação nos limites da discricionariedade do gestor, não sendo possível se falar em número excessivo, se devidamente justificado e atinente ao interesse público.
Assim, noto que uma vez correta a prestação de contas e
confirmadas a prestação dos serviços, o que de forma diferente não se aventou no Relatório de Inspeção 9/20169 (peça 12, do TC 1214/2016), mas somente no momento da elaboração da Manifestação Técnica 1664/2017
(peça 80), a irregularidade atribuída pelo Acórdão TC
384/2016 – Segunda Câmara cinge-se especialmente à
ausência de comprovação do interesse público de diversas diárias.
É possível constatar que imputar o ressarcimento integral destes valores não se mostra razoável, tendo em vista a colação aos autos, não de todos, mas de alguns documentos que nos permitem comprovar a realização dos
cursos/eventos/reuniões.

A exemplo da precariedade das peças trazidas em sede
de auditoria, visualizo que a unidade técnica pugna pela
devolução da diária referente ao Curso de Transparência
realizado 31/08/2015 neste tribunal de Contas, conforme se verifica à fl. 1043, entretanto em consulta junto a
Escola de Contas foi confirmada a presença do Sr. Juvenal Calixto no evento conforme se segue:
[...]
Observo, também, que como relatado pela unidade técnica em várias ocasiões o empenho, a liquidação e o pagamento ocorreram no mesmo dia contrariando o art. 4º
da resolução 018/2013 e art. 60 da Lei 4.320/64, o que
me faz manter estas irregularidades, contudo, não tem o
condão de imputar ressarcimento.
Embora visualizando que existem muitas falhas nos processos de liquidação de despesa, como foram acostados
aos autos, penso que diante da ausência de citação dos
responsáveis, para manifestação de cada irregularidade
analisada após decisão desta Corte, como também comwww.tce.es.gov.br

provações, ao meu sentir, de participação em eventos e
reuniões de cunho de interesse público, creio que devemos adotar o mesmo posicionamento exarado no Acordão TC 1881/2015, acima transcrito.
Ademais, entendo que, ainda que não haja comprovação documental complementar, (pela prática existente à
época naquela Casa), além do boletim de diárias e nota de empenho, imputar o ressarcimento integral desses
valores, implicaria o enriquecimento ilícito por parte da
Administração, já que mesmo que de forma simplificada,
encontram-se nos autos documentos comprobatórios.
Volto, portanto, à documentação acostada aos autos, especialmente aos quadros apresentados pela Manifestação Técnica 1664/2017 (peça 80, do TC 1214/2016) e me
deparo com um rol de eventos/cursos/reuniões em que
entendo plenamente pertinentes às competências e necessidades dos legisladores municipais.
Como exemplo, apresento quadro elaborado pela Manifestação Técnica 1664/2017 (peça 80, do TC 1214/2016),
referente às diárias concedidas ao senhor Antônio Morais Filho:
Tabela
Acerca da relevância da participação dos edis em eventos de natureza representativa do Município ou em eventos que visem a agregar valores ao desempenho de suas
funções, bem como a concessão de diárias, faço destacar as previsões constitucionais e da Lei Orgânica a respeito do tema.
A Constituição do Estado do Espírito Santo, de 05 de outubro de 1989, dispõe amplo leque de atribuições ao Poder Legislativo, constituída de deputados representantes
do povo, conforme disposto em seu artigo 55:
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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Das Atribuições da Assembleia Legislativa
Art. 55. Cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do
Governador do Estado, dispor sobre todas as matérias
de competência do Estado, especialmente sobre:
I - tributos, arrecadação e distribuição de rendas;
II - plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento
anual, operações de crédito e da dívida pública;
III - fixação e modificação do efetivo da Polícia Militar e
do Corpo de Bombeiros Militar, nos termos da legislação federal;

A Lei Orgânica Municipal de Barra de São Francisco, de
05 de abril de 1990, apresenta a seguinte previsão:

públicos e fixar os respectivos vencimentos;

Seção I

XIV - autorizar consórcios com outros municípios;

Da Câmara Municipal

XV - delimitar o perímetro urbano;

[...[

XVI - autorizar a alteração de denominação de próprios,
vias e logradouros públicos;

Art. 10. Cabe à Câmara, com a sanção do Prefeito, dispor sobre as matérias de competência do Município, e
especialmente:

XIII - aprovar o plano diretor;

XVII - dispor sobre atribuições dos secretários e órgãos
da administração pública direta e indireta;

I - legislar sobre assuntos de interesse local, inclusive suplementando a legislação federal e estadual;

XVIII - autorizar convênios com entidades públicas ou
particulares;

II - legislar sobre tributos municipais, bem como autorizar isenções fiscais e a remissão de dívidas;

XIX - dispor sobre normas urbanísticas, particularmente
as relativas a zoneamento e loteamento;

VI - criação, incorporação, fusão, anexação e desmembramento de Municípios;

III - votar o orçamento anual e o plurianual de investimentos, a lei de diretrizes orçamentárias, bem como autorizar a abertura de créditos suplementares e especial;

VII - divisão territorial em Municípios e organização administrativa do Estado, judiciária, do Ministério Público,
da Procuradoria-Geral, da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas;

XX – fixação e aumento da remuneração de seus servidores.(REDAÇÃO ACRESCENTADA PELA EMENDA Nº
046/2006);

IV - deliberar sobre obtenção e concessão de empréstimos e operações de crédito, bem como a forma e os
meios de pagamento;

XXI – fixar os subsídios do prefeito, vice-prefeito, dos secretários municipais e dos vereadores, em cada legislatura para a subseqüente, observados os artigos 37, XI, 39 §
4º, 150, II, 153, III e 153 § 2º, I;

IV - planos e programas estaduais, regionais e setoriais
de desenvolvimento;
V - transferência temporária da sede do governo;

VIII - criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, bem como a fixação dos respectivos vencimentos;
IX - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de
Estado e órgãos da administração direta, indireta e fundacional;
X - alienação, cessão, permuta ou arrendamento de imóveis públicos;
XI - exploração, permissão ou concessão de serviço público;
XII - instituição de regiões metropolitanas, aglomerações
urbanas e microrregiões.

V - autorizar a concessão de auxílios e subvenções;
VI - autorizar a concessão de serviços públicos;
VII - autorizar a concessão de direito real de uso sobre os
bens municipais;
VIII - autorizar a concessão administrativa de uso de bens
municipais;
IX - autorizar a alienação de bens imóveis;
X - autorizar a aquisição de bens móveis, salvo quando se
tratar de doação sem encargo;
XI - dispor sobre a criação, organização e suspensão de
distritos, observada a legislação estadual;
XII - criar, alterar e extinguir cargos, funções e empregos
www.tce.es.gov.br

XXII – dar denominação a ruas, logradouros e bens públicos.(REDAÇÃO DADA PELA EMENDA Nº 058/2006)
Em meio ao amplo leque de atuação dos parlamentares,
como se percebe de apenas alguns trechos legais, a função de um parlamentar, legítimo representante do povo,
exige uma visão atual sobre o cenário municipal, estadual, nacional e até mundial, no que diz respeito às políticas públicas nos mais variados campos de atuação da
sociedade.
Ao vereador, integrante da Câmara de Vereadores a qual
exerce a função do Poder Legislativo na esfera municipal,
cabe analisar as demandas sociais, os interesses da coSegunda-feira, 17 de junho de 2019
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letividade com a participação de diversos atores sociais,
econômicos e políticos que atuam em grupos de interesses, cujas demandas poderão refletir na elaboração de
projetos de leis, os quais serão submetidos a voto dos
membros da câmara municipal.
Além disso, é da competência dos vereadores a fiscalização das ações tomadas pelo Poder Executivo, acompanhando a administração municipal no cumprimento da
lei e na boa e correta aplicação do erário ao atendimento das necessidades da população do município, incluindo as mais diversas frentes de atuação (saúde, agricultura, licitações públicas, educação, segurança, desenvolvimento, além de outros assuntos de interesse da municipalidade).
Acompanhando esse entendimento, Antônio Carlos Torrens, assim se expressa:
O que queremos colocar em questão é que o papel desempenhado pelo Legislativo na condução de determinadas políticas públicas é decisivo, pois representa a legitimação, o controle político, a fiscalização e a vigilância sobre a atividade governamental e canal de comunicação entre os que detêm o poder político e os governados, tornando efetiva a participação do Parlamento
na condução política do governo. (TORRENS, ANTONIO
CARLOS. PODER LEGISLATIVO E POLÍTICAS PÚBLICAS:
UMA ABORDAGEM PRELIMINAR. SÃO PAULO, NDJ, n. 7,
p. 766 - 776, 2014.
Entendo também, que aos vereadores cabe a representação e a interlocução dos interesses do município e dos
munícipes frente aos demais Poderes, órgãos de fiscalização, Ministério Público, além de participação em
ações/eventos/atividades relevantes dentro da própria
localidade.

No que tange à prestação de contas simplificadas de diárias, o Tribunal de Contas de Minas Gerais, reconhece essa possibilidade em sede de consulta:
AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO. INDENIZAÇÃO. PREFERENCIALMENTE MEDIANTE PAGAMENTO
DE DIÁRIAS DE VIAGEM, COM PRESTAÇÕES DE CONTAS
SIMPLIFICADA E EMPENHO PRÉVIO ORDINÁRIO. NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO, POR ADIANTAMENTO OU REEMBOLSO, COM POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE GASTOS.
REMESSA, AO CONSULENTE, DE CÓPIAS DAS NOTAS TAQUIGRÁFICAS DAS CONSULTAS NºS 748.370, 725.864 E
658.053. (Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
Consulta 807.565, de 09/12/2009)
Quanto ao argumento de que, ante a existência de apenas dois veículos para atender às demandas da Câmara Municipal de Barra de São Francisco não seria possível a concessão das diárias nos quantitativos concedidos,
entendo que assiste razão às alegações dos recorrentes,
pois a concessão de uma diária não está condicionada à
utilização do veículo oficial, uma vez que o beneficiário
pode utilizar de veículo próprio, inclusive.
Pelas razões aqui expostas, entendo estar justificado o
indício de irregularidade de pagamento de diárias sem
comprovação de interesse público, devendo ser excluída
a responsabilidade dos recorrentes.
Por fim, tendo em vista o disposto no art. 401, da Resolução TC n° 261, de 4 de junho de 2013 (Regimento Interno
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo), existindo responsabilidade solidária na decisão recorrida, o
recurso apresentado por uma das partes aproveitará aos
demais no que concerne às circunstâncias objetivas, senão vejamos:
www.tce.es.gov.br

Art. 401. Havendo responsabilidade solidária na decisão
recorrida, o recurso apresentado por uma das partes
aproveitará a todas, mesmo àquela que tiver sido julgada revel ou não o houver interposto.
§ 1º Na hipótese prevista no caput, o recurso somente
aproveita ao responsável solidário no que concerne às
circunstâncias objetivas, não se estendendo aos fundamentos de natureza subjetiva.
§ 2º Havendo partes com interesses opostos, a interposição de recurso por uma delas enseja à outra a apresentação de contrarrazões, no mesmo prazo do recurso.
Desse modo, julgo necessária a extensão do entendimento aos demais responsáveis que não apresentaram
recurso, no presente caso, o senhor Valézio Armani.
Ressalto, porém, que é inegável a necessidade, ainda
mais em tempos atuais em que se prega transparência
e responsabilidade dos gestores, de um maior controle
dos gastos públicos, inclusive com revisão de dispositivos que possam gerar despesas que atentem, especialmente, contra os princípios constitucionais da moralidade e da economicidade, de modo que entendo pertinente encaminhar recomendação ao Legislativo municipal,
para que adote providências a fim de qualificar os procedimentos para liquidação de despesas de diárias, incluindo especificações e detalhamentos mais claros quanto
ao interesse público de sua concessão.
II.2.2 Dos valores pagos à título de combustível (item
2.1.1.2, da ITC 1622/2017, do TC 1214/2016 – Ausência
de motivação da finalidade e do interesse público das
viagens)
Segue resumo das alegações recursais elaborado pela
ITR 68/2019-1, abaixo transcrito:
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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Acerca do item, argumentaram os Recorrentes, que a
equipe técnica desta Corte de Contas descreveu gastos
em excesso, com combustível, imputando ressarcimento ao Presidente da Câmara, Sr. Juvenal Calixto Filho. Entretanto, segundo eles, no Acórdão não há ressarcimento condenatório, mas apenas multa, sem individualizar
a parte da multa que diz respeito a cada irregularidade.

Nexo: ao autorizar a utilização de veículos e de abastecimentos sem que fosse comprovado o interesse público
dos deslocamentos, permitiu o desperdício de recursos
e o dano ao erário

Ademais, segundo eles, o Acórdão afastou o ressarcimento mas manteve a irregularidade, sem, contudo, indicar precisamente o dispositivo legal que foi infringido,
existindo, conforme aduziram, dificuldade em determinar qual das alíneas do artigo 84, inciso III tem o fundamento legal adequado.

Conforme depreendo dos apontamentos feitos pela área
técnica, percebo que a presente irregularidade correlaciona a necessidade de devolução de verbas destinadas
ao pagamento de combustível dos veículos com as diárias em que se vislumbrou irregularidade na concessão.

Deste modo, conforme alegaram os Recorrentes, houve
grave lesão aos seus direitos, tornando impossível a tipificação das condutas praticadas. Mesmo assim, segundo
eles, trouxeram a documentação comprobatória de que
o veículo em questão foi objeto de correção para evitar
o consumo exagerado de combustível o que decorria de
defeito mecânico, que foi objeto de reparo técnico.
Noto que o Relatório de Inspeção 9/2016 prevê a seguinte irregularidade e descrição de conduta e nexo causal:
2.1.1.2 – Ausência de motivação da finalidade e do interesse público das viagens.
Critérios: Art. 45, § 2.º, da Constituição do Espírito Santo, de 5 de outubro de 1989.
Responsável:
1- Juvenal Calixto Filho (Presidente da Câmara)
Conduta: autorizar a utilização de veículos e de abastecimentos sem que fosse comprovado o interesse público
dos deslocamentos

Culpabilidade: era exigível conduta diversa, vez que cabe ao ordenador de despesas zelar pela correta utilização dos escassos recursos públicos

Assim, entendo que restou prejudicada a analise deste
item, ressaltando que o acórdão recorrido não havia imputado ressarcimento de valores, mas tão somente de
multa, de modo que acolho as alegações recursais, para reformar o acórdão e afastar a multa imputada, já que
considerei justificados os deslocamentos e recebimentos
de diárias realizados.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno do TCEES), divergindo do entendimento no Núcleo de Controle Externo de Recursos e
Consulta e do Ministério Público de Contas e VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta
de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator

conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 CONHECER o recurso de reconsideração para, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, rejeitando as
prejudiciais de mérito suscitadas e acolhendo as justificativas sobre o mérito, alterando, assim, Acórdão TC
384/2018-1 – Segunda Câmara, proferido no bojo do
Processo TC 1214/2016-2, para afastar as irregularidades referentes à justificativa insuficiente quanto à finalidade e ao interesse público no pagamento de diárias e,
consequentemente, à ausência de motivação da finalidade e do interesse público das viagens;
1.2 DESCONVERTER o Processo TC 1214/2016-2, na forma do art. 207, § 3º e do art. 329, § 8º, do Regimento Interno do TCEES em razão do afastamento das irregularidades, acolhendo as justificativas dos vereadores;
1.3 RECOMENDAR, nos termos do art. 207, V, do Regimento Interno do TCEES, ao atual Presidente da Câmara Municipal de Barra de São Francisco, que adote providências a fim de promover a qualificação dos procedimentos para liquidação de despesas de diárias, incluindo
especificações e detalhamentos mais claros quanto à demonstração do interesse público, à motivação e à comprovação de sua concessão e sua execução;
1.4 Dar CIÊNCIA às partes, aos interessados e ao MPC, na
forma regimental; e
1.5 Após o trânsito em julgado, ARQUIVAR os autos.
2. Unânime.

1. ACÓRDÃO

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os

4. Especificação do quórum:
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4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (vice-presidente no exercício da presidência), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator), Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, Sérgio Manoel Nader Borges, Rodrigo Coelho
do Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-Presidente no exercício da Presidência
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
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

Acórdão 00585/2019-1
Processos: 01192/2018-6, 06796/2016-3
Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: PMA - Prefeitura Municipal de Alegre
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Interessado: PAULO LEMOS BARBOSA
Recorrente: Membros do Ministério Público de Contas
(LUIS HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA)
Procurador: WILSON MARCIO DEPES (OAB: 1838-ES)

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO
TC 1202/2017- PRIMEIRA CAMARA – CONHECER – NÂO
PROVIMENTO – MANTER INCÓLUME O ACÓRDÃO – ARQUIVAR

LHA DE PAGAMENTO NO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES DEVIDAS AO RPPS (RPPSA). (Item 3.4.2.1 do RT
85/2017).

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES

Base legal: arts. 40 e 195, I, da Constituição Federal.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo
Ministério Público Especial de Contas do Estado do Espírito Santo - MPEC, por intermédio do Procurador, Dr.
Luiz Henrique Anastácio da Silva, em face do Acórdão
TC 1202/2017 da Primeira Câmara, por meio do qual,
por maioria, nos termos do voto vista do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, “regulares com reassalvas” as contas do Sr. Paulo Lemos Barbosa, Prefeito
Municipal de Alegre, no exercício de 2015 – Processo TC
6796/2016, conforme transcrição:
1. ACÓRDÃO TC-1202/2017 – PRIMEIRA CÂMARA
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as razões
expostas pelo relator:
1.1. Manter as seguintes irregularidades, sem o condão
de macular as contas, conforme já fundamentado neste voto:
1.1.1. DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES APURADOS NO
INVENTÁRIO ANUAL DOS BENS IMÓVEIS E OS SALDOS
REGISTRADOS NO BALANÇO PATRIMONIAL (Item 3.2.2.1
do RT 85/2017).

1.2. Julgar regulares com ressalvas as contas da Prefeitura de Alegre, sob a responsabilidade do Sr. Paulo Lemos Barbosa, no exercício suas funções administrativas de ordenador de despesas, relativas ao exercício de
2015, nos termos do inciso II, do art. 84, da Lei Complementar 621/2012, dando ao responsável, a quitação que
trata o art. 85 do mesmo diploma legal;
1.3. Encaminhar ao atual gestor as seguintes determinações:
1.3.1. Que realize a conciliação da folha de pagamento
quanto à base de cálculo da Contribuição Patronal e o valor efetivamente recolhido ao RPPS e, se for comprovado que houve recolhimento à menor, proceda ao recolhimento complementar e encaminhe os ajustes contábeis
realizados e documentação comprobatórias à este Tribunal na próxima prestação de contas anual.
1.3.2. Atente para os prazos da Instrução Normativa
36/2016 quanto à preparação de sistemas e outras providências de implantação e a obrigatoriedade dos registros contábeis e encaminhe os inventários dos bens patrimoniais na próxima prestação de contas.
1.4. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.

Base legal: Lei 4.320/64, arts. 94 a 96

2. Por maioria, nos termos do voto-vista do conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Vencido o Relator,
que votou pela irregularidade das contas com multa de
R$ 3.000,00.

1.1.2. DIVERGÊNCIA ENTRE VALOR CONTÁBIL E DE FO-

3. Data da Sessão: 27/09/2017 - 34ª Sessão Ordinária da
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1ª Câmara
Com o fito de assegurar o contraditório, com amparo
no artigo 156 da Lei Complementar 621/2012 c/c com
o artigo 402, inciso I, do RITCESS, por meio da Decisão
Monocrática 00497/2018-1, foi condedida ao Sr. Paulo
Lemos Barbosa a oportunidade para oferecimento de
contrarrazões recursais, tendo em vista a possibilidade
de reforma do Acórdão 1202/2017 – Primeira Câmara.
Devidamente notificado quanto à Decisão Monocrática 00497/2018-1, o Senhor Paulo Lemos Barbosa não
apresentou contrarrazões, sendo os encaminhados ao
Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas –
NRC para instrução, que, nos termos da Instrução Técnica de Recurso ITR 241/2018 (Fls. 24/38), manifestou-se
pelo CONHECIMENTO e no mérito, pelo PROVIMENTO
do presente Recurso.
O Ministério Publico de Contas, manifestou-se por meio
do Parecer Ministerial 04012/2018-4 anuindo à proposta da àrea técnica.
Após, o presente Processo integrou a pauta da 38ª Sessão Ordinária do Plenário, realizada em 30/10/2018,
sendo que naquela oportunidade o advogado do Recorrido realizou sustentação oral, conforme Notas Taquigráficas 214/2018-1, acostadas as Fls. 57/60 dos presentes
autos e, por determinação deste Relator, tornaram os
autos à unidade técnica competente para instrução, nos
termos regimentais.
O Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas manifestou-se nos termos da Manifestação Técnica
0894/2019, concluindo como segue:
CONCLUSÃO
Após análise dos argumentos fáticos e jurídicos apresen-

tados por ocasião da sustentação realizada, integrantes
dos presentes autos, opina-se pelo PROVIMENTO ao recurso interposto no que tange à reforma do Acórdão TC
- 1202/2017 – Primeira Câmara, exarado no Processo de
Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de
Alegre (TC 6793/2016), relativo às Contas de Gestão do
exercício de 2015.
Em decorrência da ausência de elementos suficientes
nos presentes autos para elidir, do ponto de vista técnico-contábil, a ocorrência da seguinte irregularidade,
conclui- se por sua manutenção, sugerindo-se, portanto, a reforma do instrumento decisório atacado, uma vez
que esta conduz à emissão de Acórdão pela IRREGULARIDADE DAS CONTAS:
Divergência entre valor contábil e de folha de pagamento no recolhimento das contribuições previdenciárias
patronais dos servidores devidas ao RPPS (RPPSA) (item
3.4.2.1 do RT 85/2017, 2.4 da ITC 2764/2017 e 2 da presente Manifestação Técnica).
Base legal: Artigos 40 e 195, inciso I, da Constituição da
República Federativa do Brasil.
Consoante fundamentação apresentada no item 1 desta Manifestação Técnica, relativamente à irregularidade
a seguir destacada, propõe-se a manutenção dos exatos termos do Acórdão TC-1202/2017 - Primeira Câmara, prolatado nos autos TC-6796/2016, sem prejuízo das
determinações ao atual gestor da Prefeitura Municipal
de Alegre, exaradas naquela peça decisória:
Divergência entre os valores apurados no Inventário
Anual dos Bens Imóveis e os saldos registrados no Balanço Patrimonial (item 3.2.2.1 do RT 85/2017 e 2.1 da
ITC 2764/2017).
www.tce.es.gov.br

Base legal: Artigos 94 a 96 da Lei Federal 4320/1964.
Foram os autos ao Ministério Público de Contas que manifestou-se por meio do Parecer 00830/2019-2, anuindo à
proposta contida na Manifestação técnica 00894/2019-5
Após vieram os autos conclusos a este Relator.
FUNDAMENTAÇÃO
DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Em consonância com a Instrução Técnica de Recurso
226/2017-6 e Manifestação Técnica 00894/2016-5, constata-se que os requisitos de admissibilidade, quais sejam: o cabimento, o interesse recursal, a legitimidade e a
tempestividade restam regularmente atendidos, motivo
pelo qual deve o presente recurso ser conhecido.
DO MÉRITO
Inconformado Decisão deste Tribunal de Contas o Ministério Público de Contas impetrou o presente Recurso de
Reconsideração apresentando as razões que seguem:
Denota-se do Acórdão recorrido que a Primeira Câmara dessa Corte, por maioria, nos termos do voto-vista do
conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, conquanto tenha mantido 2 (duas) irregularidades, julgou
REGULAR COM RESSALVA a Prestação de Contas da Prefeitura de Alegre, referente ao exercício de 2015, afirmando não ter os apontamentos o condão de macular
as contas, expedindo-se tão somente determinações.
Ocorre que a prestação de contas implica responsabilidade pessoal do gestor à época dos fatos e não pode
ser negligenciada, ao arbítrio dessa Corte, por meio de
expedição de determinações ao atual gestor, como propõe o Relator.
Destarte, os efeitos dessas irregularidades, mesmo que
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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sejam corrigidas posteriormente, como determina o
Acórdão, não podem ser desvinculados do agente responsável e, portanto, devem refletir no resultado das
contas objeto dos presentes autos.

o pagamento de décimo terceiro e o recolhimento das
contribuições previdenciárias no mês de dezembro de
2015 (que são contabilizados em janeiro), que frisa-se:
são passíveis de gerar a divergência de no máximo 10%.

Ora, se há irregularidades, significa que o gestor, ciente
das responsabilidades de seu cargo não foi diligente com
a coisa pública, incorrendo em ato grave, que encontra
perfeita subsunção na hipótese do inciso III, do artigo 80,
da LC 621/2012.

Assim, a divergência não terá o condão de macular as
contas se for de até 10%.

Notadamente – quanto ao item “1.1.1. DIVERGÊNCIA
ENTRE OS VALORES APURADOS NO INVENTÁRIO ANUAL DOS BENS IMÓVEIS E OS SALDOS REGISTRADOS NO
BALANÇO PATRIMONIAL (Item 3.2.2.1 do RT 85/2017)”
– a Nota Técnica Nº 003/2016 – que “fixa procedimentos
para análise das Prestações de Contas Anuais relativas
ao exercício de 2015” –, determina “com base nas peças
que integram a prestação de contas anual (demonstrativo da dívida fundada, demonstrativo da dívida flutuante,
balancete da execução orçamentária da despesa), resumos da folha de pagamento, demonstrativo das despesas liquidadas e recolhidas de contribuições previdenciárias, dentre outras peças exigidas pela Instrução Normativa TC nº 34/2015, verificar se foram empenhadas, liquidadas e pagas obrigações previdenciárias devidas pela
unidade gestora (patronal) em valores próximos ao devido no exercício, considerando como aceitável, para fins
de análise, variações entre os registros contábeis e os
demonstrativos da folha de pagamento não superiores
a 10% (dez por cento)”.
Esse percentual de 10% não foi fixado pelo corpo técnico
de forma aleatória, mas considerando todos os fatos que
podem ensejar a variação entre os registros contábeis e
os demonstrativos da folha de pagamento, quais sejam,

Aliás, na ITC, já ficou registrado que “o valor pendente
de pagamento em dezembro/2015, conforme evidenciado no DEMCPA – Demonstrativo de Contribuições Patronais, refere-se a apenas 6,06% do total devido”, portanto, ainda menor do que 10%, demonstrando que a margem aceitável de divergência é benéfica ao gestor.
Ocorre que, nos presentes autos, a divergência apontada pela área técnica, no valor anual de R$ 289.844,97,
representa 23,48% das contribuições devidas (R$
1.234.394,00), o que tem o condão de macular as contas em análise, comprovando-se a efetiva ausência de
recolhimento.
E a ausência de recolhimento configura irregularidade de
natureza grave, que causa prejuízo financeiro ao Instituto Próprio de Previdência, em razão da adoção de medidas econômicas desnecessárias para correção dos desvios do sistema, comprometendo o futuro das finanças
públicas.
Deste modo, impossível caracterizar o apontamento em
algo diferente de grave infração à norma legal, que induz à irregularidade das contas por força do inciso III do
art. 80 da Lei Complementar n° 621/12, não se admitindo considerar as contas regulares com ressalva, pois a
ressalva é reservada apenas às falhas formais e não graves.
Ressalta-se: o sistema previdenciário fundamenta-se no
www.tce.es.gov.br

princípio do equilíbrio financeiro e atuarial – insculpido no caput do art. 201 da Constituição Federal –, que
reflete a existência de reservas monetárias ou de investimentos, numerário ou aplicações suficientes para o
adimplemento dos compromissos atuais e futuros previstos.
Assim, o gestor responsável pelo RPPS deve ser rigoroso
na perseguição da sustentabilidade desse regime previdenciário, o que só pode ser alcançado com o regular e
tempestivo recolhimento das contribuições previdenciárias, sob pena de se criar uma falsa percepção da realidade para a elaboração das medidas necessárias à correção de desvios do sistema, o que causa prejuízos financeiros.
Tal alerta pode ser encontrado em trecho de trabalho
publicado para a Coleção Previdência Social, Série Estudos; v.34, de autoria de Narlon Gutierre Nogueira, intitulado “O equilíbrio financeiro e autuarial dos RPPS: de
princípio constitucional a política pública de Estado”, p.
187, a seguir transcrito:
[...] quando o equilíbrio financeiro e atuarial foi estabelecido de forma explícita como princípio constitucional
para a organização dos RPPS, no final de 1998, estes, em
sua maioria, já existiam e se encontravam diante de uma
situação de desequilíbrio estrutural crônico. Assim sendo, “construir” o equilíbrio não foi apenas uma diretriz
inovadora a ser observada pelos RPPS que viessem a ser
instituídos, mas tarefa muito mais complexa, que implica
“desconstruir” modelos e estruturas erroneamente consolidados há anos ou décadas.
As consequências desse desequilíbrio ainda não se fazem sentir de forma tão aguda no presente, especialmente para muitos Municípios cujos RPPS, embora apreSegunda-feira, 17 de junho de 2019
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sentem déficit atuarial, mantêm superávits financeiros e
possuem recursos acumulados suficientes para o pagamento dos benefícios por alguns anos. No caso da União,
dos Estados e dos Municípios com RPPS mais antigos,
além do desequilíbrio atuarial há o desequilíbrio financeiro, que requer aportes mensais para sua cobertura,
porém este se apresenta em valores que podem ser suportados pelos recursos orçamentários dos Tesouros nacional, estaduais e municipais.
Porém, se mantida a postura atual dos entes federativos, que não tratam com a devida importância o equilíbrio financeiro e atuarial de seus RPPS e resistem à adoção de medidas para o equacionamento do déficit atuarial, essa situação irá se agravar no futuro, com prejuízo
para sua própria capacidade administrativa.
O desequilíbrio nas contas públicas, ocasionado pelo
crescimento contínuo das despesas com pessoal, poderá comprometer a capacidade de efetivação das políticas
de interesse dos cidadãos, tais como: saúde, educação,
segurança e moradia, e conduzirá à necessidade imperiosa de severas reformas previdenciárias que ameaçarão o direito dos servidores públicos. (g.n.)
Nesse contexto, o responsável, ao praticar a irregularidade descrita no Item 1.1.1 do Acórdão, fomentou a ocorrência de desfalques nas contas do Instituto de Próprio
de Previdência, incitando prejuízo nítido à administração
pública e aos beneficiários do sistema.
Portanto, conquanto a posteriori seja sanada a irregularidade, tal hipótese de maneira alguma elide ou atenua
a conduta do gestor, pois os prejuízos já foram causados.
Destaca-se: os fatos referem-se a irregularidade de natureza grave, que causa prejuízo financeiro ao Instituto de

Previdência, em razão da não adoção de medidas econômicas necessárias para correção dos desvios do sistema.
Nessa linha, o Tribunal de Contas Catarinense, no processo nº 02/03501551, Acórdão n. 1765/08, julgou irregulares as contas de gestão de Prefeito, nos termos
adiante reproduzidos:
6.1. JULGAR IRREGULARES, COM IMPUTAÇÃO DE DÉBITO, (…) E CONDENAR OS
RESPONSÁVEIS A SEGUIR DISCRIMINADOS AO PAGAMENTO DE DÉBITOS DE SUA RESPONSABILIDADE, fixando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Acórdão no Diário Oficial Eletrônico desta Corte de Contas, para comprovar, perante este Tribunal, O
RECOLHIMENTO DO VALOR DO DÉBITO AOS COFRES DO
MUNICÍPIO, ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DOS JUROS LEGAIS (…) calculados a partir da data
da ocorrência do fato gerador do débito (…).
6.1.2. De responsabilidade do Sr. EDGAR SCHNEIDER, ex-Prefeito Municipal de Meleiro, CPF nº 029.201.079-68
m as seguintes quantias:
6.1.2.1. R$25.483,76 (VINTE E CINCO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS
REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) REFERENTE A DESPESAS COM
PAGAMENTO DE JUROS DECORRENTES DE ATRASO NO
REPASSE DE VALORES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA, em descumprimento ao previsto no art. 4º e no § 1º do art. 12 da Lei (federal) n.
4.320/64 (item III-B.1.1 do Relatório DMU)
Aliás, esse é o entendimento pacífico dessa Corte. São
inúmeros os julgados desse Tribunal nesse sentido, ex
vi:
www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC-939/2016 - PLENÁRIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC3051/2014, ACORDAM os srs. conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia quatro de outubro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos do voto do relator,
conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
Julgar irregular a Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de São Mateus, sob a responsabilidade
do senhor Amadeu Boroto, referente ao exercício de
2013, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “d” e
“e” da Lei Complementar 621/2012, pelo cometimento
da irregularidade apontada no Relatório Técnico Contábil RTC 213/2015, qual seja, ausência de recolhimento
de valores retidos de servidores e terceiros, indicando
apropriação indevida de recursos financeiros (Base Normativa: artigos 35, 85, 92, 101 e 105 da Lei Federal nº.
4.320/1964; artigos 865 e 868, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR) de 1999, alterado pelo inciso I, alínea “d”, do artigo 70 da Lei
11.196/2005; artigos 37 e 158, inciso I, da Constituição
da República Federativa do Brasil e artigo 30 da Lei nº.
8.212/1991);
Aplicar multa individual no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) ao senhor Amadeu Boroto, com amparo no artigo 135, inciso II da Lei Complementar 621/2012;
Formar autos apartados, nos termos dos art. 38, parágrafo único, e art. 281 do
Regimento Interno, mediante a juntada de cópias do
RTC, ITI, ICC, ITC e do Acórdão, para quantificação do
dano causado ao erário em razão das despesas indevidas com juros e multas decorrentes do atraso no recoSegunda-feira, 17 de junho de 2019
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lhimento das parcelas do débito junto à Previdência Social, mediante Tomada de Contas Especial;

Determinar ao atual Controlador-Geral do Município de
Divino de São Lourenço que:

Determinar à atual gestão da Prefeitura Municipal de
São Mateus para que recolha tempestivamente os valores relativos a contribuições previdenciárias retidas de
seus servidores e terceiros;

Instaure Tomada de Contas Especial, para apuração e
quantificação do dano, bem como identificação dos responsáveis, a fim de apurar a totalidade dos encargos
financeiros incidentes sobre o recolhimento em atraso
das parcelas devidas ao INSS e ao FGTS relacionadas ao
parcelamento firmado e o ressarcimento aos cofres públicos (item III.I da ICC 201/2015), com fulcro no artigo
83, §1º5, da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei
Orgânica do TCEES), sob pena de incorrer em responsabilidade solidária, informando, ainda, outros dados exigidos pela Instrução Normativa TC nº 32/2014, devendo os autos da Tomada de Contas Especial ser encaminhados a este Tribunal no prazo de 90 (noventa) dias,
na forma do art. 14 da IN TC 32/2014;

Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
ACÓRDÃO TC-1753/2015 - PRIMEIRA CÂMARA
Vistos, relatados e discutidos nos autos do Processo TC2674/2014, ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia onze de novembro de dois
mil e quinze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
Julgar irregulares as contas do Fundo Municipal de Saúde de Divino de São Lourenço, sob a responsabilidade
do Sr. Aurecil Gonçalves Muruci, relativas ao exercício de
2013, nos termos do inciso III, do art. 84, incisos “c” e “d”
da Lei Complementar 621/2012, tendo em vista a manutenção da seguinte irregularidade:
Ausência do recolhimento das parcelas devidas ao INSS
e ao FGTS relacionadas a parcelamentos firmados (Item
II.I da ICC 201/2015).
Base legal: Lei Federal 8.212/91, art. 30, inc. I, alíneas “a” e “b” e art. 37 da Constituição da República, Lei
4.320/64.
Aplicar multa ao responsável, Sr. Aurecil Gonçalves
Muruci, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizáveis na forma do art. 138 c/c art. 135, §3º, ambos da
LC 621/2012, dosada na forma do artigo 389, incisos II e
III, da Resolução TC 261/2013, por se tratar de pretensão
punitiva em virtude da irregularidade mantida;

Comunique a esta Corte de Contas a Instauração de Tomada de Contas em tela, no prazo de 15 (quinze) dias, de
acordo com o estabelecido no art. 5º da IN TC 32/20146
e, acaso confirmado o prejuízo, providencie sua devolução ao erário do município, nos termos dos arts. 152 e
seguintes do Regimento Interno do Tribunal, devendo
observar os prazos constantes da IN nº 32/2014.
Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
ACÓRDÃO TC-1755/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
Vistos, relatados e discutidos nos autos do Processo TC3146/2014, ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia onze de novembro de dois
mil e quinze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
Julgar irregulares as contas da Prefeitura de Divino de
www.tce.es.gov.br

São Lourenço, sob a responsabilidade do Sr. Miguel Lourenço da Costa, no exercício de suas funções administrativas, relativas ao exercício de 2013, nos termos do inciso III, do art. 84, incisos “c” e “d” da Lei Complementar
621/2012, tendo em vista a manutenção da seguinte irregularidade:
“Ausência do recolhimento das parcelas devidas ao INSS
e ao FGTS relacionadas a parcelamentos firmados (Item
II.I da ICC 202/2015).” Base legal: Lei Federal 8.212/91,
art. 30, inc. I, alíneas “a” e “b” e art. 37 da Constituição
da República, Lei 4.320/64.
Aplicar multa ao responsável, Sr. Miguel Lourenço da
Costa, no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), atualizáveis na forma do art. 138 c/c art.
135, §3º, ambos da Lei Complementar 621/2012, dosada na forma do artigo 389, incisos II e III, do Regimento
Interno, por se tratar de pretensão punitiva em virtude
da irregularidade mantida;
Determinar ao atual Controlador-Geral do Município de
Divino de São Lourenço que:
Instaure Tomada de Contas Especial, para apuração e
quantificação do dano, bem como identificação dos responsáveis, a fim de apurar a totalidade dos encargos
financeiros incidentes sobre o recolhimento em atraso
das parcelas devidas ao INSS e ao FGTS relacionadas ao
parcelamento firmado e o ressarcimento aos cofres públicos (item III.I da ICC 201/2015), com fulcro no artigo
83, §1º , da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei
Orgânica do TCEES), sob pena de incorrer em responsabilidade solidária, informando, ainda, outros dados exigidos pela Instrução Normativa TC nº 32/2014, devendo os autos da Tomada de Contas Especial ser encamiSegunda-feira, 17 de junho de 2019
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nhados a este Tribunal no prazo de 90 (noventa) dias,
na forma do art. 14 da IN TC 32/2014;
Comunique a esta Corte de Contas a Instauração de
Tomada de Contas em tela, no prazo de 15 (quinze)
dias, de acordo com o estabelecido no art. 5º da IN TC
32/2014 e, acaso confirmado o prejuízo, providencie sua
devolução ao erário do município, nos termos dos arts.
152 e ss. do Regimento Interno do Tribunal, devendo observar os prazos constantes da IN nº 32/2014;
Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
E, como se verifica nas decisões colacionadas, o atraso no recolhimento, em razão das despesas indevidas
e desnecessárias com multa, juros e correção monetária, também ocasiona dano ao erário, que, quando não
quantificado no processo de prestação de contas, gera o
dever de formação de autos apartados ou de adoção de
providências administrativas cabíveis pela unidade gestora, ambos objetivando identificar os responsáveis e reaver para os cofres públicos os encargos derivados do
não pagamento tempestivo das referidas contribuições.
Verifica-se, portanto, que a irregularidade indicada no
item 1.1.1 consubstancia “grave infração à norma legal
ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial”, que causou “dano injustificado ao erário”, devendo esse Tribunal de
Contas, inexoravelmente, julgar irregular a prestação de
contas, nos termos do art. 84, inciso III, “d” e “e”, da LC
n. 621/12.
Aliás, diante da gravidade da irregularidade e considerando o cenário alarmante da gestão previdenciária no
país, em observância ao caráter repressivo e preventivo,
deve ser aplicada multa ao responsável.

Enfim, houve grave erro de julgamento no v. Acórdão TC1202/2017 – Primeira Câmara, haja vista que a irregularidade constatada macula, de forma insanável, a prestação de contas, fato que somente pode conduzir à emissão de acórdão num único sentido: PELA IRREGULARIDADE DAS CONTAS, por perfeita subsunção na hipótese das alíneas “c”, “d” e “e” do inciso III, do artigo 80, da
LC 621/2012.
IV – REQUERIMENTOS
Isto posto, requer o Ministério Público de Contas, na
forma dos arts. 152, inciso I, e 164 da LC nº 621/12, o
recebimento, conhecimento e provimento do presente recurso de reconsideração para que seja reformado o
Acórdão TC-1202/2017 – Primeira Câmara, a fim de que:
sejam julgadas IRREGULARES as contas do Paulo Lemos
Barbosa, Prefeito de Alegre no exercício de 2015, pela prática de ato ilegal, presentificado nos itens 1.1.1 e
1.1.2 do Acórdão recorrido, com amparo no artigo 84,
inciso III, alíneas “c”, “d” e “e”, da Lei Complementar Estadual 621/2012, condenando-o à multa individual, com
amparo no artigo 87, inciso IV c/c artigo 88 e artigo 135,
inciso II da Lei Complementar 621/2012;
com fundamento no artigo 1º, XVI, da Lei Complementar
Estadual 621/2012 c/c o artigo 329, §7º, do RITCEES, DETERMINAR ao atual Prefeito de Alegre:
2.3.1 Que atente para os prazos da Instrução Normativa
36/2016 quanto à preparação de sistemas e outras providências de implantação e a obrigatoriedade dos registros contábeis e encaminhe os inventários dos bens patrimoniais na próxima prestação de contas;
2.3.2 Que tome as medidas administrativas necessárias,
nos termos do art. 2º da IN TCEES 32/14, a fim de apuwww.tce.es.gov.br

rar a totalidade dos encargos financeiros incidentes sobre recolhimento de contribuições previdenciárias em
atraso, bem como a responsabilidade e o ressarcimento
aos cofres do município, tendo em vista que tal despesa
é considerada ilegítima e contrária à finalidade pública,
impondo-se a sua glosa, informando, ainda, a esta Corte
de Contas sobre o resultado obtido.
sejam os autos, posteriormente, remetidos à Área Técnica a fim de que se possa monitorar o cumprimento do
Acórdão proferido, nos termos da Resolução TC nº 278,
de 04 de novembro de 2014, que disciplina a verificação,
por meio de monitoramento, do cumprimento das determinações e recomendações expedidas pelo TCEES e
dos resultados delas advindos;
na forma do art. 156 da LC nº. 621/12, seja o gestor notificado para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso.
Pois bem.
Em relação ao item 1.1.1. DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES APURADOS NO INVENTÁRIO ANUAL DOS BENS
IMÓVEIS E OS SALDOS REGISTRADOS NO BALANÇO PATRIMONIAL (Item 3.2.2.1 do RT 85/2017)”, acompanho integralmente a manifestação técnica 0894/2019,
que propôs manter os exatos termos do Acórdão TC
1202/2017, cujos termos, reproduzo a seguir como parte do meu voto:
[...]
De acordo com o Recorrido, as divergências apuradas entre o Inventário Anual dos Bens Imóveis e os saldos registrados no Balanço Patrimonial teriam decorrido de “deficiências técnicas”, uma vez que “o município contratou uma empresa para o cumprimento desse desiderato,
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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mas tal empresa não conseguiu realizar todos os levantamentos necessários no ano de 2016, o que seria possível, apenas, em 2017”.

Reprodução parcial do Anexo Único da IN TC 036/2016
- Prazos para preparação de sistemas e outras providências de implantação e registro.

Não obstante, no entendimento do Recorrido, o apontamento em tela não representaria irregularidade, haja vista que a Instrução Normativa TC 036/2016, em seu
anexo único, estabeleceu novos prazos para o reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis
imóveis”.

Tabela

Vale mencionar que não foram apresentados documentos comprobatórios das medidas porventura tomadas e/
ou peças contábeis, os quais evidenciassem a retificação
dos registros contábeis relativos aos Bens Imóveis.
Em que pese a ausência de documentos comprobatórios, cabe ressaltar que no que se refere aos procedimentos contábeis e patrimoniais, há que se dizer que
ocorreram, a partir de 2014, alterações na legislação vigente que regulamentaram os prazos-limites para preparação de sistemas e a obrigatoriedade dos registros contábeis. De acordo com a Resolução TC 258, de 7 de maio
de 2013, os Municípios estavam autorizados a levantar
toda situação patrimonial e as devidas reavaliações até
31/12/2014, já em 18 de novembro de 2014, foi editada
a Resolução TC 280/14, a qual normatizou que os Procedimentos Contábeis Patrimoniais do MCASP (Manual
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público) fossem implementados integralmente até o final do exercício de
2015. Ambas as Resoluções foram revogadas pela Instrução Normativa TC 036, de 23 de fevereiro de 2016, onde restou configurado que os municípios teriam prazos-limites para preparação de sistemas e outras providências de implantação e obrigatoriedade dos registros contábeis, conforme a tabela seguinte:

do Acórdão TC-1202/2017 - Primeira Câmara, prolatado
nos autos TC-6796/2016, sem prejuízo das determinações ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Alegre,
exaradas naquela peça decisória.

Diante do apresentado, entende-se, salvo melhor juízo,
que no caso em tela existe configurada uma situação de
“regularidade com ressalvas”, pois a avaliação do cumprimento dos procedimentos contábeis-patrimoniais,
de acordo com as regras vigentes e, sobretudo por força da Instrução Normativa TC 036/2016, somente poderá ocorrer por ocasião da análise da Prestação de Contas
Anual referente ao exercício de 2019 e exercícios seguintes, quanto às regularizações relativas aos Bens Imóveis.

Pertinente ao item Divergência entre valor contábil e
de folha de pagamento no recolhimento das contribuições previdenciárias patronais dos servidores devidas
ao RPPS (RPPSA) (item 3.4.2.1 do RT 85/2017 e 2.4 da
ITC 2764/2017), passo a me manifestar.

Entende-se, também, que as movimentações patrimoniais ocorridas dentro do período da prestação de contas
anual deverão ser objeto de notas explicativas, caso não
coincida com o inventário e os respectivos registros contábeis. Nos termos do art. 96 da Lei 4.320/64, o levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por base
o inventário analítico de cada unidade administrativa e
os elementos da escrituração sintética na contabilidade.

[...]

No que tange aos Bens Imóveis, cabe registrar que
em análise consignada na Prestação de Contas Anual
do exercício de 2017 – Contas de Gestão (Processo TC
3568/2018), observou-se que não foram apuradas divergências entre os dados contábeis informados (Balanço
Patrimonial – arquivo digital BALPAT) e o inventário físico, representado pelo arquivo digital INVIMO encaminhado a esta Corte de Contas, conforme apurado na Tabela 14 do Relatório Técnico RT 134/2018-6.

Na mesma esteira, observou-se que as alegações concluíram que o Ministério Público de Contas, em sua peça recursal, teria depreendido pela ocorrência de ato ilegal do
Gestor pelo fato de que este “teria deixado de recolher
contribuições suplementares ao RPPS”.

Face a todo o exposto, no que tange à irregularidade em
comento, propõe-se a manutenção dos exatos termos
www.tce.es.gov.br

A Manifestação Técnica 894/2019-5 cotejando os argumentos do recorrente e do recorrido Instrução Técnica
de Recurso 00321/2018-4, acolhida pelo Parquet de contas, assim se pronuncia:
Os argumentos trazidos pelo Recorrido na sustentação
oral, em síntese, relacionam a divergência apontada no
item 3.4.2.1 do RT 85/2017 (item 2.4 da ITC 2764/2017)
às contribuições patronais suplementares, ou seja, às
contribuições destinadas à amortização do déficit atuarial do fundo previdenciário municipal e à capitalização
de recursos com objetivo de suportar as aposentadorias.

Dando continuidade à sua argumentação, o Recorrido
ponderou sobre a revogação de Decreto Municipal vigente à época da posse do então Gestor (Decreto Municipal 8482/2012), o qual foi revogado pela publicação
do Decreto Municipal 9067/2013. Segundo o Recorrido, o Decreto Municipal 8482/2012 teria disposto sobre
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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aumento da alíquota suplementar, com estabelecimento de aumentos progressivos, os quais, segundo relatou,
“o município, rigorosamente, não poderia arcar”. Cabe
registrar que o Recorrido denominou o aumento da alíquota suplementar, promovido pelo Decreto Municipal
8482/2012, de “absurdo técnico sem precedentes”.
Em sequência, verificou-se que o Recorrido explanou sobre o “Sistema de Arrecadação Previdenciário” do Município de Alegre, o qual classificou de ”totalmente anacrônico e defasado”, tendo discorrido, também sobre a existência de déficit técnico atuarial do Regime Próprio de
Previdência dos Servidores (RPPS).
Segundo o entendimento apresentado pelo Recorrido,
inexistiria possibilidade de quantificação de déficit técnico atuarial ou mesmo de comprovação de sua real existência, face à não compensação de créditos junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), decorrentes de
recolhimentos anteriormente efetuados pela Prefeitura
Municipal de Alegre, os quais não teriam sido adequadamente considerados na planilha de cálculo atuarial apresentada pela Caixa Econômica Federal.
Com todo o respeito às alegações trazidas pelo Recorrido, pede-se vênia para discordar de seu entendimento
de que o Ministério Público de Contas, em sua peça recursal, teria depreendido pela ocorrência de ato ilegal do
Gestor pelo fato de que este “teria deixado de recolher
contribuições suplementares ao RPPS”. Nas tabela elaboradas pela Área Técnica deste Tribunal, apresentadas
no item 3.4.2.1 do Relatório Técnico RT 85/2017 e 2.4 da
ITC 2764/2017, não se constatou distinção quanto ao tipo de contribuições patronais devidas (se relativas a contribuição patronais “custo normal” ou a contribuições
patronais suplementares), sendo apurado por meio do

confronto entre o total de contribuições patronais pagas
(extraído do arquivo digital DEMCPA) e o total de contribuições patronais devidas (incidente sobre a base de
cálculo informada no arquivo digital FOLRPP), uma ausência de recolhimentos da ordem de 23,48% (vinte e
três vírgula quarenta e oito por cento), estimada em R$
289.844,97 (duzentos e oitenta e nove mil, oitocentos e
quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos), consoante demonstração a seguir:
Tabela 02 da ITC 2764/2017: Contribuições previdenciárias – unidade gestora Em R$ 1,00
Base de cálculo (R$5.610.881,82) * alíquota (22%) =
R$1.234.394,00.
Valor informado no arquivo DEMCPA.
Fonte: Processo TC 6.796/2016 - Prestação de Contas
Anual/2015.
Tabela 07 do RT 85/2017: Contribuições previdenciárias
– unidade gestora Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 6.796/2016 - Prestação de Contas
Anual/2015.
¹ Não foi informado o valor total da contribuição patronal, mas apenas a base de cálculo (R$ 5.728.979,67). O
percentual da contribuição patronal de 22% foi identificado no arquivo DEMAAT do Instituto de Previdência de
Alegre;
² Vide Tabela 03.

Ressalta-se que, para fins de análise, esta Corte de Contas aplicou sobre a base de cálculo uma alíquota de 22%
(vinte e dois por cento), pois este foi o percentual informado nos arquivos digitais encaminhados na Prestação
de Contas Anual. Portanto, a alíquota aplicada apresentou-se inferior àquela estabelecida pelo Decreto Municipal 9067/2013 (25,46% - vinte e cinco vírgula quarenta e seis por cento, sendo 7,19% – sete vírgula dezenove
por cento, referentes ao “custo normal” e 16,27% - dezesseis vírgula vinte e sete por cento, referentes ao “custo suplementar”).
Cabe registrar que, em 15 de dezembro de 2010, foi sancionada outra norma que dispôs sobre modificação das
alíquotas previstas no § 8º do art. 20 da Lei Municipal
2813/2007 (Lei de Reestruturação do RPPS de Alegre),
alterada pela Lei Municipal 3120/2010 supracitada. A Lei
em comento correspondeu à Lei Municipal 3.124/2010,
de 15 de dezembro de 2010.
Considerando-se as disposições contidas na nova redação do § 8º do art. 20 da Lei de Reestruturação do
RPPS (Lei 2.813/2017), impostas pela Lei Municipal
3.124/2010, a situação que efetivamente se configurou
foi a seguinte:
Tabela 02: Contribuições previdenciárias – unidade gestora
Em R$ 1,00

Fonte: Processo TC 6.796/2016 Prestação de Contas
Anual/2015;

Base de cálculo (R$5.610.881,82) * alíquota (39,17% para o exercício de 2015, sendo 11% do “custo normal” +
28,17% de “custo suplementar” para o exercício de 2015,
conforme redação extraída dos artigos 1º e 2º da Lei Municipal 3.124/2010) = R$2.197.782,41.

Valor informado no arquivo DEMCPA;

Valor informado no arquivo DEMCPA.

Tabela 03 do RT 85/2017: Contribuições previdenciárias
(informações contábeis) unidade gestora Em R$ 1,00
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Fonte: Processo TC 6.796/2016 - Prestação de Contas
Anual/2015 e Processo TC 1.192/2018 – Recurso de Reconsideração.
Da análise da tabela anterior, restou confirmado que o
percentual de contribuições previdenciárias patronais
não recolhidas superou em muito o percentual referencial estabelecido na Nota Técnica SEGEX nº 003/2016, a
qual fixou procedimentos para análise das Prestações de
Contas Anuais relativas ao exercício de 2015 e considerou como aceitável, para fins de análise, variações entre
os registros contábeis e os demonstrativos da folha de
pagamento não superiores a 10% (dez por cento).
Relativamente às demais considerações efetuadas na
sustentação oral quanto ao déficit atuarial do RPPS, entende-se do ponto de vista técnico-contábil, com todo o
respeito e, salvo melhor juízo, que estas emboras relacionadas ao tema “Previdência Social” afastaram-se do
cerne do apontamento da exordial. Além disso, as alegações supracitadas não corresponderam a justificativas
capazes de elidir a responsabilidade de observância pelo Gestor quanto às disposições contidas nos Artigos 40
e 195, inciso I, da Constituição da República Federativa
do Brasil.
Vale registrar, também, que não constaram nos presentes autos quaisquer documentos comprobatórios do pagamento integral das contribuições patronais devidas.
Face ao apresentado, depreende-se por ratificar as considerações efetuadas na Instrução Técnica de Recurso ITR 241/2018 quanto ao presente item de irregularidade, as quais se transcrevem a seguir:
“(...) III.2 Análise técnica
De acordo com o RT 85/2017 (fls. 10/11 do TC 6796/2016-

3), foi constatado divergência entre valor contábil e o valor do resumo da folha de pagamento no recolhimento
das contribuições previdenciárias patronais dos servidores devidas ao RPPS (RPPSA) no exercício de 2015.
Devidamente citado da divergência o responsável apresentou justificativas. Após análise concluiu a área técnica
deste Tribunal de Contas pela manutenção da irregularidade sob exame nos termos da ITC 2764/2017 (fls. 61/63
do TC 6.796/2016
Preliminarmente, registra-se que o Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, relator da Prestação de
Contas Anual da Prefeitura Municipal de Alegre, exercício 2015 (TC 6.796/2016 apenso) votou pela manutenção da irregularidade que versa o presente recurso, correspondente ao item 3.4.2.1 do RT 85/2017. Porém o relator, teve o seu voto vencido conforme se verifica do
Acórdão 1202/2017 da Primeira Câmara deste Tribunal
de Contas.
Destaca-se que o Ministério Público Especial de Contas,
por meio do Parecer Ministerial nº 03051/2017-4, de lavra do Excelentíssimo Procurador de Contas Luís Henrique Anastácio da Silva, anuindo com a Instrução Técnica
Conclusiva 02764/2017-9 se manifestou pela irregularidade da Prestação de Contas Anual ora recorrida. (fls. 68
do TC 6796/2016).
Conforme exposto, as contas da Prefeitura Municipal de
Alegre - exercício de 2015 foram julgadas regulares com
ressalvas, por meio do Acórdão TC 1202/2017 – da Primeira Câmara deste Tribunal de Contas.
Em grau de recurso o Ministério Público Especial de Contas relata que no acórdão recorrido foram mantidas 2
(duas) irregularidades. Relata ainda que a Prestação de
www.tce.es.gov.br

Contas da Prefeitura de Alegre foi julgada REGULAR COM
RESSALVA, nos termos do voto-vista do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, que entendeu que
as irregularidades apontadas pela área técnica e recepcionadas no Acórdão TC 1202/2017 da Primeira Câmara
não têm o condão de macular as contas, expedindo-se
apenas determinações.
Divergindo do posicionamento da Primeira Câmara deste Tribunal de Contas, o recorrente entende que a prestação de contas implica responsabilidade pessoal do gestor à época dos fatos não sendo cabível expedição de determinações ao atual gestor.
Aduz o recorrente que os efeitos das irregularidades,
mesmo que sejam corrigidas posteriormente, não podem ser desvinculados do agente responsável e, portanto, devem refletir no resultado das contas objeto dos
presentes autos. Assiste razão ao recorrente.
Destaca-se que é obrigação do administrador público zelar pela regular aplicação de bens e valores de cada Ente/Unidade Gestora sob sua responsabilidade, conforme
inteligência do § 2º do artigo 1º da Lei Complementar
621/2012 (lei orgânica do TCEES) que dispõe:
Art. 1º Ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, órgão de controle externo do Estado e dos Municípios, nos termos da Constituição Federal e Estadual e na
forma estabelecida nesta Lei Complementar, compete:
[...] § 2º Quem quer que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores do Estado ou
Município terá de justificar seu bom e regular emprego
na conformidade das leis, regulamentos e normas emanadas das autoridades administrativas competentes.
Prosseguindo, argumenta o recorrente que havendo irSegunda-feira, 17 de junho de 2019
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regularidades, indica que o gestor, sabendo das responsabilidades do cargo não foi diligente com a coisa pública, incorrendo em ato grave, que encontra perfeita
subsunção na hipótese do inciso III, do artigo 80, da LC
621/2012.

Verifica-se que os valores R$ 289.844,97 e R$
1.234.394,00 e o percentual de 23,48% apontados como
irregulares pelo Ministério Público estão devidamente
evidenciados na tabela 02 da ITC 2764/2017 (fls. 62/63
do TC 6.796/2016) conforme se demonstra a seguir:

O Ministério Público expõe que a Nota Técnica nº
003/2016, que fixa procedimentos para análise das Prestações de Contas Anuais relativas ao exercício de 2015,
considera como aceitável, para fins de análise, variações
entre os registros contábeis e os demonstrativos da folha de pagamento não superiores a 10% (dez por cento).

Percebe-se que a defesa utilizou, inadvertidamente, o valor líquido da folha como base de cálculo
(R$4.720.697,77 * 22% = R$ 1.038.553,50), o que teria
afastado a impropriedade. Entretanto, a base de cálculo
é de R$ 5.610.881,82, resultando em um valor devido de
R$ 1.234.394,00.

Esclarece o recorrente que na fixação do índice de 10%,
a área técnica deste Tribunal de Contas considerou todos
as possibilidades que podem ensejar a variação entre os
registros contábeis e os demonstrativos da folha de pagamento, como por exemplo, o pagamento de décimo
terceiro salário e o recolhimento das contribuições previdenciárias no mês de dezembro de 2015, que poderão
gerar a divergência de no máximo 10%. Desta feita, argumenta o recorrente, que se a divergência for de até 10%,
não terá o condão de macular as contas.
Relata o recorrente que área técnica, constatou uma
divergência entre as contribuições devidas e as contribuições pagas no exercício de 2015 no valor de R$
289.844,97, o que representa 23,48% das contribuições
devidas (R$ 1.234.394,00). Afirma o Ministério Público
que a divergência apontada tem o condão de macular
as contas da Prefeitura Municipal de Alegre (PCA 2015),
comprovando-se a efetiva ausência de recolhimento.
Procede o recorrente quanto a gravidade da irregularidade praticada pelo ordenador de despesas da Prefeitura de Alegre, ressaltando que as contas sob exame se referem a contas de gestão.

Ou seja, analisando os dados evidenciados no novo
FOLRPP, ao contrário do que afirma o gestor, os valores
pagos não se encontram dentro dos limites aceitáveis,
para fins de análise em sede de PCA, apesar de consonantes com os registros contábeis, como segue:
Tabela 02: Contribuições previdenciárias – unidade gestora
Em R$ 1,00
¹ Base de cálculo (R$5.610.881,82) * alíquota (22%) =
R$1.234.394,00.
² Valor informado no arquivo DEMCPA.
Fonte: Processo TC 6.796/2016 - Prestação de Contas
Anual/2015.
Argumenta o Ministério Público que “a ausência de recolhimento previdenciário configura irregularidade de natureza grave, que causa prejuízo financeiro ao Instituto
Próprio de Previdência, em razão da adoção de medidas econômicas desnecessárias para correção dos desvios do sistema, comprometendo o futuro das finanças
públicas.”
www.tce.es.gov.br

Na sequência o Ministério Público afirma que “é impossível caracterizar o apontamento em algo diferente de grave infração à norma legal, que induz à irregularidade das
contas por força do inciso III do art. 80 da Lei Complementar n° 621/12, não se admitindo considerar as contas regulares com ressalva, pois a ressalva é reservada
apenas às falhas formais e não graves”.
Compartilhamos na presente instrução o entendimento
do Ministério Público de Contas quanto a gravidade da
conduta praticada pelo gestor.
Destaca-se que a área técnica deste Tribunal de Contas
entendeu que a divergência acima relatada afronta normas/princípios constitucionais relacionados à previdência social,. notadamente os artigos 40 e 195, Inciso I da
Constituição Federal, todos tipificados no item 3.4.2.1 do
RT 85/2017.
Na sequência o recorrente ressalta o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, contemplado no caput do art.
201 da Constituição Federal, o qual se fundamenta o sistema previdenciário.
Além do princípio constitucional ressaltado pelo Ministério Público, destaca-se que o sistema previdenciário
brasileiro, possui caráter contributivo, essencial para incrementar e preservar o equilíbrio financeiro e atuarial
dos regimes previdenciários, geral e próprios.
Em se tratando de servidores titulares de cargos efetivos
da União, Estados e Municípios, juntamente com o artigo 201 da CRFB/1988 aplica-se o artigo 40 da Constituição Federal, que versa sobre caráter contributivo e solidário do regime de previdência mediante contribuição
do respectivo Ente:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público,
dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro
e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
Com base nos elementos disponíveis nos autos para exame (TC 6.796/2016 apenso), entende-se que a divergência de R$ 289.844,97 entre o valor contábil e o valor
da folha de pagamento no recolhimento das contribuições previdenciárias apontado na ITC 2764/2017 (fls. 63
do TC 6.96/2016 em apenso), na realidade revela que a
Prefeitura Municipal de Alegre, na condição de empregador não recolheu integralmente e tempestivamente
as contribuições patronais a que tinha direito o Regime
Próprio de Previdência Social no exercício de 2015. Considera-se na análise o elevado percentual de divergência
entre as contribuições devidas (23,48%), evidenciadas
no resumo anual da folha de pagamento e as contribuições previdenciárias pagas (contabilidade), tendo como
parâmetro o percentual de 10% considerado como justificável pela Nota Técnica 003/2016 da SEGEX.
Entende-se que a ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias devidas pela Prefeitura de Alegre ao IPASMA – Instituto de Previdência e Associação
dos Srvidores do Município de Alegre prejudica o sistema contributivo do RPPS do Município de Alegre previsto no artigo 201 da CRFB/1988 e configura o descumprimento do artigo 195, inciso I da Constituição Federal
apontado no item 3.4.2.1 do RT 85/2017 que dispõe:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda

a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da
lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
e das seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
Neste contexto, destaca-se que a seguridade social visa garantir os direitos relativos à saúde, à previdência
e à assistência social, conforme dispõe o artigo 194 da
CRFB/1998:
Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto
integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e
da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social
Registra-se que as fontes de custeio da seguridade social
estão normatizadas no artigo 195 caput e incisos I a IV
da CRFB/1988, estando incluído entre as fontes de financiamento da previdência, a contribuição do empregador
(artigo 195, inciso I da CRFB/88).
O recorrente destacou que a irregularidade em questão
possui natureza grave, que causa prejuízo financeiro ao
Instituto de Previdência, em razão da não adoção de medidas econômicas necessárias para correção dos desvios
do sistema.
Para embasar o seu entendimento o Ministério Público
transcreveu o Acórdão nº 1765/08 do Tribunal de Santa
Catarina, o Acórdão TC -939 do Plenário deste Tribunal
de Contas, o Acórdão TCEES 1753/2015 da Primeira Câmara, o Acórdão TCEES 1755/2015 da Primeira Câmara
(fls. 8/10 do TC 1192/2018)
Considerando-se os argumentos apresentados pela
www.tce.es.gov.br

recorrente e os elementos disponiveis nos autos, entende-se que a irregularidade em questão possui natureza grave e tem o condão de macular as contas do
gestor, pois a falta de recolhimento das contribuições
previdenciárias devidas pela Prefeitura Municipal de
Alegre ao regime próprio previdênciário (RPPS) em 2015,
coloca em risco eminente o direito à previdencia social
(elencados no artigo 201 da CF), dos servidores efetivos
do município de Alegre, assegurados no artigo 194 da
Constituição Federal de 1988.
No caso da Prefeitura Municipal de Alegre, a ausência
de recolhimento das contribuições previdenciárias devidas ao RPPS no exercício de 2015 contribui para a descapitalização do regime próprio previdenciário a curto,
médio e longo prazo, colocando em risco o pagamento
de benefícios concedidos e a conceder dos segurados
do regime próprio, como por exemplo, as aposentadoria e pensões.
Neste contexto registra-se que o Balanço Patrimonial do
Instituto de Previdência e Assistência do Município de
Alegre (IPASMA) –Exercício de 2015, disponível para consulta no sistema CIDADES, registrou um Patrimônio Líquido negativo de R$ 106.447.977,42 em 31/12/2014 passando para – R$ 139.234.100,90 em 31/12/2015. Contribuíram para a redução do Patrimônio Líquido do regime
próprio as Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo registradas no Passivo Não Circulante que somavam R$ 120.334.426,62 em 31/12/2014 aumentando
para R$ 154.581.077,83 em 31/12/2015.
Portanto, assiste razão ao Ministério Público, pois mesmo que a irregularidade recorrida seja sanada a posteriori, tal hipótese, de maneira alguma, afasta ou atenua a
conduta pratica pelo gestor no exercício de 2015.
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Ressalva-se na análise os eventuais prejuízos causados
ao município de Alegre no exercício de 2015 em razão
de despesas indevidas com pagamentos de juros e multas por atraso no recolhimento nas contribuições previdenciárias.
Considerando a ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social no exercício de 2015, ou seja, ao IPASMA
– Instituto de Previdência e Associação dos Servidores
do Município de Alegre; considerando que a irregularidade em questão viola normas/princípios assegurados
na Constituição Federal; considerando a necessidade
continua, tempestiva e correta do recolhimento das
contribuições previdenciárias patronais e segurados
ao RPPS, fonte de financiamento do autarquia e fundamentais para capitalização do regime próprio previdenciário e consequente pagamento dos benefícios,
respeitosamente discordamos da decisão do Acórdão
TC 1202/2017 da Primeira Câmara e acompanhado o
Ministério Público Especial de Contas, somos pela IRREGULARIDADE DAS CONTAS, com fundamento nas alíneas “c” e “d” do inciso III, do artigo 84, da LC 621/2012.
Diante de todo o exposto, somos pela reforma do acórdão recorrido. (...)”. (g.n.)
Diante de todo o exposto, discorda-se respeitosamente
da decisão integrante do Acórdão TC 1202/2017 da Primeira Câmara e, com fundamento nas alíneas “c” e “d”
do inciso III, do artigo 84, da LC 621/2012, propõe-se sua
reforma, a fim de que sejam julgadas IRREGULARES as
contas do excelentíssimo Prefeito Municipal de Alegre
no Exercício de 2015.
Pois bem.

No presente caso não posso concordar com a manifestação técnica que dá razão ao recorrente. Verifico que
o apontamento irregular diz respeito a divergência entre os registros contábeis e o relatório que lhe dá suporte, qual seja, o resumo da folha de pagamento. Desta divergência é que se aventou a hipótese, de não ter ocorrido o recolhimento de parcela da contribuição patronal
devida no exercício de 2015 ao Regime Próprio de Previdência.
Ressalto que a divergência é resultante da ação de dois
setores da prefeitura: recursos humanos que gera a folha de pagamento e financeiro/contábil responsável pelos registros, cuja conciliação pode revelar onde está de
fato o erro.
Devemos nos atentar que a divergência demonstrada pela área técnica aponta para um possível atraso no recolhimento de R$ 289.844,97 equivalente a 23,48% do total das contribuições patronais que possivelmente eram
devidas (digo possivelmente porque o valor apurado refere-se a divergência entre relatórios de contabilidade).
Deve-se destacar que 77% da contribuição dita como devida, foi recolhida.
Ademais, se admitirmos, como aponta a área técnica,
que o total de contribuições patronais devidas no exercício de 2015 era de R$ 1.234.394,00, podemos estimar
com base na média simples que mensalmente o município tenderia a recolher R$ 102.866,17 (1.234.394,00/12).
Sabendo que a contribuição patronal do mês de dezembro, normalmente é recolhida no início de janeiro então há de estimar que o valor possivelmente em atraso é de aproximadamente R$ 186.978,80 (284.844,97
-102,866,17).
www.tce.es.gov.br

Ressalto que o caso aqui tratado diz respeito a atraso no
recolhimento de contribuições patronais não se trata de
contribuições retidas de servidores. Assim, entendo serem pertinentes os argumentos do recorrido no sentido
de que “não há como afirmar categórica e tecnicamente,
sem medo de cometer injustiça, que existiu um déficit
técnico atuarial provocado pelo então prefeito Paulo Lemos Barbosa” e, por entender que o referido atraso apurado teve como base divergências entre relatórios contábeis e financeiro que, a meu ver, devem ser conciliada e,
se comprovado recolhimento a menor, tomadas as providencias para recolhimento, tal qual já determinado no
Acórdão recorrido.
Por tais razões, nego provimento ao recurso e mantenho o Acórdão recorrido incólume.
Ante todo o exposto, divergindo o posicionamento externado pela área técnica e pelo Ministério Público de
Contas, VOTO no sentido de que o colegiado aprove a
seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1 Conhecer o presente recurso;
1.2 Negar Provimento ao presente Recurso de Reconsideração, mantendo-se incólume o Acórdão TC
1202/2017– Primeira Câmara;
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1.3 Dar ciência aos interessados;
1.4 Arquivar os autos após os trâmites de estilo.
2. Por maioria, vencido o Conselheiro Sebastião Carlos
Ranna de Macedo, que acompanhou os pareceres técnico e ministerial pelo provimento do recurso com determinação.
3. Data da Sessão: 14/05/2019 – 14ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (vice-presidente no exercício da presidência), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Rodrigo Coelho do
Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-presidente no exercício da presidência
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
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

Acórdão 00618/2019-1
Processo: 02965/2016-6
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: SESA - Secretaria de Estado da Saúde
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: MARCELO DASSIE, RICARDO DE OLIVEIRA,
JOSE HERMINIO RIBEIRO, MAGNUS BICALHO THEZOLIN,
SILVESTRE LABS QUIMICA & FARMACEUTICA LTDA, TATIANA AGUIAR E CARNEIRO LEAL LOPES, EDMAR MOREIRA CAMATA
Representante: Sindicato (SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS, ATIVOS E APOSENTADOS DO ESTADO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO)
Procuradores: BIANCA FREITAS REGO (OAB: 17760-ES),
RODRIGO LOUREIRO MARTINS (OAB: 1322-ES), MARCOS GOMES RIBEIRO (OAB: 21094-ES), VITOR RIZZO MENECHINI (OAB: 10918-ES), BRUNA CAL VIEGAS, BRUNO
SILVA NAVEGA, LUIZA ALVARENGA COSTA, NÁYRA MARQUES DOS SANTOS, PÉRICLES GONÇALVES FILHO, RENATA DE BARROS, TAMARA MEIRELLES GONTAN
REPRESENTAÇÃO – CONVERTER EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – NÃO CONCEDER A MEDIDA CAUTELAR
PLEITEADA – MANTER AS IRREGULARIDADES – CONDENAR AO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO ESTADUAL –
APLICAR MULTA PECUINIÁRIA INDIVIDUAL – APLICAR
A PENA INABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE CARGO
EM COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA E PROIBIÇÃO DE CONTRATAÇÃO, PELO PODER PÚBLICO ESTADUAL OU MUNICIPAL – DECLARAR A INIDONEIDADE PARA
PARTICIPAR DE LICITAÇÃO OU CONTRATAR COM A ADwww.tce.es.gov.br

MINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL – DAR
CIÊNCIA AO REPRESENTANTE – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
1. RELATÓRIO
Trata-se de representação encaminhada pelo Sindicato
dos Trabalhadores e Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo – SINDIPÚBLICOS, noticiando possível sobrepreço na contratação, por dispensa de licitação, de 75 mil
frascos de repelente (Processo SESA 72800240/2015).
A área técnica, preliminarmente, se manifestou às fls.
51-53, propondo a notificação do Secretário Estadual de
Saúde, Ricardo de Oliveira, e do Secretário Municipal de
Saúde da Serra, Luiz Carlos Reblin, para que encaminhassem os respectivos Processos Administrativos de compra
dos repelentes, sendo acolhida pela Decisão Monocrática Preliminar de fls. 55-56.
Em sequência foi elaborada a Instrução Técnica Inicial
00584/2016-9, sugerindo a citação dos Srs. Ricardo de
Oliveira - Secretário de Estado da Saúde; José Hermínio
Ribeiro - Subsecretário de Estado da Saúde para Assuntos de Administração e de Financiamento da Atenção à
Saúde; Magnus Bicalho Thezolin - Subsecretário de Estado da Saúde para Assuntos de Regulação e Organização da Atenção à Saúde; Silvestre Labs Química e Farmacêutica Ltda - Empresa contratada; Marcelo Dassie - Chefe do Núcleo Especial de Compras e Licitações; Tatiana
Aguiar e Carneiro Leal Lopes - Servidora do Núcleo Especial de Compras e Licitações.
Esta Corte de Contas, por meio da Decisão – Plenário
2328/2016-3 (Vol. II, fls. 282/283) acompanhou a Instrução Técnica.
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Logo em seguida, os responsáveis apresentaram as razões de justificativa.
Encaminhados os autos à SecexDenúncias, foi elaborada
a Instrução Técnica Conclusiva ITC 04354/2016-1.
Por sua vez o Ministério Público de Contas manifestou-se por meio do Parecer 01767/2017-1, pugnando fossem os autos reencaminhados à área técnica para análise de documentação complementar solicitada pelo próprio órgão ministerial em momento posterior à confecção da TIC 04354/2016-1.
Determinada a reabertura da instrução processual na
Decisão Plenária 01945/2017-1, foi elaborada pela área
técnica a Instrução Técnica Inicial 00759/2017-4 apontando como responsáveis os Srs. Mauro Roberto Cardoso Torres e Paulo Roberto Ventura Maciel, bem como
as Sras. Deisiany Klippel da Silva e Jocilene da Silva Pinheiro. Este entendimento técnico culminou na citação
destes responsáveis, por meio da Decisão Monocrática
01027/2017-7.
Encaminhadas as respectivas alegações de defesa, foram
os autos encaminhados à Secretaria de Controle Externo
de Denúncias e Representações – SecexDenúncias, onde foi confeccionada a ITC 06082/2017-5, que resultou
na análise das novas documentações juntadas e na proposta de encaminhamento no sentido de reiterar os termos da Instrução Técnica Conclusiva 04354/2016-1, adicionando o item que tratou sobre o suposto “direcionamento da contratação direta com sobrepreço”.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
02330/2018-7, diverge parcialmente do entendimento
da área técnica, pugnando, basicamente, pela concessão
de medida cautelar inaudita altera pars para indisponibi-

lização do patrimônio de alguns responsáveis em função
de dano ao erário, pela procedência da Representação,
pela aplicação de multa pecuniária individual.
Posteriormente, foram os autos pautados para a Sessão
Plenária de 02/10/2018, tendo sido realizada sustentação oral pelo advogado do Sr. Francisco de Assis Calegário, na 35ª Sessão Ordinária do Plenário, ocorrida no dia
09/10/2018.
Em seguida, foi proferida a Decisão Monocrática
0102/2019-4, na qual foi solicitada cópia da Decisão tomada pela SECONT no Processo Administrativo de Responsabilização, que condenou as empresas Silvestre Labs Química & Farmacêutica LTDA.; MPX – Consultoria,
Comércio e Representação LTDA.; e Organização Social
Geração de Semelhantes para a Educação e Saúde – OS
Geração, ao pagamento de multa administrativa, conforme informado no Extrato de Decisão nº 019/20198, publicado no Diário Oficial no dia 20/12/2018.
Após, vieram os autos conclusos.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1. PRELIMINAR – PROVA EMPRESTADA
Em sede de defesa apresentada pela Sr.ª Jocilene da Silva Pinheiro, alega-se que as instruções técnicas produzidas por este TCEES, por meio de sua área técnica, se fundamentam em conjunto probatório produzido em sede
de investigação policial conduzida pelo NUROC, inclusive
com a realização de interceptações telefônicas, sem que
todo este conjunto de provas tenha sido trazido em sua
integralidade aos autos do presente processo, que tramita neste Tribunal de Contas.
Acerca da possibilidade da utilização de prova empreswww.tce.es.gov.br

tada, até a que contenha provas decorrentes de interceptação telefônica, entendo serem suficientes as considerações trazidas na ITC 6082/2017, de modo que as
faço parte integrante deste Voto, reproduzindo-as logo
abaixo:
Foi apresentado como meio de defesa a questão preliminar de mérito quanto a utilização de prova emprestada.
A prova emprestada é recurso processual utilizado para
o embasamento de responsabilidade nas instâncias penal, cível e administrativa.
Primeiramente, vale informar que a utilização das provas obtidas em inquérito policial, inclusive a interceptação telefônica, como provas emprestadas em processo administrativo de controle, foi autorizada pelo Poder Judiciário em 23/03/2017, no Processo 001431251.2016.8.08.0024. Tal decisão consta no Documento Eletrônico n. 78 - Documentação Comprobatória
00047/2017-2, página 18 a 21.
A utilização de prova emprestada é largamente aceita
nos processos de controle externo, conforme pode-se
extrair do Acórdão n.º 2426/2012-Plenário, do Tribunal
de Contas da União, publicado no Informativo de Licitações e Contratos 122/2012:
É lícita a utilização de prova emprestada no processo do
Tribunal, como no caso em que se apura fraude a licitação, desde que haja autorização judicial para esse aproveitamento e seja observado, no processo administrativo, o contraditório e a ampla defesa acerca de tal prova
Levantamento de Auditoria originário de Representação
formulada pelo Procurador-Geral do Ministério Público
junto ao TCU, cuidou de verificar a ocorrência de suposta
fraude à licitação que teve por objeto a contratação das
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obras de construção das barragens do Rio Preto no Distrito Federal, o que teria favorecido a empresa Gautama
Ltda. Vários indícios robustos de conluio foram trazidos
aos autos, como: a) inclusão de um item de serviços não
contemplado pela planilha orçamentária base da licitação, por todas as licitantes, com exatamente as mesmas
descrições, inclusive para os subitens, e exatamente os
mesmos quantitativos e preços unitários e total; b) coincidências exatas em erros de grafia nas propostas orçamentárias apresentadas pelas empresas Gautama e Artec. Além desses, destaquem-se, também, os seguintes
indícios: c) possível “esquema de subcontratação” em
outra licitação em que a Gautama se sagrou vencedora,
no Estado do Piauí, sob a condução da Cepisa, cujo objeto consistia na execução das obras do programa Luz Para
Todos, conforme informação extraída de degravação de
escutas telefônicas obtidas pela Polícia Federal, no âmbito da “Operação Navalha”; e d) aparente confecção do
edital de licitação por dirigentes da Gautama Ltda., com
posterior envio ao órgão licitante, para publicação, conforme informações também obtidas a partir da degravação das escutas telefônicas mencionadas no item anterior. As empresas Gautama, Artec e Fahma, além de insurgirem-se contra as premissas de caráter material que
justificaram a presunção de terem praticado fraude à referida licitação, impugnaram as provas trazidas aos autos, oriundas dessas degravações. O Ministério Público/
TCU, ao ser chamado a se pronunciar sobre a validade
de tais provas, lembrou que: “No caso presente, a prova
emprestada é constituída de informações policiais elaboradas com base em gravações de conversas havidas
por meio de ligações telefônicas, em documentos de registros de passageiros mantidos por empresas de trans-

porte aéreo e em gravações de imagens realizadas em
circuitos fechados de televisão localizados em aeroportos, hotéis e agências bancárias. Essas informações foram produzidas pela Polícia Federal em sede do referido
Inquérito nº 544-BA (Operação Navalha) e, provenientes
da Ministra Eliana Calmon, do Superior Tribunal de Justiça – STJ –, chegaram a este Ministério Público, que delas deu conhecimento ao TCU mediante representação”.
Ao tratar da possibilidade de aproveitamento de provas
no processo do Tribunal, discorreu sobre “qual tem sido o entendimento jurisprudencial prevalente sobre o
aproveitamento, em processo administrativo, das informações produzidas na investigação penal ou na instrução processual penal”. Transcreveu, com esse intuito, extratos de julgados do Supremo Tribunal Federal sobre a
matéria e deles extraiu a seguinte orientação: “... é válido o aproveitamento, em processo administrativo, de
informações produzidas na investigação penal ou na
instrução processual penal, desde que haja autorização
judicial para esse aproveitamento e desde que seja observado, no processo administrativo, o contraditório e
a ampla defesa acerca da prova emprestada”. O relator, por sua vez, em face do cumprimento dessas condições, acompanhou o entendimento do MP/TCU e da
unidade técnica no sentido de que tais provas são lícitas e de que, juntamente com as outras contidas nos
autos, demonstram ter havido fraude à referida licitação. O Tribunal, então, ao endossar, proposta do relator,
decidiu, com base no art. 46 da Lei nº 8.443/1992 declarar a inidoneidade das empresas envolvidas na fraude para participarem de licitação no âmbito da Administração Pública Federal. Acórdão n.º 2426/2012-Plenário,
TC-015.601/2009-0, rel. Min. André Luís de Carvalho,
www.tce.es.gov.br

5.9.2012. (g.n.)
Em outras oportunidades o TCU apontou quais seriam
os requisitos para a utilização de interceptação telefônica como prova emprestada: a) autorização da interceptação telefônica por decisão judicial; b) autorização do
compartilhamento da prova; c) observância do contraditório e da ampla defesa acerca da prova emprestada.
É o que se extrai dos Boletins de Jurisprudência acostados abaixo:
BOLETIM DE JURISPRUDÊNCIA 188/2017
Direito Processual. Prova (Direito). Prova emprestada.
Interceptação telefônica. Requisito.
É válida a utilização, no âmbito do TCU, de informações
obtidas mediante interceptações telefônicas constante
de inquéritos e ações penais como prova emprestada,
desde que se observem os seguintes requisitos: a interceptação telefônica tenha ocorrido por meio de autorização judicial; o juízo competente autorize o compartilhamento da prova com o processo administrativo; e os
princípios do contraditório e da ampla defesa acerca dos
elementos trazidos do empréstimo sejam observados.
BOLETIM DE JURISPRUDÊNCIA 143/2016
Direito Processual. Prova (Direito). Prova emprestada. Autorização. Ato judicial. Princípio da ampla defesa. Princípio do contraditório. Interceptação telefônica.
É válida a utilização de informações obtidas mediante interceptação telefônica constantes de processo criminal
como prova emprestada em processo do TCU, desde que
haja autorização judicial para esse aproveitamento e que
sejam concedidas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa acerca do elemento trazido de
empréstimo.
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BOLETIM DE JURISPRUDÊNCIA 44/2014

IMPTE.(S) :JOSÉ AUGUSTO BRANCO E OUTRO(A/S)

Processual. Prova. Prova emprestada.

COATOR(A/S)(ES) :SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Em processo do TCU, é lícita a utilização de prova emprestada, sendo pré-requisitos para tanto a autorização
judicial para esse aproveitamento e a promoção do contraditório e da ampla defesa acerca de tal prova.

(...)

O que se depreende dos presentes autos é que há autorização judicial para a interceptação telefônica; há autorização judicial para o compartilhamento das provas; e
há promoção do contraditório e da ampla defesa.
A Instrução Técnica Inicial 00759/2017-4 foi o instrumento processual que oportunizou aos responsáveis o
exercício do contraditório e da ampla defesa.
Desta forma opina-se pela legalidade da utilização das
provas emprestadas.

Conforme relatado, o impetrante pleiteia a concessão da
ordem para que seja declarada a nulidade da ação penal,
em virtude da suposta ausência de transcrição das interceptações realizadas.
Sem razão, contudo.
Com efeito, o Plenário desta Corte já assentou não ser
necessária a juntada do conteúdo integral das degravações de interceptações telefônicas realizadas, bastando
que sejam degravados os trechos que serviram de base
ao oferecimento da denúncia. Refiro-me ao HC 91.207MC/RJ (Redatora para o acórdão a Min. Cármen Lúcia),
cuja ementa ora transcrevo: (...).

Sobre a utilização da transcrição parcial das interceptações telefônicas, não se vislumbra ilegalidade, considerando que o Supremo Tribunal Federal adotou, recentemente, o posicionamento de que não é necessária a juntada do conteúdo integral das degravações de interceptações telefônicas realizadas, bastando que sejam degravados os trechos que serviram de base ao oferecimento da denúncia.

Isso posto, denego a ordem (art. 192 do RISTF).

Tal entendimento pode ser observado no HC 91.207-MC/
RJ, HC 116.989/SP, HC 105.527/DF, RHC 122.812-AgR/DF
e recentemente, no HABEAS CORPUS 137.924 – PERNAMBUCO, cuja decisão foi prolatada em 14/6/2017. Segue transcrição de excerto do último:

Por conseguinte, não acolho a preliminar arguida.

HABEAS CORPUS 137.924 PERNAMBUCO
RELATOR : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
PACTE.(S) :CLAUDIANO FERREIRA MARTINS

Publique-se.
Brasília, 14 de junho de 2017.
Pelo exposto, conclui-se que a prova emprestada, bem
como a transcrição parcial das interceptações telefônicas são lícitas. Passa-se à análise de mérito.
(grifei)
2.2. DO MÉRITO
2.2.1. ORÇAMENTAÇÃO DEFICIENTE
Da análise dos autos verifico que no âmbito da Instrução Técnica Inicial ITI 00584/2016-9, foram o Sr. Marcelo Dassie, o Sr. Magnus Bicalho Thezolin, a Sr.ª Tatiana
Aguiar e Carneiro Leal Lopes, o Sr. José Hermínio Ribeiro e o Sr. Ricardo de Oliveira, citados para que apresenwww.tce.es.gov.br

tassem justificativas a respeito da suposta ocorrência de
orçamentação deficiente no processo de compra de repelentes de mosquito, com dispensa de licitação, realizado pela Secretaria de Estado da Saúde, do qual resultou a compra de 75 mil frascos pelo valor de R$ 23,50
por unidade.
Conforme assinalado pela área técnica deste TCEES, título de comparação foi utilizada a aquisição do mesmo
produto pela Prefeitura Municipal de Serra, a qual adquiriu 4.000 frascos do produto pelo valor de R$ 8,80 (oito
reais e oitenta centavos).
Na mesma manifestação técnica, alega a área técnica,
por meio da ITC 4354/2016, existe, à época do procedimento de contratação direta, Ata de Registro de Preço
do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito
Santo – IASES – sob número 4/2015 na qual a empresa
SFB Comércio Ltda. sagrou-se vencedora no tocante ao
fornecimento de repelentes, ao custo unitário de R$ 7,88
(sete reais e oitenta e oito centavos).
Tais situações indicariam o fato de “que o preço pago pelo Estado do Espírito Santo foi mais de duas vezes superior ao preço pago pela Prefeitura Municipal da Serra,
mesmo o Estado tendo uma Ata de Registro de Preços
com a empresa que forneceu repelentes para o município em questão, uma vez que o IASES é uma autarquia
estadual”, evidenciando uma deficiente análise de preços de mercado.
À luz da legislação vigente, tal comportamento administrativo afrontaria uma série de comandos jurídico-normativos, dentre os quais o artigo 26 da Lei 8.666/1993;
o Acórdão TCU 2.019/2010 Plenário, o art. 70 da Constituição Federal de 1988 - CRFB (Princípio da Economicidade) c/c art. 3º (Princípio da Vantajosidade) da Lei
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8.666/1993.
Compulsando os autos e examinando as manifestações
técnicas elaboradas, bem como as defesas apresentadas, é possível constatar que as responsabilidades imputadas a cada citado variam, para além da competência inerente a cada função, de acordo com o comportamento adotado diante do desenrolar dos acontecimentos que seguiram ao processo de compra dos referidos
frascos de repelentes.
No que tange ao Sr. Marcelo Dassie, primeiramente, verifico que no campo de suas atribuições funcionais, se
desincumbiu da tarefa de realizar uma pesquisa de preço condizente com os padrões legais exigidos, coletando
quantidade suficiente de propostas comerciais, em conformidade com o Termo de Referência confeccionado,
que, por sua vez, fixou a descrição do repelente, naquele
momento almejado, com base na concentração de DEET
no quantitativo entre 8% a 15%.
De fato, ao responsável não se poderia imputar a conduta de realização de pesquisa de preço insuficiente, uma
vez que estava vinculado aos parâmetros firmados no
respectivo Termo de Referência.
Dessa forma, não obstante tenha levantado preços que
apontassem um gasto evitável pela Administração, diligentemente, segundo consta na ITC 4354/2016, comunicou ao então Subsecretário de Estado da Saúde para Assuntos de Administração e de Financiamento da Atenção
à Saúde (SSAFAS), José Hermínio Ribeiro, as discrepâncias de preços constatadas, caso fossem levadas em consideração propostas comerciais que ofertavam o mesmo
produto, porém com uma concentração de DEET em até
1% a menos do que a concentração mínima exigida no
Termo de Referência.

Assim, em relação a este responsável, afasto a sua responsabilidade quanto a presente irregularidade. O mesmo afastamento deve ser estendido à Sr.ª Tatiana Aguiar
e Carneiro Leal Lopes, a quem cabia simplesmente obter
as cotações válidas, isto é, aquelas que atendessem aos
parâmetros fixados no Termo de Referência.
No que diz respeito ao Sr. Magnus Bicalho Thezolin, então Subsecretário de Estado da Saúde para Assuntos de
Regulação e Organização da Atenção à Saúde, há que
destacar a divergência entre o posicionamento firmado
na ITC 4354/2016 e no Parecer 2330/2018, do Ministério
Público de Contas, sendo que a controvérsia entre ambas as manifestações reside na alegada corresponsabilidade do gestor pela má aferição de propostas que poderiam vir a ser classificadas como mais vantajosas para a SESA.
De acordo com a ITC 4354/2016, o cargo de Subsecretário de Estado da Saúde para Assuntos de Regulação
e de Organização da Atenção à Saúde impunha atribuições de maior complexidade ao seu respectivo ocupante. Essa percepção estaria fundada nas próprias atribuições descritas no art. 2º da Portaria 003-R de 2015,
segundo o qual a este gestor caberia “autorizar empenho e pagamento de despesas vinculadas diretamente
à Subsecretaria para Assuntos de Regulação e de Organização da Atenção à Saúde, como Serviços Contratualizados, SAMU, Organizações Sociais, Vigilância em Saúde, Prestadores SIA/SIH, Regulação assistencial, Laboratório Central, Superintendências Regionais e outras correlatas”.
Nesta posição, no entender da área técnica, incumbiria
ao gestor demonstrar mais eficiência e zelo ao analisar
o procedimento e decidir por desclassificar determinawww.tce.es.gov.br

das empresas, na medida em que a aferição dos índices
mínimos de concentração de DEET de algumas dessas
empresas desclassificadas possivelmente oportunizaria
uma redução de mais R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) do valor que viera a ser efetivamente contratado.
Na visão do parquet de contas não seria esta a melhor
interpretação dos fatos. Em consonância com o Parecer
ministerial:
[...] embora, como corretamente asseverado na ITC, suas atribuições envolvessem “complexidade própria de
um ocupante do cargo de Subsecretário de Estado, tanto que era o responsável pela realização da despesa”, no
específico caso dos autos, o ardil e a fraude incontestáveis empregados pelo Sr. José Hermínio em conluio com
a empresa SILVESTRE LABS QUÍMICA E FARMACÊUTICA
e os Srs. MAURO ROBERTO CARDOSO TORRES, PAULO
ROBERTO VENTURA MACIEL (sócios da MPX CONSULTORIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.), JOCILENE
DA SILVA PINHEIRO E DEISIANY KLIPPEL DA SILVA, afastam a responsabilidade do Sr. MAGNUS, seja pela Orçamentação Deficiente (item 3.1.1), seja pelo Superfaturamento na Aquisição de Repelente (item 3.1.2), tanto
que não foi indiciado, muito menos denunciado (Processo judicial 0014312-51.2016.8.08.0024).
Deveras, o Sr. MAGNUS BICALHO THEZOLIN já recebeu
o procedimento licitatório com as alterações fraudulentas executadas pelo Sr. José Hermínio, que o levaram
a classificar tão somente a SILVESTRE LABS QUÍMICA E
FARMACÊUTICA.
(grifei)
No caso em tela, inclino-me ao entendimento externado pelo Ministério Público de Contas, afinal, diante de
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uma fraude arquitetada entre tantos agentes, com finalidade clara de lesar os cofres públicos, não se poderia
imputar ao Sr. Magnus Bicalho Thezolin a responsabilidade por uma orçamentação deficiente, até mesmo porque os meios de prova juntados aos autos não demonstram a sua participação no conluio. Desse modo, afasto
a sua responsabilidade pela irregularidade, ora tratada.

Trecho do Voto:

Nessa mesma linha, manifesto-me pelo afastamento da
responsabilidade inicialmente imputada ao Sr. Ricardo
de Oliveira, então Secretário de Estado de Saúde, por
aparentemente não cumprir com a sua função fiscalizatória, relativamente à ação de seus delegados, dando
azo a contratação com base em proposta menos vantajosa para a Administração.

Trecho do Voto:

Como bem destaca a ITC 4354/2016, para além do fato de que neste processo de fiscalização não tenha sido
possível comprovar qualquer envolvimento do referido
gestor pelas irregularidades descritas, há entendimento
neste Tribunal de Contas, Acórdão TC-1176/2014-Plenário, no sentido de que não seria possível imputar ao responsável pela homologação da licitação todas as falhas
formais decorrentes de atos dos servidores públicos que
atuaram diretamente no processo de licitação.
Ademais, conforme nos lembra o Parecer 2330/2018,
mesmo diante de delegações de atribuições e da complexidade da Secretaria de Estado da Saúde, “[...] não se
deve exigir do seu Secretário que “sua atividade de supervisão seja tão profunda a ponto de tornar sem sentido o instituto da delegação de competência”. Para isso, elenca os seguintes julgados do Tribunal de Contas
da União:
Acórdão 2.300/2013 – Plenário

20. Não é razoável, nem possível, que a totalidade dos
atos exercidos sob o manto da delegação de competência seja vigiada e controlada, pois, se o exercício da supervisão fosse irrestrito, a delegação de competência
perderia seu sentido.
Acórdão 1581/2017 - PRIMEIRA CÂMARA
17. [...] A respeito, o Tribunal já entendeu que não é possível o exercício da supervisão de forma irrestrita, sob
pena de tornar sem sentido o instituto da delegação de
competência e inviabilizar o exercício das tarefas próprias e privativas da autoridade delegante.
Por fim, no tocante ao Sr. José Hermínio Ribeiro, entendo que os fatos provados processualmente apontam para um comportamento de natureza distinta dos demais
defendentes, cujas responsabilidades, em relação a presente irregularidade, foram afastadas.
Os autos demonstram em determinados momentos do
processo de dispensa e na correspondente contratação
direta, o responsável foi diretamente informado da existência de propostas significativamente mais vantajosas
para a Administração, desde que pequenas alterações
fossem realizadas no Termo de Referência, como ocorre, por exemplo, com a comunicação encaminhada por
e-mail, no dia 18/12/2015 (fls. 414-415), pelo Sr. Marcelo Dassie, quando da coleta de propostas de comerciais.
Contudo, até mesmo com base no Relatório de Investigação Policial Nº 02/2016 do Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção – NUROCC, é evidente que a definição da concentração de DEET na porcentagem em que foi efetivamente estabelecida no Termo de
www.tce.es.gov.br

Referência, já estava previamente mentalizada e arquitetada para ser operacionalizada pelo responsável, a ponto de acarretar a impossibilidade de uma melhor apuração de propostas comerciais e, como veio a ocorrer,
a influência direta nos preços contratados, nitidamente
desfavoráveis ao erário. É que se pode deduzir dos excertos retirados do Relatório de Investigação Policial Nº
02/2016 e citados no Parecer 2330/2018, do Parquet de
Contas:
Das evidências angariadas na investigação verificou que
a especificação de percentual entre 8% a 15% foi parametrizada ao talante de JOSÉ HERMÍNIO sem qualquer
motivo que justificasse isso. Nota-se que a definição pela
profissional médica que elaborou a justificativa, apenas
fez a margem de limite quanto ao percentual, NÃO PONDO QUALQUER PISO MÍNIMO SOBRE O MESMO.
[...]
Assim, nova reunião foi marcada na presença de JOSÉ
HERMÍNIO para resolver o impasse e aparar as arrestas
das discordâncias. Neste ato, JOSÉ HERMÍNIO passou a
sobrescrever a punho sobre o Termo de Referência e,
numa dessas rabiscadas incluiu no tópico destinado a
especificação detalhada do objeto o percentual de 8% a
15% com princípio ativo DEET. Anexamos, abaixo, parte
do termo de referência na qual houve as alterações feitas de punho por JOSÉ HERMÍNIO:
Ainda, de acordo com o Parecer 2330/2018:
[..] Somente após consumada a fraude, com o Sr. José
Hermínio tendo pleno conhecimento de que a especificação produziria prejuízo financeiro à Administração Pública – como, inclusive, lhe foi informado pelo Sr. Marcelo Dassie –, o procedimento foi encaminhado pela sua
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Subsecretaria, em 29/12/2015, ao Subsecretário de Estado da Saúde para Assuntos de Regulação e Organização da Atenção à Saúde, Sr. MAGNUS BICALHO THEZOLIN, que, na verdade, seria o órgão com atribuição para
conduzir todo o procedimento.
Pesa contra o gestor, diante destas circunstâncias, a
competência que tinha de revogar o processo de dispensa, ou então, controlar o procedimento, frente a alguma
necessidade superveniente, que justificasse tais interferências, fato este que não se efetivou, culminando na irregularidade descrita no presente item. Sobre ela, vale a
seguinte transcrição da ITC
A responsabilidade do Sr. José Hermínio Ribeiro segue
a mesma linha apresentada para o Sr. Magnus Bicalho
Thezolin. Suas competências estão descritas no art. 1º
da Portaria 003-R de 2015. Dentre essas tem-se a autorização para empenho e pagamento de despesas, a gestão
do processo licitatório ou da dispensa de licitação, a sua
homologação, dentre outras. Mais relevante é a competência para anular ou revogar os processos de licitação,
o que denota a competência para revisão e controle do
procedimento.
PORTARIA 003-R DE 12/02/2015
Art. 1º - Delegar competência ao Subsecretário de Estado da Saúde para Assuntos de Administração e de Financiamento da Atenção à Saúde, para desempenhar, as seguintes atribuições:
I - Autorizar empenho e pagamento de despesas vinculadas diretamente à Subsecretaria para Assuntos de Administração e de Financiamento da Atenção à Saúde, como
limpeza e conservação, vigilância patrimonial, tecnologia
da informação, obras e serviços de engenharia, aquisição

e distribuição de materiais e equipamentos e outras correlatas, bem como todas as demais atribuições do ordenador de despesas;
III - Autorizar a instalação e proceder à homologação de
processos de licitação ou à sua dispensa ou inexigibilidade, nos termos da legislação vigente;
IV - Anular ou revogar, no todo ou em parte, processos
de licitação;
VI - Decidir sobre questões suscitadas nos processos licitatórios;
IX - Autorizar a aquisição, a alienação, permuta, cessão
e baixa de material, no âmbito da Secretaria de Estado
da Saúde;
Agrava a sua responsabilidade o fato de ter sido informado via e-mail, no dia 18/12/2015 (fls. 414/415 destes
autos), pelo Sr. Marcelo Dassie da diferença de preços
das propostas. O conhecimento da divergência de valores correlacionados ao quantitativo mínimo de concentração da substância DEET exigia uma conduta zelosa e
visando a eficiência.
A sua manifestação às fls. 160 do Processo Administrativo 72800240 (digitalizado em CD, às fls. 243 dos autos)
ocorreu no dia 29/12/2015, sem que fizesse qualquer
menção à questão do preço e da concentração mínima
da substância. Nesse caso, entende-se que o orçamento
foi deficiente por sua manifestação. Opina-se pela manutenção da responsabilidade do José Hermínio.
Portanto, pelos fatos acima expostos, mantenho a responsabilidade em relação ao Sr. José Hermínio Ribeiro,
no tocante à presente irregularidade.
2.2.2. SUPERFATURAMENTO NA AQUISIÇÃO DE REPELENTE
www.tce.es.gov.br

Conforme destacado introdutoriamente na ITI 584/2016,
entende-se por superfaturamento, segundo a Controladoria Geral da União, o dano ao erário caracterizado pelo pagamento de obras, bens e serviços por preços manifestamente superiores aos praticados pelo mercado ou
incompatíveis com os constantes em tabelas referenciais
de preços.
No caso sob exame, por meio da ITI acima mencionada, apontou-se indícios de que a aquisição de repelentes pela SESA, por meio de processo de dispensa de licitação, ocorrera deixando-se rastros de superfaturamento, a partir do instante em que se averiguou que a aquisição do produto fugia da média praticada pelo mercado,
se comparado o preço contratado por unidade do frasco
de repelente com as demais propostas comerciais oferecidas por outras empresas, também disponíveis à avaliação dos gestores envolvidos no processo de aquisição.
A princípio, a identificação de tais condutas, uma vez
confirmadas, denotaria a violação direta de princípios jurídicos, tais quais o princípio da economicidade, previsto no art. 70 da Constituição da República, assim como o
princípio da vantajosidade articulado na Lei 8.666/1993,
que, na seara de procedimentos licitatórios e de contratação pública, jamais poderiam ser minimamente relativizados a critério dos gestores responsáveis, muito menos sob a suspeita de serem provenientes de condutas
dolosas praticadas em prejuízo do interesse público.
De modo geral, é alegado nas defesas apresentadas que
tal comparação não seria aceitável, porquanto a concentração mínima de DEET estabelecida no Termo de Referência não permitia a consideração de uma série de produtos ofertados nas propostas comerciais que não a da
Silvestre Labs Química e Farmacêutica, por exemplo,
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cuja produto se amoldava perfeitamente aos parâmetros
fixados.
Vale dizer, enquanto a concentração mínima de DEET referente aos frascos adquiridos se harmonizava impecavelmente aos limites firmados no Termo de Referência
elaborado no âmbito da SESA, atendendo-se às quantidades mínimas e máximas, respectivamente de 8% e
15%, as demais propostas – neste momento tidas como
mais vantajosas para a Administração – fundavam-se em
produtos com concentração mínima abaixo em até 1%
do estipulado pelo Termo de Referência, abrangendo,
portanto, repelentes compostos com uma concentração
mínima de 7% ou 7,5% de DEET.
A despeito deste argumento, fato é que, em termos
comparativos, se fossem consideradas as propostas de
produtos cuja concentração mínima de DEET se estendesse ao limite de 7%, estaríamos diante de uma significativa economia aos cofres públicos, perfazendo, à luz
do parâmetro adotado pela área técnica deste TCEES –
preço contratado pelo Município de Serra (R$ 8,80) –, o
montante equivalente a 1.102.500,00 (um milhão, cento
e dois mil e quinhentos reais).

râmetro teríamos o seguinte:
Contratação-parâmetro à R$ 8,80 x 75.000 unidades =
R$ 660.000,00;
Contratação  R$ 23,50 x 75.000 unidades = R$
1.762.500,00;
Comparação absoluta:
(TABELA)
O que se busca demonstrar é que a contratação das
75.000 unidades poderia ter custado somente 37,44%
do que custou.
No mesmo sentido, alterando as bases comparativas
tem-se que a contratação real custou DUAS VEZES E
MEIA a mais do que a contratação do Município da Serra:
(TABELA)
Assim, a primeira conclusão que se tem é que se está
diante de uma contratação antieconômica, decorrente
de falhas na gestão da Situação de Emergência, conforme Decreto nº 2155-S, de 4 de dezembro de 2015 (publicado no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo em 7
de dezembro de 2015).

Exigia-se dos agentes públicos um mínimo de atenção,
ao serem alertados que a mínima diferença de concentração da substância DEET ensejaria uma contratação
por MENOS DA METADE DO PREÇO. Uma diferença de R$
1.102.500,00 (um milhão, cento e dois mil e quinhentos
reais), conforme tabela apresentada na Instrução Técnica Inicial.

Deve-se frisar que, muito mais do que uma contratação
caracterizada como antieconômica, oriunda de possíveis
falhas na gestão da situação de emergência e de todo o
processo de escolha do fornecedor e da efetiva contratação, resta claro que se tratou de um procedimento desenvolvido à base de condutas fraudulentas, destinadas
indubitavelmente ao benefício de determinados atores
envolvidos, em detrimento da Administração Pública e
do erário.

Se fosse feita uma comparação entre os valores absolutos da contratação real e da contratação com base no pa-

Como já tratado no item 2.2.1 deste Voto, o Relatório de
Investigação Policial Nº 02/2016 do Núcleo de Repressão

Acerca desta questão, de acordo com a ITC 4354/2016:

www.tce.es.gov.br

às Organizações Criminosas e à Corrupção – NUROCC indica, sem deixar margem de dúvidas, que o Sr. José Hermínio tramou a adulteração do Termo de Referência que
viria a orientar todo o processo de coleta de preços, de
escolha do fornecedor, até resultar na contratação de alguma das empresas capazes de atender à demanda.
É o que se depreende da Documentação Comprobatória 00051/2017-9, fls. 23 a 43; Documentação Comprobatória 00052/2017-9, fls. 1 a 23; Documentação Comprobatória 00053/2017-9, Documentação Comprobatória 00054/2017-9, fls. 5 a 13, as quais foram dadas destaque merecido no Parecer 2330/2018, do Ministério Público de Contas. Sobre tais documentos, cito os seguintes trechos, também referenciados no mencionado parecer ministerial:
Colheram-se depoimentos de servidores da SESA que
apontaram que JOSÉ HERMÍNIO orquestrou açodadamente a compra dos repelentes, entregando já pronto o
Termo de Referência para a médica que seria a responsável pela sua elaboração. Depois A PRÓPRIA CONFISSÃO
DE DEISIANY CORROBORARAM QUE HOUVE A SUBSTITUIÇÃO DE FOLHA NO TERMO DE REFERÊNCIA ADULTERANDO O PERCENTUAL DO PRINCÍPIO ATIVO DO PRODUTO ADQUIRIDO, DE MODO QUE ENQUADRASSE A
EMPRESA VENCEDORA COMO A OFERTANTE DO MELHOR PREÇO
[...]
Das evidências angariadas na investigação verificou que
a especificação de percentual entre 8% a 15% foi parametrizada ao talante de JOSÉ HERMÍNIO sem qualquer
motivo que justificasse isso. Nota-se que a definição pela profissional médica que elaborou a justificativa, apenas fez a margem de limite quanto ao percentual, NÃO
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PONDO QUALQUER PISO MÍNIMO SOBRE O MESMO.
Em simples pesquisa no sítio eletrônico das compras governamentais
(http://www.comprasgovernamentais.
gov.br/) que oferece uma lista de produtos para se pesquisar preços, verificamos a existência de produtos repelentes com DEET encontrando especificações de até
15%, ou seja, A IMPOSIÇÃO DE PISO (8%) SERVIU PARA QUE A SILVESTRE LABS SE TOMASSE A OFERTANTE
DE PROPOSTA, EM TESE, MAIS VANTAJOSA. NÃO EXISTE UMA MARGEM - 8 A 15% - QUE JUSTIFIQUE A COMPRA DA SESA:
[...]
Com a especificação já previamente delimitada (na parte dos representantes da MPX SOLUÇÕES e SILVESTRE
LABS se fará uma explanação mais acurada de suas responsabilidades) JOSÉ HERMÍNIO contou com o apoio de
sua secretária DEISIANY KLIPPEL para substituir o termo
de referência, tudo isso no corrido mês de dezembro de
2015. Igualmente, no tópico destinado a imputação a
DEISIANY KLIPPEL se fará um explanado mais detalhado
sobre sua participação nos fatos.
COMO A MÉDICA E SERVIDORA CHRISTIANE FARIA GUTERRES ENFATIZOU EM SEUS DEPOIMENTOS, DE QUE A
JUSTIFICATIVA TÉCNICA POR ELA ELABORADA NO TERMO DE REFERÊNCIA NÃO FEZ QUALQUER BALIZAMENTO DE LIMITES MÍNIMOS E MÁXIMOS NO PERCENTUAL DE DETT, A SUBSTITUIÇÃO DE FOLHAS CONSTANTES
DO ITEM 02 DA FL. 04 DO PROCESSO N” 72800240 FOI
CONDIÇÃO NECESSÁRIA E INDISPENSÁVEL PARA O ÊXITO DA AÇÃO CRIMINOSA DE FRAUDAR O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.
[...]

Assim, nova reunião foi marcada na presença de JOSÉ
HERMÍNIO para resolver o impasse e aparar as arrestas
das discordâncias. Neste ato, JOSÉ HERMÍNIO passou a
sobrescrever a punho sobre o Termo de Referência e,
numa dessas rabiscadas incluiu no tópico destinado a
especificação detalhada do objeto o percentual de 8% a
15% com princípio ativo DEET. Anexamos, abaixo, parte
do termo de referência na qual houve as alterações feitas de punho por JOSÉ HERMÍNIO:
[...]
Consoante já visto, para a prática da fraude consistente
em direcionar o processo licitatório e elevar extorsivamente o preço dos repelentes, JOSÉ HERMÍNIO contou
com o auxílio de DEISI, então à época dos fatos sua secretária e ciente de todos os passos do processo de compra direta emergencial. A condição para o sucesso da sanha criminosa maquinada por JOSÉ HERMÍNIO e participação de empresários teve a imprescindível ação de DEISI com a subtração de uma folha contendo especificação
do produto e a inserção de outra, falsificando ideologicamente a justificativa técnica do termo de referência.
AS EXPOSIÇÕES ALHURES ASSENTARAM QUE O TERMO
DE REFERÊNCIA COM A JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA MÉDICA CHRISTIANE FARIA GUTERRES NÃO ESPECIFICOU
LIMITES MÍNIMOS E MÁXIMOS PARA O PERCENTUAL
DE DEET NO REPELENTE, APENAS A INDICAÇÃO DE QUE
MULHERES GRÁVIDAS PODERIAM UTILIZAR E CRIANÇAS ABAIXO DE DOIS ANOS NÃO, SENDO QUE CRIANÇAS ENTRE DOIS A DOZE ANOS PODERIAM USAR O PERCENTUAL ATÉ 10%. OU SEJA, NÃO HAVIA A ESPECIFICAÇÃO DE 8% A 15% COMO INSERIDO POR DEISI E JOSÉ
HERMÍNIO ÀS FLS. 04 DO PROCESSO N° 72800240 DA
SESA.
www.tce.es.gov.br

A título de ilustração, separamos por imagens as folhas
do processo mencionado e colocamos na sequência
abaixo, da esquerda para a direita.
É NÍTIDO QUE AS NUMERAÇÕES DAS PÁGINAS FORAM
FEITAS ELETRONICAMENTE, ENQUANTO QUE NA PÁGINA Nº 04 HOUVE A NUMERAÇÃO A PUNHO E INDICAÇÃO DO PROCESSO NA MESMA FORMA, CONTENDO
TAMBÉM UMA RUBRICA ABAIXO DO NÚMERO:
SEQUÊNCIA DE NUMERAÇÃO DE FOLHAS
(TABELA)
(grifei)
Com efeito, considerando todo o enredo narrado, que
abarca fatos como a violação ilegal do Termo de Referência, utilizado como guia procedimental para todo o
procedimento de aquisição dos repelentes; a comunicação de iminente prejuízo financeiro a ser suportado pela
Administração Pública, conforme comunicado ao Sr José
Hermínio pelo Sr. Marcelo Dassie; bem como os fundamentos de defesa já tratados no tópico 2.2.1 deste Voto, divergindo do posicionamento manifestado na ITC
4354/2016 e na ITC 6082/2017 e acolhendo o Parecer
2330/2018 do Ministério Público de Contas, afasto a responsabilidade pela irregularidade analisada no que diz
respeito ao Sr. Ricardo de Oliveira e ao Sr. Magnus Bicalho Thezolin.
Quanto a tais responsáveis faço a menção de que, malgrado estivessem na posição de Secretário de Estado da
Saúde e Subsecretário de Estado da Saúde para Assuntos de Regulação e Organização da Atenção à Saúde, se
viram impossibilitados de tomar quaisquer providências
– até mesmo porque lhes escapava essa possibilidade fática de supervisão e fiscalização – frente a todo esqueSegunda-feira, 17 de junho de 2019
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ma ardiloso e fraudulento montado pelo Sr. José Hermínio Ribeiro junto à empresa Silvestre Labs Química e Farmacêutica.
Por consequência, mantenho a responsabilidade pela presente irregularidade ao Sr. José Hermínio Ribeiro e, novamente divergindo da ITC 4354/2016 e da ITC
6082/2017, à empresa Silvestre Labs Química e Farmacêutica LTDA., a ambos imputando multa pecuniária e a
condenação solidária ao ressarcimento no valor de R$
1.102.500,00 (um milhão, cento e dois mil e quinhentos
reais), equivalente a 373.235,38 VRTE.
Quanto aos valores a serem imputados a título de multa
pecuniária individual aos respectivos responsáveis, justifico, desde já, que, por exercer atividade pública, sobretudo, em cargo público de grande relevância no tocante
às competências definidas legalmente (em sentido amplo) para fins de atuação junto à SESA, deva ser atribuída ao Sr. José Hermínio Ribeiro multa mais elevada, à luz
dos permissivos legais preconizados no art. 135, incisos
II e III, da Lei Complementar 621/2012 c/c art. 389, incisos II e III, do RITCEES.
Ao Sr. José Hermínio Ribeiro, ainda, em harmonia com
o posicionamento adotado pelo Ministério Público de
Contas, considerando a gravidade infração cometida,
neste caso mensurada por sua posição hierárquica junto à SESA; pela natureza fraudulenta da irregularidade
identificada; pelo alto grau de reprovabilidade do comportamento; assim como pela extensão dos danos causados, aplico a pena de inabilitação para o exercício de
cargo em comissão ou função de confiança e proibição
de contratação, pelo Poder Público estadual ou municipal, pelo prazo de 5 anos, consoante arts. 139 e 141, II,
da Lei Complementar 621/2012.

À empresa Silvestre Labs Química e Farmacêutica LTDA,
declaro a inidoneidade para participar de licitação ou
contratar com a administração pública estadual e municipal, durante o prazo de 5 anos, conforme artigo 140 da
Lei Complementar 621/2012;
2.3. DIRECIONAMENTO DA CONTRATAÇÃO DIRETA
COM SOBREPREÇO
No mesmo contexto de superfaturamento versado no tópico anterior a este, a ITC 6082/2017, após a devida e regular citação e apresentação de defesa pelos responsáveis, analisou os indícios de irregularidades decorrentes,
inicialmente, de um aparente direcionamento da contratação direta realizada pelo Poder Público, por meio de
processo de dispensa efetuado pela SESA.
Segundo consta na ITI 759/2017, no âmbito da contratação direta da empresa Silvestre Labs Química e Farmacêutica LTDA., para fornecimento de repelentes à Secretaria de Estado de Saúde – SESA, identificou-se a ocorrência de direcionamento da contratação, de acordo
com informações obtidas pela SECONT e pelo NUROC,
em que são apontados ajustes ilegais entre servidores
públicos e pessoas físicas, a fim de que se desse a contratação da referida empresa.
Essas condutas, uma vez verificadas, atentariam contra
comandos legais de observância cogente, como o art. 3º,
§1º, inciso I, o art. 7º, §5º e o art. 15, §7º, I, da Lei Federal n. 8.666/1993, cuja violação, no caso concreto, ensejou danos ao erário e ao interesse público, em prol do
benefício ilegal de alguns.
É preciso esclarecer que a análise do indício de irregularidade, em sua essência, isto é, no seu próprio desenrolar, até que se mostrasse concretizado, de início, dewww.tce.es.gov.br

monstra a sua total vinculação às irregularidades tratadas nos itens anteriores desta decisão.
Por tais motivos, deve-se repisar que as condutas dos citados pela irregularidade – neste momento tratada – já
considera as condutas praticadas pelos demais envolvidos no esquema de superfaturamento e direcionamento
da contratação direta, cujas respectivas responsabilidades já se encontram devidamente individualizadas.
Colocada essa questão, parte-se para a tratativa das responsabilidades pendentes de análise.
Primeiramente, no que diz respeito à Sr.ª Deisiany Lippel
da Silva, afirma a ITI 759/2017, que:
A Sra. Deisiany Lippel da Silva, servidora pública, aproveitando-se de sua posição na Administração Pública,
contribuiu para a contratação da empresa quando subtraiu uma folha da especificação técnica do produto e
inseriu outra, falsificando ideologicamente a justificativa técnica do termo de referência (conforme Documento Eletrônico nº 83 - Documentação Comprobatória
00052/2017-3, página 21).
A conduta é comprovada pela análise da numeração
das folhas do processo administrativo, que eram automatizadas, porém, na página que se exige o percentual de concentração mínimo, tem-se a numeração feita à
mão, com assinatura diferente das outras páginas.
A confirmação de sua conduta pode ser extraída da página 37 do Documento Eletrônico nº 82 - Documentação
Comprobatória 00051/2017-9. Trata-se de uma transcrição de conversa entre Deisiany e José Hermínio em que
ela informa:
“Analberto me ajudou com o TR ... Amanhã cedo ele vai
pedir o protocolo para autuar... Está com toda documenSegunda-feira, 17 de junho de 2019
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tação. Só falta incluir no sistema siga”.

ção hierárquica.

[...]

É dizer que, mesmo assumindo que a sua prática não fora determinante para o sobrepreço, deve ser sancionada
em função da adulteração do processo administrativo,
que culminou na contratação direta.

Em sua defesa, alega a responsável que simplesmente
cumpria as ordens emitidas pelo Sr. José Hermínio Ribeiro, tendo admitido, conforme Documentação Comprobatória 00052/2017-9, fls. 11 e 12, e Documentação Comprobatória 00053/2017-8, fls.19 a 28, do Relatório de Investigação Policial Nº 02/2016 do Núcleo de
Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção –
NUROCC, a substituição da folha de especificação técnica do produto, que aludia à porcentagem da substância
OEET (N,N-dietil-meta-toluamida) no produto que se almejava adquirir, que anteriormente era de 10% a 15% e
fora substituída para 8% a 15%.
No caso, pegando emprestado alguns institutos de natureza penal, não se pode sequer cogitar a incidência de
excludente de culpabilidade – por inexigibilidade de conduta diversa – decorrente de eventual alegação de obediência hierárquica, porque, conquanto se possa conceber que a ordem tenha partido de superior hierárquico, e a responsável tivesse condições de efetivar a ordem emitida, o ato solicitado era manifestamente ilegal,
a ponto de afastar tal excludente e, por consequência, a
isenção da punição pelo ato ilegal praticado.
Por outro lado, conforme colocado na ITC 6082/2017,
considerando que a atitude efetuada pela responsável
contribuiu para a exclusão de propostas cujo valor era
inferior à proposta contratada, a despeito de ser considerada acessória, não se deve desconsiderar a gravidade
da infração cometida, avaliada no caso em tela pela natureza da irregularidade; e pela alta reprovabilidade de
seu comportamento, já que encontrava-se no exercício
de cargo público, ainda que em posição de subordina-

Portanto, em relação à Sr.ª Deisiany Lippel da Silva, mantenho a responsabilidade pelo irregularidade, aplicando
a penalidade de multa e inabilitação para o exercício do
cargo em comissão ou função de confiança. Afasto, entretanto, a responsabilidade pelo ressarcimento ao erário, visto que, embora não se possa excluir a culpabilidade da agente, entendo ser aplicável a atenuante que
decorre da sabida dificuldade de o subordinado evitar o
cumprimento de uma ordem superior, mesmo que ilícita, a refletir, também, nos valores a serem atribuídos a título de condenação em multa pecuniária individual.
No tocante à Sr.ª Jocilene da Silva Pinheiro, atribui-se a
conduta de ter se aproveitado de sua condição de gerente comercial da empresa Silvestre Labs Química e Farmacêutica LTDA. para negociar ilicitamente o preço que viria a integrar a proposta comercial da referida empresa,
valendo-se de uma mancomunação com os Srs. Mauro
Roberto Cardoso Torres e Paulo Roberto Ventura Maciel,
ambos representantes da empresa MPX Soluções, para,
também, se beneficiar pessoalmente de toda a articulação fraudulenta sobreposta ao procedimento que resultou na contratação direta da empresa Silvestre Labs
Química e Farmacêutica LTDA., em detrimento do erário.
Fala-se num benefício pessoal, haja vista que a sua remuneração pelo exercício da função de gerente regional
de vendas admitia incrementos ou adicionais por premiação por meta atingida em prol de sua empregadora.
www.tce.es.gov.br

Os documentos constantes dos autos evidenciam que, a
partir de correspondências eletrônicas trocadas com representantes da empresa MPX Soluções, a empresa Silvestre Labs Química e Farmacêutica LTDA., por intermédio da Sr.ª Jocilene da Silva Pinheiro, chegou a um acordo de preços a serem ofertados por ambas as empresas,
frente à cotação de preços que já havia sido lançada pela SESA, para fins de aquisição dos frascos de repelente.
Enquanto aquela propôs o preço de R$ 29,61 por unidade de frasco, esta acabou por propor o preço de R$
23,50, valor ainda maior do que o citado (R$ 16,45) no email trocado entre ambos, o que aumentou ainda mais a
margem de dano causado ao erário estadual.
Quanto a estes fatos, destaco não ser válida a argumentação lançada em sede de justificativas pela responsável
em que alega que a troca de informações seja algo natural para fins de avaliação de preço de mercado, até porque, no caso em tela, ambas as empresas citadas concorriam num mesmo processo de aquisição, motivo pelo qual não seria minimamente justificável este tipo de
comunicação.
Como se não fosse o bastante, não se pode olvidar que
ambas as empresas mantinham relacionamento comercial anterior, até mesmo porque comercializam produto
da mesma fabricante (Silvestre Labs Química e Farmacêutica LTDA.), o que, por si só, demonstra o caráter pernicioso e suspeito das trocas de informações no contexto
de um processo de concorrência, frente ao processo de
aquisição por contratação direta, inaugurado pela SESA
Conforme ressalta o Parecer do Ministério Público de
Contas, com fundamento na documentação comprobatória que instruiu o Relatório de Investigação Policial Nº
02/2016 do Núcleo de Repressão às Organizações CrimiSegunda-feira, 17 de junho de 2019
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nosas e à Corrupção – NUROCC:
[...]
Nota-se pela mensagem acima que a MPX SOLUÇÕES solicita uma carta de credenciamento para o distribuidor
SILVESTRE LABS. No processo de compras de repelentes
pela SESA tal solicitação não houve. São reforços indicativos de que a oferta da empresa MPX SOLUÇÕES serviu
apenas para “cobrir” a SILVESTRE LABS, nos exatos termos como JOSÉ HERMÍNIO explicou a MARCELO DASSIE
na conversa via WhatsApp anteriormente explanadas.
Este artifício serve para dar uma aparente proximidade
de preços e igualdade de ofertas no mercado.
Outra informação contundente de que as empresas envolvidas estavam alinhadas na combinação de preços e
ajuste prévio, consiste nas mensagens trocadas no dia
15/12/2015, entre MAURO TORRES, PAULO R. VENTURA e JOCILENE PINHEIRO, nas quais se infere que após a
SESA disparar e-mails para fornecedores cotando o preço do repelente, MAURO TORRES informa a JOCILENE PINHEIRO que, por sua vez, devolve rebatendo que o seu
preço é R$ 16,45 reais. Na mensagem, abaixo colacionada, além do corpo da mensagem acima, há um documento consistente na proposta da SILVESTRE LABS a SESA do produto repelente, no valor unitário de R$ 23,50
reais. Vejamos:
(grifei)
Por esses fatores, divergindo parcialmente do posicionamento externado na ITC 6082/2017, e em consonância com o Parecer do órgão ministerial, mantenho a responsabilidade atribuída à Sr.ª Jocilene da Silva Pinheiro
pela irregularidade tratada, com o entendimento de que
à responsável deve ser imputada multa pecuniária indi-

vidual e, também, a responsabilidade solidária de arcar
com a integralidade do montante calculado como tendo sido o prejuízo causado ao Poder Público em virtude
de sua atuação, correspondente a 1.102.500,00 (um milhão, cento e dois mil e quinhentos reais), equivalente a
373.235,38 VRTE.
No que tange ao Sr. Mauro Roberto Cardoso Torres e ao
Sr. Paulo Roberto Ventura Maciel, são imputadas condutas atinentes a acordos e ajustes que contribuíram para,
em conjunto com o Sr. José Hermínio Ribeiro, à Sr.ª Jocilene da Silva Pinheiro e à empresa Silvestre Labs Química e Farmacêutica LTDA., direcionar a contratação direta – posteriormente identificada com sobrepreço – realizada pela SESA, que tinha como objetivo adquirir 75 mil
frascos de repelentes para fins de distribuição para grávidas, como forma de prevenção a doenças transmitidas
pelo mosquito Aedes aegypti.
De acordo com a ITI 759/2017, tanto o Sr. Mauro Roberto Cardoso Torres, quanto o Sr. Paulo Roberto Ventura
Maciel eram representantes da empresa MPX - Consultoria, Comércio e Representações LTDA., que assumia a
função de representante comercial da empresa Silvestre Labs Química e Farmacêutica LTDA, o que demonstra
que havia um canal de comunicação já ativo à época do
procedimento de contratação direta lançado pela SESA.
Esse relacionamento pretérito é corroborado pela relação já descrita entre ambos os representantes da empresa MPX - Consultoria, Comércio e Representações LTDA.
com a Sr.ª Jocilene da Silva Pinheiro, gerente comercial
da empresa Silvestre Labs Química e Farmacêutica LTDA.
Quanto à relação com o Sr. José Hermínio Ribeiro, a
ITI 759/2017 reafirma uma relação preexistente, que,
a partir dos meios de prova contidos nos autos, deduwww.tce.es.gov.br

z-se, serviu como elemento catalisador da oportunidade de “negócio” concretizada por meio do Processo SESA 72800240/2015, e descortinada, posteriormente, por
meio de procedimentos investigatórios e fiscalizatórios.
Consta na referida ITI que:
[...]
A relação dos responsáveis com o José Hermínio pode
ser comprovada por mensagem encaminhada por Deisiany Lippel da Silva quando afirma que o Sr. Mauro Torres estava no gabinete de José Hermínio em 19/11/2015.
Além disso, foi apontado como indício o pagamento de
passagens de avião e reserva de hotel na cidade do Rio
de Janeiro, para José Hermínio e esposa, à custa dos Srs.
Mauro Roberto Cardoso Torres e Paulo Roberto Ventura Maciel.
[...]
Fato é que embora os responsáveis aleguem que o produto descrito no Termo de Referência elaborado pela SESA e o produto adquirido pela Prefeitura de Serra– tomado como parâmetro de produto e de preço de mercado pela área técnica deste TCEES – sejam distintos, com
composições diferentes de DEET; que a empresa MPX
- Consultoria, Comércio e Representações LTDA., em
que pese tenha participado do processo de contratação
emergencial, tenha perdido, com proposto de preço superior às das concorrentes; que não influenciaram na especificação técnica da concentração química do produto
contratado; e que não auferiram qualquer tipo de vantagem por meio da empresa MPX, é bastante claro que os
circunstâncias de fato, fundadas nos elementos de prova
juntados aos autos, demonstram outro cenário, de muitas irregularidades.
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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Em conformidade com esses documentos, tem-se que
ambos os representantes receberam comissão da empresa Silvestre Labs Química e Farmacêutica LTDA., num
contexto em que tal pagamento jamais poderia ter ocorrido, na medida em que, em meio a um processo de contratação emergencial em que ambas as empresas apresentaram proposta de preços, não atuavam como fabricante/representante comercial, mas na condição de concorrentes, não sendo aceitável a possibilidade de acerto
de preços, sob pena de se ter configurada fraude, como
de fato ocorreu.
É o que se extrai do Relatório de Investigação Policial Nº
02/2016 do Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção – NUROCC, quando se coloca que:
[...]
Importante mencionar que esta comissão paga pela SILVESTRE LABS foi confessada pelos seus representantes
nos depoimentos prestados perante a autoridade policial, tendo LUIZ EDUARDO efetivamente feito o pagamento da comissão. Tal prática é aceitável em casos
nos quais a representante não participa da licitação ou
a abandona, mas nunca quando há a participação de
fornecedora (fábrica) e sua representante, inclusive revelando as propostas de oferta. Quando isso ocorre é
fraude. Ora, se a SILVESTRE LABS sempre age da mesma maneira com outras representadas, por que na venda dos repelentes não houve a informação do preço juntamente com informação de variação de acordo com o
mark-up?
A prova do pagamento de comissão para os representantes da MPX SOLUÇÕES restou sobejamente maciça nos autos. Os e-mails trocas no período de 17 a
02/08/2016, entre PAULO ROBERTO VENTURA MACIEL,

MAURO ROBERTO CARDOSO TORRES e JOCILENE PINHEIRO, demonstram o repasse de R$ 176.250,00 reais
da SILVESTRE LABS para a MPX SOLUÇÕES.
[...]
Juntamos os arquivos digitais referentes às notas fiscais
de comissões para a MPX SOLUÇÕES, no corpo do Auto Circunstanciado n° 01/2016 (E-mails). OS VALORES
DAS NOTAS FISCAIS CORRESPONDEM A 15% DO VALOR DA VENDA DOS REPELENTES PARA A SESA, TENDO SIDO EMITIDAS DUAS NOTAS NOS VALORES DE R$
176.250,00 REAIS E R$ 88.125,00 REAIS, DATADAS DE
23/02/2016 E 03/03/2016, RESPECTIVAMENTE.
É patente, ilustres Delegados, que HAVIA UMA COMBINAÇÃO PRÉVIA ENTRE OS AGENTES PÚBLICOS COM
OS EMPRESÁRIOS OBJETIVANDO A VENDA DIRECIONADA E SUPERFATURADA DOS REPELENTES. SOMA-SE ÀS
EVIDÊNCIAS ENCONTRADOS A EXISTÊNCIA DE E-MAILS
DE MAURO TORRES (MAUROMPXSOLUCOESCMGMAIL.
COM) PARA JOSÉ HERMÍNIO (HERMINIORIBEIRO@SAUDE.GOV.BR), EM 31/12/2015, TRATANDO SOBRE DOCUMENTAÇÕES PARA APRESENTAR NO PROCESSO EMERGENCIAL, O QUE É CURIOSO DEMAIS, DADO QUE TAIS
DOCUMENTOS DEVERIAM SER ENTREGUES PELA SILVESTRE LABS E NÃO POR REPRESENTANTES DA MPX SOLUÇÕES:
[...]
(grifei)
De modo complementar, alega o Parquet de Contas que:
[...]
Como consta de tal trecho, as empresas SILVESTRE LABS QUÍMICA E FARMACÊUTICA e MPX CONSULTORIA
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA eram, respectivawww.tce.es.gov.br

mente, fabricante e fornecedora (representante comercial) do mesmo produto, concorrendo juntas – ambas
com conhecimento uma da outra –, porém, com a fornecedora participando sem autorização (carta de credenciamento ou similar) e tendo recebido comissão da
fabricante, que, nos termos da ITC 06082/2017-5, “não
tem fundamento lógico: não atuaram como representantes e não foram contratados pela Secretaria de Saúde. Mesmo assim, receberam 15% do total da venda de
repelentes, conforme comprovado nas notas fiscais nos
valores de R$ 176.250,00 e R$ 88.125,00, datadas de
23/02/2016 e 03/03/2016, respectivamente”.
(grifei)
Por tudo isso, entendo estar cabalmente demonstrada
a trama arquitetada, causadora do direcionamento da
contratação direta com sobrepreço, com participação de
vários atores, dentre eles os Srs. Mauro Roberto Cardoso Torres e Paulo Roberto Ventura Maciel, de tal maneira
que, também a eles, entendo ser devida a atribuição da
responsabilidade pela irregularidade sob exame, com a
consequente condenação ao pagamento de multa pecuniária individual e condenação solidária ao ressarcimento no valor de R$ 1.102.500,00 (um milhão, cento e dois
mil e quinhentos reais), equivalente a 373.235,38 VRTE.
3 DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE
INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS RESPONSÁVEIS
Conforme se pode extrair dos autos, no bojo do Parecer 2330/2018-7, pugna o Ministério Público de Contas
seja concedida medida cautelar de indisponibilidade de
bens, em síntese, sob o argumento de que a ilegalidade demonstrada, bem como o risco de desfazimento do
patrimônio pessoal dos respectivos responsáveis, justificariam a imposição desta medida tendente a assegurar
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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futura execução dos valores devidos a título de ressarcimento ao erário, evitando-se riscos de dilapidação do
patrimônio dos agentes.
Sobre tal pedido, percebo que, não obstante haja manifestação do Supremo Tribunal Federal no sentido de
autorizar ao Tribunal de Contas da União decretar a indisponibilidade de bens em determinados casos – até
mesmo como uma decorrência do poder geral de cautela que fundamenta a possibilidade daquela Corte de
Contas expedir medidas de natureza cautelar destinadas
à garantia e efetividade de suas decisões –, inexiste no
âmbito deste TCEES qualquer regramento que preveja e
tampouco discipline a execução de eventual decisão que
imponha esta medida.
De fato, examinando a Lei Complementar 621/2012, observo que, tratando da temática afeta à concessão de
medidas cautelares no âmbito dos processos de competência deste Tribunal de Contas (art. 124 e ss.), mais especificamente no art. 125, estão elencadas as espécies
passíveis de determinação, sendo que, dentre elas, não
se encontra qualquer previsão normativa acerca da possibilidade de determinação da indisponibilidade de bens
de agentes eventualmente responsabilizados.
Por conseguinte, diante dessas constatações, apesar de
não pôr em questão a autorização jurisprudencial externada pelo STF acerca da possibilidade de concessão
desta modalidade de medida cautelar por Tribunais de
Contas – como uma inferência lógica do reconhecimento desta atribuição ao TCU –, entendo que a implementação desta medida somente seria cabível diante de uma
concomitante autorização legal, que no contexto deste
TCEES inexiste, razão pela qual, devo rejeitar o presente pedido.

Ante todo o exposto, divirjo parcialmente do entendimento da área técnica e do Parecer do Ministério Público de Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação
que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO

José Hermínio Ribeiro - Subsecretário de Estado da Saúde para Assuntos de Administração e de Financiamento
da Atenção à Saúde.
Tatiana Aguiar e Carneiro Leal – Servidora do Núcleo Especial de Compras e Licitações;
Marcelo Dassie – Chefe do Núcleo Especial de Compras
e Licitações;

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:

Ricardo de Oliveira - Secretário de Estado da Saúde;

1.1 Rejeitar a preliminar arguida, nos termos fundamentos expostos na fundamentação do item 2.1 desta decisão;

Responsáveis: Magnus Bicalho Thezolin - Subsecretário
de Estado da Saúde para Assuntos de Regulação e Organização da Atenção à Saúde.

1.2 Converter os autos em tomada de contas especial,
tendo em vista a existência de dano ao erário, na forma
do art. 57, IV, da Lei Complementar 621/201;
1.3 Rejeitar o pedido de concessão de medida cautelar
de indisponibilidade do patrimônio dos responsáveis pelo dano erário, pelas razões expostas no item 3 desta decisão;
1.4 Manter as seguintes irregularidades:
- ORÇAMENTAÇÃO DEFICIENTE
Critérios: Artigo 26 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993;
Acórdão TCU 2.019/2010 Plenário, Art. 70 da Constituição Federal, de 15 de outubro de 1988 - CRFB (Princípio
da Economicidade) c/c art. 3º (Princípio da Vantajosidade) da Lei 8.666/93.
Responsáveis: Magnus Bicalho Thezolin - Subsecretário
de Estado da Saúde para Assuntos de Regulação e Organização da Atenção à Saúde.
www.tce.es.gov.br

- SUPERFATURAMENTO NA AQUISIÇÃO DE REPELENTE
Critérios: Art. 70 da CRFB (Princípio da Economicidade)
c/c art. 3º (Princípio da Vantajosidade) da Lei 8.666/93.

José Hermínio Ribeiro - Subsecretário de Estado da Saúde para Assuntos de Administração e de Financiamento
da Atenção à Saúde.
Ricardo de Oliveira - Secretário de Estado da Saúde.
Silvestre Labs Química e Farmacêutica Ltda. – empresa
contratada.
- DIRECIONAMENTO DA CONTRATAÇÃO DIRETA COM
SOBREPREÇO
Critérios: Art. 3º, §1º, inciso I, Art. 7º, §5º e Art. 15, §7º,
I, todos da Lei Federal n. 8.666/1993
Responsáveis: Deisiany Lippel da Silva - servidora pública
Mauro Roberto Cardoso Torres - representante da MPX Consultoria, Comércio e Representações LTDA.
Paulo Roberto Ventura Maciel - representante da MPX Consultoria, Comércio e Representações LTDA.
Jocilene da Silva Pinheiro - gerente comercial da Silvestre
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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Química e Farmacêutica Ltda.
1.5 Acolher as razões de justificativa e alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Marcelo Dassie, pela Sra. Tatiana Aguiar e Carneiro Leal Lopes, pelo Sr. Ricardo de Oliveira e pelo Sr. Magnus Bicalho Thezolin;
1.6 Rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela
empresa Silvestre Labs Química e Farmacêutica LTDA.,
pelo Sr. José Hermínio Ribeiro, pelo Sr. Mauro Roberto
Cardoso Torres, pelo Sr. Paulo Roberto Ventura Maciel,
pela Sr.ª Deisiany Lippel da Silva e pela Sr.ª Jocilene da
Silva Pinheiro;
1.7 Julgar regulares as contas do Sr. Marcelo Dassie, da
Sra. Tatiana Aguiar e Carneiro Leal Lopes, do Sr. Ricardo
de Oliveira e do Sr. Magnus Bicalho Thezolin;
1.8 Julgar irregulares as contas do Sr. José Hermínio Ribeiro, em razão da irregularidade mantida nos termos
da fundamentação externada no item 2.2.1 deste decisão, condenando-o ao ressarcimento ao erário estadual
do valor total de R$ 1.102.500,00 (um milhão, cento e
dois mil e quinhentos reais), equivalente a 373.235,38
VRTE, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d”
e “e” da Lei Complementar 621/2012, imputado solidariamente à empresa Silvestre Labs Química e Farmacêutica LTDA., ao Sr. Mauro Roberto Cardoso Torres, ao Sr.
Paulo Roberto Ventura Maciel e à Sr.ª Jocilene da Silva
Pinheiro;
1.9 Julgar irregulares as contas da empresa Silvestre Labs Química e Farmacêutica LTDA., em razão da irregularidade mantida nos termos da fundamentação externada no item 2.2.1 deste decisão, condenando-a ao
ressarcimento ao erário estadual do valor total de R$
1.102.500,00 (um milhão, cento e dois mil e quinhen-

tos reais), equivalente a 373.235,38 VRTE, com amparo
no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, imputado solidariamente ao Sr. José Hermínio Ribeiro, ao Sr. Mauro Roberto Cardoso Torres, ao Sr. Paulo Roberto Ventura Maciel e à Sr.ª Jocilene
da Silva Pinheiro;
1.10 Julgar irregulares as contas do Sr. Mauro Roberto Cardoso Torres, em razão da irregularidade mantida
nos termos da fundamentação externada no item 2.2.2
deste decisão, condenando-o ao ressarcimento ao erário estadual do valor total de R$ 1.102.500,00 (um milhão, cento e dois mil e quinhentos reais), equivalente a 373.235,38 VRTE, com amparo no artigo 84, inciso
III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012,
imputado solidariamente ao Sr. José Hermínio Ribeiro,
à empresa Silvestre Labs Química e Farmacêutica LTDA.,
ao Sr. Paulo Roberto Ventura Maciel e à Sr.ª Jocilene da
Silva Pinheiro;
1.11 Julgar irregulares as contas do Sr. Paulo Roberto Ventura Maciel, em razão da irregularidade mantida
nos termos da fundamentação externada no item 2.2.2
deste decisão, condenando-o ao ressarcimento ao erário estadual do valor total de R$ 1.102.500,00 (um milhão, cento e dois mil e quinhentos reais), equivalente a 373.235,38 VRTE, com amparo no artigo 84, inciso
III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012,
imputado solidariamente ao Sr. José Hermínio Ribeiro,
à empresa Silvestre Labs Química e Farmacêutica LTDA.,
ao Sr. Mauro Roberto Cardoso Torres e à Sr.ª Jocilene da
Silva Pinheiro;
1.12 Julgar irregulares as contas do Sr.ª Jocilene da Silva Pinheiro, em razão da irregularidade mantida nos termos da fundamentação externada no item 2.2.2 deswww.tce.es.gov.br

te decisão, condenando-a ao ressarcimento ao erário estadual do valor total de R$ 1.102.500,00 (um milhão, cento e dois mil e quinhentos reais), equivalente a 373.235,38 VRTE, com amparo no artigo 84, inciso
III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012,
imputado solidariamente ao Sr. José Hermínio Ribeiro,
à empresa Silvestre Labs Química e Farmacêutica LTDA.,
ao Sr. Mauro Roberto Cardoso Torres e ao Sr. Paulo Roberto Ventura Maciel;
1.13 Condenar o Sr. José Hermínio Ribeiro, nos termos
do arts. 139 e 141, II, da Lei Complementar 621/2012,
em virtude da gravidade da infração cometida à pena de
inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou
função de confiança e proibição de contratação, pelo
Poder Público estadual ou municipal, ambos no prazo
de 5 anos;
1.14 Declarar a inidoneidade empresa Silvestre Labs
Química e Farmacêutica LTDA. para participar de licitação ou contratar com a administração pública estadual
e municipal, durante o prazo de 5 anos, conforme artigo
140 da Lei Complementar 621/2012;
1.15 Condenar o Sr.ª Deisiany Klippel da Silva, nos termos do arts. 139, da Lei Complementar 621/2012, em
virtude da gravidade da infração cometida à pena de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no prazo de 2 anos;
1.16 Aplicar multa pecuniária individual, no valor de R$
15.000,00 (quinze mil reais) ao Sr. José Hermínio Ribeiro, ante a infringência dos dispositivos legais atinentes às
irregularidades mantidas nesta decisão, bem como pela da constatação de prática de ato com grave infração
à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, preSegunda-feira, 17 de junho de 2019
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vista no artigo 135, II c/c art. 389, II, da Resolução TC
261/2013, e pelo constatação de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico de que resultou injustificado dano
ao erário, na forma do art. 135, III, da Lei Complementar
621/2012 c/c artigo 389, III, da Resolução TC 261/2013;

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

1.17 Aplicar multa pecuniária individual, no valor de R$
8.000,00 (oito mil reais) à Sr.ª Deisiany Lippel da Silva,
ante a infringência dos dispositivos legais atinentes às
irregularidades mantidas nesta decisão, bem como pela da constatação de prática de ato com grave infração
à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, prevista no artigo 135, II c/c art. 389, II, da Resolução TC
261/2013;

5. Ficam os responsáveis obrigados a comprovar perante o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa
aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se
previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.

1.18 Aplicar multa pecuniária individual, no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais) à empresa Silvestre Labs Química e Farmacêutica LTDA., ao Sr. Mauro Roberto Cardoso Torres, ao Sr. Paulo Roberto Ventura Maciel, à Sr.ª
Jocilene da Silva Pinheiro, ante a infringência dos dispositivos legais atinentes às irregularidades mantidas nesta decisão, bem como pela da constatação de prática de
ato com grave infração à norma legal ou regulamentar
de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, prevista no artigo 135, II c/c art. 389, II,
da Resolução TC 261/2013;
1.19 Dar ciência ao signatário da representação do teor
desta decisão;
1.20 Arquivar os autos, após o trânsito em julgado.

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-presidente no exercício da presidência
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
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

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 14/05/2019 – 14ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:

Acórdão 00651/2019-1
Processo: 03678/2018-3
www.tce.es.gov.br

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2013
UG: PMA - Prefeitura Municipal de Alegre
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: PAULO LEMOS BARBOSA
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – AUTOS APARTADOS – PARECER PRÉVIO 48/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE - EXERCÍCIO 2013 – APURAÇÃO DA INFRINGÊNCIA AO INCISO IV, ART. 5º DA LEI 10.028/2000
– NÃO APLICAR MULTA – ARQUIVAR O PROCESSO - DAR
CIENCIA
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de auditoria oriunda da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Alegre,
exercício 2013, sob a responsabilidade do Sr. Paulo Lemos Barbosa (processo TC 2685/2014), tendo a referida
prestação de contas recebido desta Corte de Contas parecer prévio pela rejeição das contas, nos termos do Parecer Prévio 48/2017, conforme Certidão de Trânsito em
Julgado 00314/2018-4.
Entre as irregularidades constantes do PP 48/2017, consta o descumprimento ao limite legal com despesa de pessoal – Poder Executivo, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, razão pela qual, foi autuado em apartado os
presentes autos, objetivando a responsabilização pessoal do ex-prefeito, com a consequente aplicação da multa prevista no art. 5º, III, §§ 1º e 2º da Lei 10.028/2000.
Considerando o princípio do contraditório e da ampla
defesa, foi efetuada a citação do Sr. Paulo Lemos Barbosa
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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para apresentar suas alegações de defesa, nos termos da
Instrução Técnica Inicial – ITI 242/2018-3, Decisão Segex 237/2018-2 e Termo de Citação 422/2018-1.
Após a regular citação o responsável encartou defesa
(petição intercorrente 1087/2018-7).
Na forma regimental, os autos foram encaminhados para manifestação da área técnica, que através da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 3279/2018-1, apresentou a
seguinte proposta:
Proposta de encaminhamento:
Com fundamento no art. 5º, III, §§ 1º e 2º da Lei
10.028/00, opina-se pela aplicação de sanção por multa
ao Sr. Paulo Lemos Barbosa, Prefeito de Alegre, em 2013,
tendo em vista decisão do TCEES neste sentido, contida
no Parecer Prévio 48/2017, TC 2.685/2014.
Registre-se que o interessado requereu sustentação oral.
Posteriormente, o Órgão Ministerial anuiu a proposta
técnica, conforme Parecer 5418/2018-4, da lavra do procurador Luciano Vieira.
II FUNDAMENTOS
O presente processo foi formado para dar cumprimento
à decisão do Plenário desta Corte de Contas, constante
no Parecer Prévio 48/2017, disposto nos autos da prestação de contas anual do município de Alegre, exercício 2013 (TC 2685/2014), objetivando a responsabilização pessoal do prefeito à época, Sr. Paulo Lemos Barbosa, pelo descumprimento do limite legal com despesa de
pessoal – poder executivo, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, com a consequente aplicação da sanção
prevista no art. 5º, III, §§ 1º e 2º da Lei 10.028/2000.
O responsável foi regularmente citado, conforme Deci-

são SEGEX 237/2018, tendo em vista a Instrução Técnica
Inicial 242/2018 e apresentou defesa.
A defesa se restringe a apresentar o ofício nº 111/2016
– notificação recomendatória n. 05/2016, encaminhado
pelo Secretário Municipal de Administração às demais
secretarias, ao controlador geral e procuradoria geral do
município, no intuito de que fosse informado dos possíveis servidores comissionados passíveis de exoneração/
dispensa nas respectivas pastas, com o qual intenta demonstrar os esforços que empreendeu para adequar tal
limite de gastos no exercício de 2013 (petição intercorrente 1087/2018-7).
Analisando os presentes autos o nosso corpo técnico
não acolheu as justificativas do responsável, considerando que o mérito da irregularidade já teria sido discutida no processo TC 2685/2014-9, mantendo a afirmativa
quanto ao descumprimento deste limite de pessoal de
2013, na gestão do Sr. Paulo Lemos Barbosa, conforme
verificado na respectiva prestação de contas anual.
Pois bem.
Segundo se constata do Sistema Sisaudweb/LRF, no exercício em exame (2013) foi emitido alerta ao gestor responsável no 1º semestre, em que foi verificado percentual de 55,06% de gasto com pessoal, por descumprir o
limite legal de 54% e prudencial de 51,30%:
(TABELA)
Neste cenário, o marco inicial do descumprimento ao limite legal no exercício sob análise deverá ser considerado o 1º semestre de 2013, o que em um primeiro momento obrigaria a recondução nos dois quadrimestres
seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro quadrimestre, segundo preceituado no art. 23 da LRF, in verwww.tce.es.gov.br

bis:
Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos
no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no
art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos
dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3o e 4o do art. 169 da Constituição.
Há que se ressaltar que inobstante a Lei de Responsabilidade estabelecer prazo em dobro para se adequar, nos
casos de crescimento real baixo ou negativo do Produto
Interno Bruto Nacional (PIB), conforme se depreende da
redação do seu art. 66, tal situação não se enquadra ao
exercício sob análise, 2013, em que o PIB se encontrava
ainda positivo, em 3%, conforme fonte do IBGE.
Há ainda que se destacar que o gestor em comento, ao
descumprir o limite de pessoal no 1º semestre de 2013,
passaria a ter sua prestação de contas apresentada semestralmente para quadrimestralmente, mantendo, na
linha do citado art. 23 da LRF, dois quadrimestres seguintes para se adequar.
Na hipótese vertente, portanto, entendo que a recondução ao limite legal imposta nos dois quadrimestres seguintes, por prudência, deveria ter início computado no
3º quadrimestre de 2013 e não no 2º quadrimestre de
2013, finalizando seu prazo no 1º quadrimestre de 2014.
Compulsando o sistema SISAUDWEB/LRF, constato que
o limite de pessoal daquele executivo municipal foi reconduzido no 1º quadrimestre de 2014, em consonância com a determinação legal, conforme tabela que segue transcrita:
Tabela
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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Importa ressaltar que o município em tela teria atingido no 1º quadrimestre de 2014 um percentual de gastos
com pessoal de 52,92% da RCL, conforme dados declaratórios enviados pelo sistema LRFWeb a este Tribunal,
o que demonstra que embora estivesse ultrapassando
o limite prudencial de 51,30%, o gestor reconduziu suas
despesas de pessoal ao limite legal exigido de 54%, atendendo ao preceito contido no art. 23 da LRF.
Desta feita, portanto, reconheço legítimas as alegações
de defesa apresentadas pelo responsável, uma vez que
os esforços empreendidos pelo gestor para dar cumprimento ao limite de gasto com pessoal daquele executivo foram confirmados nestes autos, considerando o percentual atingido de 52,92% no primeiro quadrimestre de
2014.
Neste sentido, e por consequência da recondução ao limite legal fixado de 54%, no prazo estipulado na lei, entendo por afastar a aplicação da multa imposta na Lei
10.028/2000, ora apreciada nestes autos.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Pelo exposto, tendo em vista a competência a mim conferida pelo art. 29, V, da Lei Complementar Estadual
621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), divergindo do entendimento técnico e ministerial, VOTO, no sentido de que
o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação
que submeto à sua consideração.
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
3678/2018, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão
Plenária em:
III.1 ACOLHER as razões de defesa e AFASTAR a aplicação
da multa imputada, na forma da fundamentação cons-

tante do item II;

ta prevista no art. 5º, IV, §§ 1º e 2º da Lei 10.028/2000.

III.2 Dar CIÊNCIA ao relator da prestação de contas
respectiva – processo TC 2685/2014 e Parecer Prévio
48/2017;

Considerando o princípio do contraditório e da ampla
defesa, foi efetuada a citação do Sr. Paulo Lemos Barbosa para apresentar suas alegações de defesa, nos termos
da Instrução Técnica Inicial – ITI 242/2018-3, Decisão Segex 237/2018-2 e Termo de Citação 422/2018-1.

III.3 Dar CIÊNCIA aos interessados e ARQUIVAR, após as
formalidades legais;
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Em face do teor do Parecer-vista ministerial n. 6036/2018,
manifesto-me nestes autos para apresentar minha posição divergente quanto à proposta da Procuradoria Especial de Contas para a manutenção da aplicação da multa
determinada nos presentes autos.
Rememorando os fatos presentes nestes autos, saliento que tratam de auditoria oriunda da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Alegre, exercício
2013, sob a responsabilidade do Sr. Paulo Lemos Barbosa (processo TC 2685/2014), tendo a referida prestação
de contas recebido desta Corte de Contas parecer prévio pela rejeição das contas, nos termos do Parecer Prévio 48/2017, conforme Certidão de Trânsito em Julgado
00314/2018-4.
Entre as irregularidades constantes do PP 48/2017, consta o descumprimento ao limite legal com despesa de pessoal – Poder Executivo, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, razão pela qual, foi autuado em apartado os
presentes autos, objetivando a responsabilização pessoal do ex-prefeito, com a consequente aplicação da mulwww.tce.es.gov.br

Após a regular citação o responsável encartou defesa
(petição intercorrente 1087/2018-7).
Na forma regimental, os autos foram encaminhados para manifestação da área técnica, que através da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 3279/2018-1, apresentou a
seguinte proposta:
Proposta de encaminhamento:
Com fundamento no art. 5º, III, §§ 1º e 2º da Lei
10.028/00, opina-se pela aplicação de sanção por multa
ao Sr. Paulo Lemos Barbosa, Prefeito de Alegre, em 2013,
tendo em vista decisão do TCEES neste sentido, contida
no Parecer Prévio 48/2017, TC 2.685/2014.
Registre-se que o interessado requereu sustentação oral.
Posteriormente, o Órgão Ministerial anuiu a proposta
técnica, conforme Parecer 5418/2018-4, da lavra do procurador Luciano Vieira.
Naquela ocasião, proferi o voto n. 5716/2018, afastando
a aplicação da multa disposta nos presentes autos, mantendo, contudo, os termos do Parecer Prévio 48/2017
que, inclusive, se encontrava transitado em julgado.
Adiante, o órgão ministerial solicitou vistas destes autos e, através do Parecer-vista 6036/2018, propôs a manutenção do Parecer Prévio 48/2017, assim como da
multa ora aplicada em razão do art. 5º da indigitada Lei
10.028/2010.
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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II FUNDAMENTOS
Arguiu o Ministério Público Especial de Contas duas
questões centrais em seu parecer-vista, sobre os quais
passo a apresentar os motivos de minha divergência:
Preliminar de ofensa à coisa julgada
Segundo parecer-vista ministerial:
A origem do ilícito apurado cometido pela gestão do Município de Alegre – na linha tracejada pelo legislador no
sentido de deixar a cargo dos Tribunais de Contas a fiscalização de cumprimento dos ditames da Lei de Reponsabilidade Fiscal – está consubstanciada no “DESCUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL COM DESPESA DE PESSOAL
(Item II.III da Instrução Técnica Conclusiva – ICC 137/15,
Processo TC 2685/2014)”.
Registra-se, portanto que não há, no presente momento, qualquer espaço para rediscussão quanto ao mérito
da irregularidade identificada, porquanto a matéria está consolidada no Parecer Prévio TC – 48/2017, transitado em julgado, conforme certidão abaixo, cuja deliberação pela 2ª Câmara respeitou as competências desta
Corte de Contas, nos termos do art. 16, I, do Regimento Interno.
Há de se reconhecer neste ponto que o motivo para a
autuação em apartado do presente processo foi a indicação no mencionado parecer prévio de descumprimento ao limite de gastos com pessoal, em infringência ao
art. 20 da LRF.
Entretanto, o mérito dos presentes autos se apresenta
diverso daquele disposto na prestação de contas anual,
que ora se encontra transitado em julgado, uma vez que
àquele, o da prestação de contas, trata do descumprimento ao limite propriamente dito, o que enseja a rejei-

ção das contas, como foi deliberado no Parecer Prévio
nº. 48/2017 (Processo TC 2685/2014), enquanto este se
reporta à aplicação de multa decorrente da não adoção
de medidas por parte do gestor para recondução do gasto de pessoal ao percentual limite imposto pelo art. 20
da LRF já descumprido, conforme previsto no art. 5º, inciso IV, da Lei 10.028/2010, senão vejamos:
Art. 5º Constitui infração administrativa contra as leis de
finanças públicas:
[...] 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.
Como prova disto, temos a citação do gestor nestes autos para apresentar defesa quanto à execução de medidas para a redução do montante de despesas total com
pessoal que havia excedido.
Na hipótese vertente, portanto, entendo que o mérito
se difere da prestação de contas respectiva, motivo pelo qual, diante da omissão ou não do gestor em reconduzir o gasto de pessoal ao limite legal previsto, mantém-se ou não a multa disposta no art. 5º, §§ 1º e 2º da Lei
10.028/2010.
Nesse sentido, portanto, não se tem por ofendido a coisa julgada, vez que o mérito ora tratado difere da prestação de contas respectiva, o que combate os argumentos da douta procuradoria de desrespeito ao trânsito em
julgado.

48/2017 (Processo TC 2685/2014), o descumprimento
do limite legal com despesa de pessoal verificou-se no
1º semestre/2013, com o índice de gasto identificado
em 55,06%, ocorrência ensejadora de adoção das medidas proibitivas previstas no art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, no intuito de eliminar o percentual
excedente nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, conforme prescrito pelo caput artigo 23:
Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos
no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas
no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as
providências previstas nos §§ 3º e 4o do art. 169 da Constituição. (grifo nosso)
Entretanto, a referida redução de 1/3 não se operou
no período previsto. Vide trecho elucidativo da Instrução Contábil Conclusiva – ICC 137/2015, corroborada
em sede de Parecer Prévio nº. 48/2017 (Processo TC
2685/2014):
II.III DESCUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL COM DESPESA DE PESSOAL (Item 7.1.1.1 do RTC 67/15)
Base Normativa: alínea b, inciso III, do Artigo 20 e artigo
22 da LC 101/2000

Segundo parecer-vista ministerial:

Foi constatado, que o Poder Executivo canalizou em despesa de pessoal e encargos sociais o montante de R$
33.866.441,84, resultando numa aplicação de 56,95%
em relação à receita corrente líquida apurada para o
exercício.

Conforme relatado e deliberado no Parecer Prévio nº.

Conclui-se, portanto, que o Poder Executivo, descumpriu

Da necessidade de imputação de multa pela grave infração à norma financeira:
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o limite legal de 54% estabelecido no artigo 20, inciso III,
alínea “b” da Lei Complementar nº 101/00, excedendo-o em R$1.756.889,36, que equivale a 2,95% de descumprimento.
Foram emitidos pareceres de alerta ao responsável pelo atingimento do limite legal com despesa de pessoal nos 1º semestre, 2º e 3º quadrimestres do exercício 2013 (Processos TC nºs 6.743/2013, 8.073/2013 e
1.176/2014).
Foi ressaltado que cabia ao Prefeito tomar as providências dispostas no art. 23 da Lei Complementar 101/00,
observando ainda o que dispõe o § 2º do art. 63 da mesma lei.
No caso em tela, houve comprovada a recondução ao
limite legal imposta nos dois quadrimestres seguintes,
que por prudência, teve início computado no 3º quadrimestre de 2013 e não no 2º quadrimestre de 2013, por
ter sido alterado a prestação de contas a ser apresentada
de semestral para quadrimestral, ante o descumprimento ao limite de gasto com pessoal acusado naquele executivo municipal, no primeiro semestre de 2013.
Assim, o município teve o prazo máximo para recondução no 1º quadrimestre de 2014, cujo percentual apresentado foi de 52,92%, conforme sistema SISAUDWEB/
LRF, o que ensejou o afastamento da multa em comento,
conforme trecho de meu voto inicial, cujos termos mantenho na integralidade:
Importa ressaltar que o município em tela teria atingido no 1º quadrimestre de 2014 um percentual de gastos
com pessoal de 52,92% da RCL, conforme dados declaratórios enviados pelo sistema LRFWeb a este Tribunal,
o que demonstra que embora estivesse ultrapassando

o limite prudencial de 51,30%, o gestor reconduziu suas
despesas de pessoal ao limite legal exigido de 54%, atendendo ao preceito contido no art. 23 da LRF.
Desta feita, portanto, reconheço legítimas as alegações
de defesa apresentadas pelo responsável, uma vez que
os esforços empreendidos pelo gestor para dar cumprimento ao limite de gasto com pessoal daquele executivo foram confirmados nestes autos, considerando o percentual atingido de 52,92% no primeiro quadrimestre de
2014.
Neste sentido, e por consequência da recondução ao limite legal fixado de 54%, no prazo estipulado na lei, entendo por afastar a aplicação da multa imposta na Lei
10.028/2000, ora apreciada nestes autos.
Importa ressaltar a relevante medida adotada pela Lei
de Responsabilidade Fiscal, prevista no seu art. 22, de
aferição e acompanhamento do cumprimento aos limites máximos globais para as despesas de pessoal ativo e
inativo de todos os Poderes e entes federativos, previsto
com controle de frequência quadrimestral, tanto a cargo
dos Tribunais de Contas quanto dos órgãos de controle
interno de cada Poder (Marcus Abraham, na obra Lei de
Responsabilidade Fiscal Comentada, pg. 188, editora Forense, 2ª edição).
Entretanto, há de se destacar que, inobstante o art. 23
da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) determinar a redução dos gastos de pessoal ao limite imposto de pelo
menos um terço no primeiro quadrimestre, o que não
foi adotado no município em tela, como arguiu a procuradoria de contas, verifico que seu descumprimento
nesta fase não acarreta qualquer sanção prevista na lei
ao gestor.
www.tce.es.gov.br

Percebe-se o escalonamento para a redução das despesas com pessoal, tal como previsto na lei, como uma forma de controle de frequência, previsto quadrimestralmente, a título de auxilio e direcionamento ao gestor, na
definição de quais medidas devem e podem ser adotadas, com intuito de imputar restrições, mas não de aplicar sanções.
Conforme doutrina pacificada sobre o assunto, constata-se que o gestor somente fica sujeito às sanções previstas no § 3º do art. 23 se não tiver sucesso na eliminação do excesso ao limite imposto no art. 20 da LRF ao final dos dois quadrimestres de verificação pelos órgãos
de controle (Flávio da Cruz, Adauto Viccari Junior e Nélio Herzmann, na obra Lei de Responsabilidade Fiscal Comentada, pg. 124/125, editora Atlas – 9ª edição).
No caso concreto, considerando que as medidas a serem tomadas para a redução das despesas excedentes
de pessoal estão previstas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da
CRF/88 e devem ser adotadas em um prazo de oito meses, entendo por cumprida a previsão legal pelo executivo municipal de Alegre, ensejando-lhe o afastamento da
multa decorrente do descumprimento ao art. 5º, inciso
IV, §§ 1º e 2º da Lei 10.028/2010, a saber:
Art. 5º Constitui infração administrativa contra as leis de
finanças públicas:
[...]
IV - deixar de ordenar ou de promover, na forma e nos
prazos da lei, a execução de medida para a redução do
montante da despesa total com pessoal que houver excedido a repartição por Poder do limite máximo.
§ 1º A infração prevista neste artigo é punida com multa de trinta por cento dos vencimentos anuais do agente
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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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.
Contudo, considerando que o gestor sob análise atingiu 52,92% ao final destes oito meses, superior ao limite prudencial de 51,30%, correspondente a 95% do limite previsto ao executivo municipal de 54%, estaria apenas sujeito às restrições dispostas nos incisos do art. 22
da LRF, como se depreende de seu texto:
Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.
Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder
a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados
ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:
I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou
contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do
art. 37 da Constituição;

V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto
no inciso II do § 6o do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.

III.2 DAR CIÊNCIA desta decisão ao relator do Parecer
Prévio – PP 048/2017 (Processo TC 2685/2014), juntando-se cópia da decisão no respectivo processo;

Neste cenário, razões subsistem para a não aplicação
da multa prevista no art. 5º da Lei 10.028/2010 ao gestor em exame, uma vez que foi comprovada a adoção de
medidas para redução do excesso, com atingimento no
prazo legal de percentual abaixo dos 54% exigidos no art.
20, o que enseja o arquivamento destes autos, por reconhecer que o objetivo para o qual foi constituído este
processo se encontra exaurido, conforme previsão contida no art. 330, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal (Resolução TC 261/2013), in verbis:

III.3 Dar CIÊNCIA aos interessados e ARQUIVAR os presentes autos, após as formalidades legais.

Art. 330. O processo será arquivado nos seguintes casos:
(...)
IV - quando tenha o processo exaurido o objetivo para o
qual foi constituído;
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Pelo exposto, tendo em vista a competência a mim conferida pelo art. 29, V, da Lei Complementar Estadual
621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), em dissonância ao
entendimento vertido no parecer-vista ministerial, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à sua consideração.

III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
3678/2018, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão
da Primeira Câmara em:

IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição
decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;

III.1 ARQUIVAR O PROCESSO, com fundamento no art.
330, inciso IV, da Resolução TC 261/2013, por reconhecer que o objetivo para o qual foi constituído o presente
processo se encontra exaurido;

II - criação de cargo, emprego ou função;

www.tce.es.gov.br

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
O EXMO. SENHOR CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Solicitei vista deste processo, da Relatoria do eminente
Conselheiro Rodrigo Chamoun, formado a fim de se dar
cumprimento ao Parecer Prévio 048/2017 da 2ª Câmara
deste Tribunal de Contas, prolatado nos autos do processo TC 2685/2014 (Prestação de Contas Anual de Alegre,
exercício de 2013), pela rejeição das contas, objetivando
a responsabilização pessoal do Ex-Prefeito, Senhor Paulo
Lemos Barbosa, de acordo com o art. 5º, inciso III, §§ 1º
e 2º da Lei nº 10.028/2000 e com fulcro no art. 134, III e
§ 2º c/c art. 281, ambos do Regimento Interno.
A rejeição das contas foi motivada pelo descumprimento
ao artigo 20, III, “b” da Lei de Responsabilidade Fiscal –
descumprimento do limite legal com despesa de pessoal
- tendo a 2º Câmara desta Corte de Contas decidido pela
aplicação de multa de sua competência, prevista no art.
5º, inciso III, §§ 1º e 2º da Lei nº 10.028/2000.
O Núcleo de Contabilidade e Economia – NCE, elaborou a Instrução Técnica Inicial ITI 242/2018, formulando
proposta no sentido da citação do Senhor Paulo Lemos
Barbosa, nos exatos termos do Parecer Prévio 048/2017,
tendo sido proferida a Decisão SEGEX 237/2018 pela citação do responsável, de acordo com o art. 63, I da LC
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621/2012 c/c 47, IV e 358,I do Regimento Interno deste Tribunal.
Devidamente citado, o Senhor Paulo Lemos Barbosa
apresenta petição (evento processual 12) com requerimento de defesa oral e em seguida (evento 15), faz juntada de documentos.
Encaminhados os autos ao NCE – Núcleo de Economia
e Contabilidade, foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva ITC 3279/2018, que analisando a documentação
encaminhada, concluiu que o responsável pretendeu, no
presente processo, rediscutir o mérito da matéria, que já
foi devidamente analisada em processo específico e opina pela aplicação de multa ao Sr. Paulo Lemos Barbosa,
nos moldes do Parecer Prévio 048/2017 da 2ª Câmara.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer 5418/2018, pugna pela aplicação de multa ao responsável, nos termos da ITC 3279/2018 e da argumentação que sustenta seu requerimento, no valor de R$
46.800,00, equivalentes a 19.647,3552 VRTE, conforme
art. 5º, inciso III e §§ 1º e 2º, da Lei n. 10.028/2000 c/c
art. 136 da LC n. 621/2012.
Em seguida o Conselheiro Relator, Rodrigo Chamoun,
proferiu voto no sentido de acolher as razões de defesa e afastar a aplicação da multa imputada, na forma da
fundamentação constante daquele voto.
Na sessão de 21/11/2018 da 1ª Câmara, o Procurador do
Ministério Público de Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de
Oliveira solicitou vistas do processo e proferiu em seguida Parecer-Vista 6036/2018 (evento processual nº 31)
requerendo que o Relator acolha seus argumentos a fim
de modificar seu voto ou, alternativamente, seja julgada
questão preliminar de ofensa à coisa julgada, que argui

no mesmo parecer.

Base Legal: infringência à Lei Federal 11.494/2007.

Em nova manifestação, o Conselheiro Relator manifesta-se em divergência em relação ao Ministério Público de
Contas e propõe o arquivamento do processo.

2. Recomendar ao Legislativo Municipal a rejeição da
Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de
Alegre, sob a responsabilidade do Sr. Paulo Lemos Barbosa, relativa ao exercício de 2013, com fundamento no
art. 80, III, da Lei Complementar 621/2012;

Por pedido de vista formulado na sessão de 20/01/2019
vieram os autos a este Gabinete.
É o Relatório
2 FUNDAMENTAÇÃO
A discussão travada neste processo orbita em torno
da coisa julgada e da imutabilidade do Parecer Prévio
048/2017 emitido pela 2ª Câmara deste Tribunal, cujo
conteúdo normativo é o seguinte:
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC2685/2014, RESOLVEM os Srs. conselheiros da Segunda
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia quatorze de junho de dois
mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do
relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner:
1. Manter as seguintes irregularidades, conforme Instrução Técnica Conclusiva 3801/2015:
1.1 Desequilíbrio entre os totais de ingressos e dispêndios no balanço financeiro (item II.I da ICC 137/15). Base
Legal: infringência à Lei 4320/64 e às Normas Brasileiras
de Contabilidade;

3. Formar autos apartados, nos termos dos arts. 38, inciso II, e parágrafo único, 134, inciso III, e § 2° e 281
do Regimento Interno, com a finalidade de apurar-se a
responsabilidade pessoal do gestor municipal pelo descumprimento do disposto no art. 5°, inciso III, §§ 1° e 2°,
da Lei 10.028/00, consoante apontamento descrito no
item 7.1.1.1 do RTC 67/2015;
[...]
O Parecer Prévio é ato contido na competência privativa dos tribunais de contas, parte essencial de seu rol de
competências, instituído e atribuído pela Constituição
Federal ao Tribunal de Contas da União e por simetria,
pelas constituições dos Estados federados, aos tribunais
de contas estaduais.
Trata-se, portanto, de ato decisório de conteúdo normativo decorrente da Constituição Federal, que por sua vez
tem supremacia sobre todo o ordenamento jurídico, supremacia vertical que recebe do poder constituinte originário.

1.2 Descumprimento do limite legal com despesa de
pessoal (item II.III da ICC 137/15). Base Legal: infringência à Lei Complementar Federal 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal;

Acresça-se a este, o fato de que o Parecer Prévio
048/2017 da 2ª Câmara transitou em julgado, estando revestido, portanto, da imutabilidade da coisa julgada que também constitui garantia constitucional fundamental.

1.3 Prestação de contas ao Conselho do FUNDEB extemporânea e com deficiências (item II.IV da ICC 137/15).

A garantia constitucional da coisa julgada é intimamente atrelada ao princípio da segurança jurídica, normas
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princípio de elevada força normativa e estruturantes do
ordenamento jurídico, bem como do regime jurídico administrativo, prevista no capítulo I, do Título II da Constituição Federal, que versa sobre os direitos e garantias
individuais, cláusulas pétreas da Carta Magna (art. 60,
§ 4º).
O relator, mesmo ciente da parca e insuficiente documentação apresentada pela defesa, conforme consta no
voto 5716/2018, in verbis:
O responsável foi regularmente citado, conforme Decisão SEGEX237/2018, tendo em vista a Instrução Técnica
Inicial242/2018e apresentou defesa.
A defesa se restringe a apresentar o ofício nº 111/2016
–notificação recomendatória n. 05/2016, encaminhado
pelo Secretário Municipal de Administração às demais
secretarias, ao controlador geral e procuradoria geral do
município, no intuito de que fosse informado dos possíveis servidores comissionados passíveis de exoneração/
dispensa nas respectivas pastas, com o qual intenta demonstrar os esforços que empreendeu para adequar tal
limite de gastos no exercício de 2013 (petição intercorrente 1087/2018-7).
Analisando os presentes autos o nosso corpo técnico
não acolheu as justificativas do responsável, considerando que o mérito da irregularidade já teria sido discutida no processo TC 2685/2014-9, mantendo a afirmativa quanto ao descumprimento deste limite de pessoal
de2013, na gestão do Sr. Paulo Lemos Barbosa, conforme verificado na respectiva prestação de contas anual.
Ainda assim e a despeito de tudo isso, o Conselheiro Relator reabriu a discussão de mérito trazendo ele próprio
argumentação de defesa do ex-Prefeito, eis que este não

trouxe uma única linha escrita em sua defesa, mas apenas um pedido de defesa oral, tendo ainda feito uma juntada de documentos, no lugar de alegações de defesa
apenas documentos, ofícios, datados de 2016 quando
estamos tratando do exercício de 2013, em que solicitava aos secretários municipais informações de servidores
que pudessem ser exonerados.
Como muito bem ponderou o Ministério Público de Contas, este processo foi formado única e exclusivamente para viabilizar o processamento e o julgamento da infração
administrativa prescrita no art. 5º, III, da Lei 10.028/00,
a qual constitui competência inarredável das Cortes de
Contas, nos moldes do art. 5º, III, § 2º, da Lei 10.028/00.
O ilícito foi devidamente apurado no processo que analisou as contas do Município e a irregularidade, descumprimento do limite total de despesas com pessoal, encontra-se analisado naquele processo TC 2685/2014, em
que foram assegurados ao responsável o contraditório e
a ampla defesa.
O parecer prévio transitou em julgado.
Não há, de fato, espaço na lei para a rediscussão do assunto neste processo, ao contrário do que afirma o Conselheiro Relator:
Há de se reconhecer neste ponto que o motivo para a
autuação em apartado do presente processo foi a indicação no mencionado parecer prévio de descumprimento ao limite de gastos com pessoal, em infringência ao
art. 20 da LRF.
Entretanto, o mérito dos presentes autos se apresenta
diverso daquele disposto na prestação de contas anual,
que ora se encontra transitado em julgado, uma vez que
àquele, o da prestação de contas, trata do descumpriwww.tce.es.gov.br

mento ao limite propriamente dito, o que enseja a rejeição das contas, como foi deliberado no Parecer Prévio
nº. 48/2017 (Processo TC 2685/2014), enquanto este se
reporta à aplicação de multa decorrente da não adoção
de medidas por parte do gestor para recondução do gasto de pessoal ao percentual limite imposto pelo art. 20
da LRF já descumprido, conforme previsto no art. 5º, inciso IV, da Lei 10.028/2010, senão vejamos:
Art. 5º Constitui infração administrativa contra as leis de
finanças públicas:
[...] 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.
Como prova disto, temos a citação do gestor nestes autos para apresentar defesa quanto à execução de medidas para a redução do montante de despesas total com
pessoal que havia excedido.
Na hipótese vertente, portanto, entendo que o mérito
se difere da prestação de contas respectiva, motivo pelo qual, diante da omissão ou não do gestor em reconduzir o gasto de pessoal ao limite legal previsto, mantém-se ou não a multa disposta no art. 5º, §§ 1º e 2º da Lei
10.028/2010.
Nesse sentido, portanto, não se tem por ofendido a coisa julgada, vez que o mérito ora tratado difere da prestação de contas respectiva, o que combate os argumentos da douta procuradoria de desrespeito ao trânsito em
julgado.
(grifamos)
Tal afirmação não é correta nem verdadeira, sob nenhum ponto de vista, uma vez que o Parecer Prévio não
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impõe regras sob condição. O gestor não é citado para
comprovar ter reconduzido o gasto de pessoal ao limite,
isso já se sabe que ele não fez, tendo o exercício se encerrado e o Parecer Prévio apenas determina a aplicação da sanção.
A Lei Complementar 101/2000 contém um sistema de
regras que se conectam e se completam, alcançando
também as normas punitivas da Lei 10.028/2000.
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:
Art. 5o Constitui infração administrativa contra as leis de
finanças públicas:
I – deixar de divulgar ou de enviar ao Poder Legislativo
e ao Tribunal de Contas o relatório de gestão fiscal, nos
prazos e condições estabelecidos em lei;
II – propor lei de diretrizes orçamentárias anual que não
contenha as metas fiscais na forma da lei;
III – deixar de expedir ato determinando limitação de
empenho e movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidos em lei;
IV – deixar de ordenar ou de promover, na forma e nos
prazos da lei, a execução de medida para a redução do
montante da despesa total com pessoal que houver excedido a repartição por Poder do limite máximo.
§ 1o A infração prevista neste artigo é punida com multa de trinta por cento dos vencimentos anuais do agente
que lhe der causa, sendo o pagamento da multa de sua
responsabilidade pessoal.

§ 2o A infração a que se refere este artigo será processada e julgada pelo Tribunal de Contas a que competir a fiscalização contábil, financeira e orçamentária da pessoa
jurídica de direito público envolvida.

ções de servidores que pudessem ser exonerados.

Assim, o inciso IV do artigo 5º da Lei 10.028 é decorrência direta do descumprimento dos artigos 22 e 23 da LRF
ou do controle preventivo de sua configuração.

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 acompanho a manifestação técnica contida na Instrução Técnica Conclusiva ITC 3279/2018 e o parecer
6036/2018 do Ministério Público de Contas e VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de
voto que submeto à sua consideração.

Assim, configurada a violação aos artigos 19 e 20 da LRF,
também estará configurado o descumprimento dos artigos 22 e 23 da mesma lei que estabelece as providências obrigatórias para retorno da despesa com pessoal aos limites e, por conseguinte, será cabível a sanção administrativa prevista no artigo 5º, inciso IV 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 sanção de natureza penal.
Destaca-se que a multa somente não foi aplicada ao ex-Prefeito nos autos da prestação de contas, porque é ato
que escapa à natureza daquele processo, de modo que
neste, a citação tem por fim assegurar ao responsável
apenas o direito a questionar aspectos formais como sua
legitimidade ou erros materiais. Nada mais. Em nenhuma hipótese o mérito.
Não tocarei o mérito da irregularidade neste voto, justamente por entender que em o fazendo estaria contrariando minhas razões e rediscutindo a coisa julgada.
Apenas quero destacar que o Senhor Paulo Lemos Barbosa, citado neste processo, trouxe no lugar de alegações de defesa apenas documentos, ofícios, datados de
2016 quando estamos tratando do exercício de 2013,
em que solicitava aos secretários municipais informawww.tce.es.gov.br

Esta foi a alegação de defesa a que o Conselheiro Relator
propõe o acolhimento para afastar a multa imposta pelo
Parecer Prévio 48/2017.

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:
Acolher a preliminar de ofensa à coisa julgada arguida
pelo Ministério Público de Contas, em parecer-vista formulado pelo Procurador Doutor Heron Carlos Gomes de
Oliveira; com fulcro no caput do artigo 75 do Regimento
Interno desta Corte, no sentido de se reconhecer, antes
do julgamento do mérito, a impossibilidade de se rediscutir qualquer questão atinente ao descumprimento do
limite legal com despesa de pessoal pelo prefeito de Alegre, no exercício 2013, senhor Paulo Lemos Barbosa, já
decidido no Parecer Prévio 48/2017, já transitado em julgado, sob pena de nulidade do julgamento com fulcro no
inciso IV do artigo 489 do Novo Código de Processo Civil
(Lei nº. 13.105/2015).
No mérito, seja aplicada multa ao Senhor Paulo Lemos Barbosa, nos exatos termos do Parecer Prévio TCSegunda-feira, 17 de junho de 2019
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48/2017, por infração ao disposto no art. 5º, inciso IV,
§§ 1º e 2º, da Lei n. 10.028/00.
Seja determinada a correção, de ofício, de erro material
no Parecer Prévio 48/2017, alterando-se o dispositivo legal para que onde consta “art. 5°, III, da Lei 10.028/2000”
passe a constar “art. 5°, IV, da Lei 10.028/2000”.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro
VOTO VISTA
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Solicitei vista deste processo, da Relatoria do eminente
Conselheiro Rodrigo Chamoun, formado para dar cumprimento ao Parecer Prévio 048/2017 da 2ª Câmara deste Tribunal de Contas, prolatado nos autos do processo
TC 2685/2014 (Prestação de Contas Anual de Alegre,
exercício de 2013), pela rejeição das contas, com a finalidade de apurar se há responsabilidade pessoal do gestor
municipal pelo descumprimento do disposto no art.5°,
inciso III, §§ 1° e 2°, da Lei 10.028/00, consoante apontamento de descumprimento ao artigo 20, III, “b” da Lei de
Responsabilidade Fiscal – descumprimento do limite legal com despesa de pessoal (descrito no item 7.1.1.1 do
RTC 67/2015- Processo TC 2685/2-14).
O Núcleo de Contabilidade e Economia – NCE, elaborou a Instrução Técnica Inicial ITI 242/2018, formulando
proposta no sentido da citação do Senhor Paulo Lemos
Barbosa, nos exatos termos do Parecer Prévio 048/2017,
tendo sido proferida a Decisão SEGEX 237/2018 pela citação do responsável, de acordo com o art. 63, I da LC
621/2012 c/c 47, IV e 358,I do Regimento Interno des-

te Tribunal.
Devidamente citado, o Senhor Paulo Lemos Barbosa
apresenta petição (evento processual 12) com requerimento de defesa oral e em seguida (evento 15), fez juntada de documentos.
Encaminhados os autos ao NCE – Núcleo de Economia e
Contabilidade, foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva ITC 3279/2018, que concluiu entendendo que o responsável pretendeu, no presente processo, rediscutir o
mérito da matéria, que já foi devidamente analisada em
processo específico e opina pela aplicação de multa ao
Sr. Paulo Lemos Barbosa, nos moldes do Parecer Prévio
048/2017 da 2ª Câmara.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer 5418/2018, pugna pela aplicação de multa ao responsável, nos termos da ITC 3279/2018 e da argumentação que sustenta seu requerimento, no valor de R$
46.800,00, equivalentes a 19.647,3552 VRTE, conforme
art. 5º, inciso III e §§ 1º e 2º, da Lei n. 10.028/2000 c/c
art. 136 da LC n. 621/2012.
Em seguida o Conselheiro Relator, Rodrigo Chamoun,
proferiu voto no sentido de acolher as razões de defesa e afastar a aplicação da multa imputada, na forma da
fundamentação constante daquele voto.
Na sessão de 21/11/2018 da 1ª Câmara, o Procurador do
Ministério Público de Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de
Oliveira solicitou vistas do processo e proferiu em seguida Parecer-Vista 6036/2018 (evento processual nº 31)
requerendo que o Relator acolha seus argumentos a fim
de modificar seu voto ou, alternativamente, seja julgada
questão preliminar de ofensa à coisa julgada, que argui
no mesmo parecer.
www.tce.es.gov.br

Em nova manifestação, o Conselheiro Relator manifesta-se em divergência em relação ao Ministério Público de
Contas e propõe o arquivamento do processo.
Na 3ª sessão ordinária da 1ª Camara Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, solicitou vistas e proferiu
Voto-Vista 21/2019 (envento processual 34) posicionando-se por Acolher a preliminar de ofensa à coisa julgada arguida pelo Ministério Público de Contas, em parecer-vista formulado pelo Procurador Doutor Heron Carlos Gomes de Oliveira e no mérito, seja aplicada multa
ao Senhor Paulo Lemos Barbosa, nos exatos termos do
Parecer Prévio TC-48/2017, por infração ao disposto no
art. 5º, inciso IV, §§ 1º e 2º, da Lei n. 10.028/00.
Em razão do pedido de vista realizado na 13ª sessão ordinária do plenário, realizada em 07 de maio de 2019, vieram os autos a este gabinete.
É o Relatório
FUNDAMENTAÇÃO
Perfilho o entendimento exposto pelo Conselheiro Rodrigo Flávio Farias Freire Chamoun pelo arquivamento
dos autos, pelas razões a seguir expostas.
DO PARECER PRÉVIO
Sem a intenção de exaurir o tema, considero inicialmente que o Parecer Prévio emitido pelos Tribunal de Contas, cuida de avaliar o governo dos Chefes do executivo e
não de apurar possíveis infgrações administrativas.
Nesta toada, é necessário considerar que no Processo
2685/2014, foi examinada a Prestação de Contas Anual do Prefeito do Municipio de Alegre, no exercício de
2013,submetida a este Tribunal de contas para “avaliação da gestão política” do chefe do Poder Executivo e
emissão do parecer prévio com vistas a auxiliar o julgaSegunda-feira, 17 de junho de 2019
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mento levado a efeito pelo Poder Legislativo e que, naqueles autos, remanesceram irregularidades, consideradas pelo colegiado da 2ª Camara, sufucientes para macular as contar do gestor naquele exercício, consoante dispositivo do Parecer Prévio 048/2017:

do Regimento Interno, com a finalidade de apurar-se a
responsabilidade pessoal do gestor municipal pelo descumprimento do disposto no art. 5°, inciso III, §§ 1° e 2°,
da Lei 10.028/00, consoante apontamento descrito no
item 7.1.1.1 do RTC 67/2015;

PARECER PRÉVIO

[...]

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC2685/2014, RESOLVEM os Srs. conselheiros da Segunda
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia quatorze de junho de dois
mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do
relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner:

Esta decisão transitou em julgado.

1. Manter as seguintes irregularidades, conforme Instrução Técnica Conclusiva 3801/2015:
1.1 Desequilíbrio entre os totais de ingressos e dispêndios no balanço financeiro (item II.I da ICC 137/15). Base
Legal: infringência à Lei 4320/64 e às Normas Brasileiras
de Contabilidade;
1.2 Descumprimento do limite legal com despesa de
pessoal (item II.III da ICC 137/15). Base Legal: infringência à Lei Complementar Federal 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal;
1.3 Prestação de contas ao Conselho do FUNDEB extemporânea e com deficiências (item II.IV da ICC 137/15).
Base Legal: infringência à Lei Federal 11.494/2007.
2. Recomendar ao Legislativo Municipal a rejeição da
Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de
Alegre, sob a responsabilidade do Sr. Paulo Lemos Barbosa, relativa ao exercício de 2013, com fundamento no
art. 80, III, da Lei Complementar 621/2012;
3. Formar autos apartados, nos termos dos arts. 38, inciso II, e parágrafo único, 134, inciso III, e § 2° e 281

PRELIMINAR DE OFENSA A COISA JULGADA
O Ministro Celso de Melo, assim descreve a coisa julgada:
Supremo Tribunal Federal STF - AG.REG. NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO : RE 665077 DF
[...]
É importante rememorar, no ponto, o alto significado
de que se reveste, em nosso sistema jurídico, o instituto
da “res judicata”, que constitui atributo específico da jurisdição e que se revela pela dupla qualidade que tipifica
os efeitos emergentes do ato sentencial: a imutabilidade, de um lado, e a coercibilidade, de outro.
Esses atributos que caracterizam a coisa julgada em sentido material, notadamente a imutabilidade dos efeitos
inerentes ao comando sentencial, recebem, diretamente, da própria Constituição, especial proteção destinada a preservar a inalterabilidade dos pronunciamentos
emanados dos Juízes e Tribunais, criando, desse modo,
situação de certeza, de estabilidade e de segurança para
as relações jurídicas.
É por essa razão que HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
(“Curso de Direito Processual Civil”, vol. I/539-540, item
n. 509, 51ª ed., 2010, Forense), discorrendo sobre o fundamento da autoridade da coisa julgada, esclarece que
www.tce.es.gov.br

o legislador, ao instituir a “res judicata”, objetivou atender, tão-somente, “uma exigência de ordem prática (...),
de não mais permitir que se volte a discutir acerca das
questões já soberanamente decididas pelo Poder Judiciário”, expressando, desse modo, a verdadeira razão de
ser do instituto em questão: preocupação em garantir a
segurança nas relações jurídicas e em preservar a paz no
convívio social.
[...]
Assim, não há dúvidas então, de que o trânsito em julgado do Parecer Previo 048/2017, fez coisa julgada nos limites das questões nele apreciadas.
Pois bem.
Consoante Voto 5716/2018 (peça eletrônica 29), o eminente Conselheiro Relator Rodrigo Flavio Freire Farias
Chamoun propõe, mediante exame de relatórios de gastos com pessoal, a análise da recondução dos gastos de
pessoal ao limite legal no limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal ao final do 2º quadrimestre (1º
Quadrimestre de 2014) após o descumprimento que se
deu no 1 semestre de 2013.
O parquet de Contas em seu Parecer-Vista, da lavra do
ilustre Procurador HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
entendeu que o exame proposto pelo Relator ofende à
coisa julgada.:
[...]
2.1 CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM – PRELIMINAR
DE OFENSA À COISA JULGADA
Diante do relatado, depreende-se que o processo sub
examine formou-se, única e exclusivamente, para viabilizar o processamento e o julgamento da infração administrativa prescrita no art. 5º, III, da Lei 10.028/00,
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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a qual constitui competência inarredável das Cortes de
Contas, nos moldes do art. 5º, III, § 2º, da Lei 10.028/00,
in verbis:
Art. 5o Constitui infração administrativa contra as leis de
finanças públicas:

tá consolidada no Parecer Prévio TC – 48/2017, transitado em julgado, conforme certidão abaixo, cuja deliberação pela 2ª Câmara respeitou as competências desta
Corte de Contas, nos termos do art. 16, I, do Regimento Interno.

[...]

(TABELA)

III – deixar de expedir ato determinando limitação de
empenho e movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidos em lei;

Assim sendo, a vedação à rediscussão do mérito atinente ao descumprimento do limite legal com despesa de
pessoal, já tratado no Parecer Prévio TC – 48/2017 (Processo TC 2685/2014), dá-se por força de proteção constitucional ao ato jurídico perfeito alcançado pela coisa
julgada:

§ 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. (grifou-se)
In casu, não há divergência sobre a legitimidade do senhor Paulo Lemos Barbosa, para figurar no polo passivo, sendo desnecessário, portanto, considerações adicionais.
A origem do ilícito apurado cometido pela gestão do Município de Alegre – na linha tracejada pelo legislador no
sentido de deixar a cargo dos Tribunais de Contas a fiscalização de cumprimento dos ditames da Lei de Reponsabilidade Fiscal – está consubstanciada no “DESCUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL COM DESPESA DE PESSOAL
(Item II.III da Instrução Técnica Conclusiva – ICC 137/15,
Processo TC 2685/2014)”.
Registra-se, portanto que não há, no presente momento, qualquer espaço para rediscussão quanto ao mérito
da irregularidade identificada, porquanto a matéria es-

Art. 5º [...]
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;
Além disso, como se depreende da Instrução Técnica
Conclusiva – ITC 3279/2018 dos presentes autos, “o responsável pretendeu, no presente processo, rediscutir o
mérito da irregularidade ‘descumprimento do limite legal com despesa de pessoal – Poder Executivo’. Entretanto, tal matéria já foi devidamente analisada em processo específico para este fim, processo TC 2.685/2014-9”.
Ou seja, o mérito concernente à irregularidade não poderia ser rediscutido nestes autos.
Assim, no caso sub examine, tal perspectiva de rediscussão de matéria imutável e indiscutível por força da coisa julgada é incabível, pois, como dito, não se está diante
de hipótese de colisão de direito fundamentais, mas de
decisão contrária ao mérito que já transitara em julgado
em outro processo.
Dessa forma, evitando decisão ao arrepio da lei, pois teratológica e contra legem nesses autos, caso o Voto não
www.tce.es.gov.br

seja modificado – no sentido de se julgar o mérito do
presente processo concernente a imputação de multa ao
prefeito de Alegre, no exercício 2013, senhor Paulo Lemos Barbosa, diante do descumprimento do limite legal
com despesa de pessoal, já reconhecido e atingido pela
coisa julgada no Processo TC 2685/2014 – é imprescindível a apreciação da questão preliminar de ofensa à coisa julgada, com fulcro no caput do artigo 75 do Regimento Interno da Corte.
2.2 SUBSIDIARIAMENTE – DA NECESSIDADE DE IMPUTAÇÃO DE MULTA PELA GRAVE INFRAÇÃO À NORMA FINANCEIRA
Mesmo diante do grave desrespeito à proteção constitucional da coisa julgada, como aduzido no tópico anterior,
mostra-se de bom alvedrio demonstrar, in concreto, que
a decisão deve ser pela imputação de multa ao gestor.
Conforme relatado e deliberado no Parecer Prévio nº.
48/2017 (Processo TC 2685/2014), o descumprimento
do limite legal com despesa de pessoal verificou-se no
1º semestre/2013, com o índice de gasto identificado
em 55,06%, ocorrência ensejadora de adoção das medidas proibitivas previstas no art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, no intuito de eliminar o percentual
excedente nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, conforme prescrito pelo caput artigo 23:
Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos
no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no
art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos
dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4o do art. 169 da Constituição.
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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(grifo nosso)
Entretanto, a referida redução de 1/3 não se operou
no período previsto. Vide trecho elucidativo da Instrução Contábil Conclusiva – ICC 137/2015, corroborada
em sede de Parecer Prévio nº. 48/2017 (Processo TC
2685/2014):
II.III DESCUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL COM DESPESA DE PESSOAL (Item 7.1.1.1 do RTC 67/15)
Base Normativa: alínea b, inciso III, do Artigo 20 e artigo
22 da LC 101/2000
Foi constatado, que o Poder Executivo canalizou em despesa de pessoal e encargos sociais o montante de R$
33.866.441,84, resultando numa aplicação de 56,95%
em relação à receita corrente líquida apurada para o
exercício.
Conclui-se, portanto, que o Poder Executivo, descumpriu
o limite legal de 54% estabelecido no artigo 20, inciso
III, alínea “b” da Lei Complementar nº 101/00, excedendo-o em R$ 1.756.889,36, que equivale a 2,95% de descumprimento.
Foram emitidos pareceres de alerta ao responsável pelo atingimento do limite legal com despesa de pessoal nos 1º semestre, 2º e 3º quadrimestres do exercício 2013 (Processos TC nºs 6.743/2013, 8.073/2013 e
1.176/2014).
Foi ressaltado que cabia ao Prefeito tomar as providências dispostas no art. 23 da Lei Complementar 101/00,
observando ainda o que dispõe o § 2º do art. 63 da mesma lei.
Justificativa (fls. 101):
Esclarecemos para os devidos fins que o Gestor ado-

tou as medidas necessárias para redução de no mínimo
1/3 do limite ultrapassado no primeiro quadrimestre do
exercício de 2015, conforme determina o art. 23 da Lei
de Responsabilidade Fiscal 101/00. No entanto, a queda constante na arrecadação devido ao cenário econômico atual do País tem contribuído de maneira brusca
no aumento do índice de gasto com pessoal. Encaminhamos cópia da determinação do Prefeito ao Secretariado
desta municipalidade, ordenando cortes nas despesas
com pessoal para comprovação de que medidas de contenção continuam sendo adotadas, em cumprimento ao
que determina a Lei Federal 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.
Análise: Para comprovar suas alegações de tomada de
providências para redução, da despesa com pessoal, o
Prefeito encaminhou a fls. 104 a Circular 07/2015, dirigida ao seu secretariado, documento em que solicita que
lhe seja apresentada a lista de servidores a serem dispensados, bem como a redução de cargos comissionados e contratados.
Em consulta ao sistema LRFWEB verifica-se que o descumprimento com despesa de pessoal da prefeitura tem seu marco inicial no 1º semestre/2013, apresentando o índice de 55,06% (Despesa com pessoal de R$ 33.094.457,61 e receita corrente líquida de R$
60.109.371,12). A partir daí a apuração do índice passou
a ser quadrimestral, face à previsão contida no art. 63 da
Lei Complementar 101/00. Em dez/13, 1º quadrimestre
depois de identificado o descumprimento, esta Corte de
Contas apurou índice de 56,95%.
O prazo de recondução ao limite legal dado pelo art. 23
da Lei 101/00 é de dois quadrimestres. Conforme processo TCEES 6743/13 o Prefeito foi alertado pelo deswww.tce.es.gov.br

cumprimento do limite no 1º semestre/2013, inclusive
lhe sendo ressaltado que sem prejuízo das medidas previstas no art. 22 da LRF, o percentual excedente teria de
ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo
pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre
outras, as providências previstas nos §§ 3o e 4o do art.
169 da Constituição.
.Conforme se observa, a redução de 1/3 não aconteceu
no período previsto pela Lei 101/00, uma vez que o índice saltou, do primeiro para o segundo semestre/2014
(sic), de 55,06% para 56,95%. Desta forma, somos pela
irregularidade do item.
A título de informação, acrescento que o 1º quadrimestre/14, prazo final para retorno ao índice admitido em
lei, foi encaminhado pelo responsável via sistema LRFWEB, apresentando índice de 52,92%, abaixo do limite legal. Assim, a prestação de contas passou a ser semestral, e somente em dez/14 foi encaminhado novo
demonstrativo via LRFWEB, cujo índice novamente está
desconformidade com o teto legal, totalizando 55,68%.
Entretanto, o exercício de 2014 é matéria a ser tratada
no proc. TCEES 3.848/2015.
No presente processo, o Conselheiro Relator Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun, por meio do Voto do Relator 5716/2018, entendeu que, pelo fato de o município ter atingido no 1º quadrimestre de 2014 um percentual de gastos com pessoal de 52,92% da Receita Corrente Líquida, não houvera irregularidade passível de cominação de multa. Vide trecho elucidativo:
Há ainda que se destacar que o gestor em comento, ao
descumprir o limite de pessoal no 1º semestre de 2013,
passaria a ter sua prestação de contas apresentada semestralmente para quadrimestralmente, mantendo, na
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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linha do citado art. 23 da LRF, dois quadrimestres seguintes para se adequar.

Inicialmente, assim, colacionam-se os extratos dos Relatórios de Gestão Fiscal na seguinte ordem:

Na hipótese vertente, portanto, entendo que a recondução ao limite legal imposta nos dois quadrimestres seguintes, por prudência, deveria ter início computado no
3º quadrimestre de 2013 e não no 2º quadrimestre de
2013, finalizando seu prazo no 1º quadrimestre de 2014.

[...]

[...]
Importa ressaltar que o município em tela teria atingido no 1º quadrimestre de 2014 um percentual de gastos
com pessoal de 52,92% da RCL, conforme dados declaratórios enviados pelo sistema LRFWeb a este Tribunal,
o que demonstra que embora estivesse ultrapassando
o limite prudencial de 51,30%, o gestor reconduziu suas
despesas de pessoal ao limite legal exigido de 54%, atendendo ao preceito contido no art. 23 da LRF.
Desta feita, portanto, reconheço legítimas as alegações
de defesa apresentadas pelo responsável, uma vez que
os esforços empreendidos pelo gestor para dar cumprimento ao limite de gasto com pessoal daquele executivo foram confirmados nestes autos, considerando o percentual atingido de 52,92% no primeiro quadrimestre de
2014.
Neste sentido, e por consequência da recondução ao limite legal fixado de 54%, no prazo estipulado na lei, entendo por afastar a aplicação da multa imposta na Lei
10.028/2000, ora apreciada nestes autos.

De forma a facilitar a compreensão, resumem-se os dados na seguinte tabela:
Registra-se, oportunamente, que, embora a irregularidade tenha sido inicialmente identificada no 1º Semestre
de 2013, a apuração do índice se dera em período
quadrimestral, com fulcro no artigo 22 c/c o artigo 63 da
Lei Complementar 101/00, o que não interfere na análise da irregularidade.
Assim, a redução de 1/3 do índice de gasto com pessoal, a ser realizada no primeiro quadrimestre posterior ao
período constatado (1º Semestre de 2013), deveria ser
efetivada a partir de julho de 2013 ou, por cautela, após
setembro do mesmo ano (1º quadrimestre posterior ao
constatado).
Nesse sentido, o Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre (setembro a dezembro de 2013) traduz-se, indubitavelmente, no período a ser utilizado como parâmetro para fins de análise da irregularidade ao invés daquele concernente ao 1º quadrimestre de 2014, como consignado no Voto do Relator.

Pois bem.

Após tal digressão, é possível concluir que o índice saltou de 55,06% para 55,24%, confirmando a existência
incontestável, incontroversa e irrefutável da irregularidade atinente ao caput do artigo 23 da LRF.

A análise a ser realizada, portanto, deve se ater ao regramento do caput do artigo 23 da LRF e aos dados obtidos
no sistema LRFWeb sobre o limite de gastos com pessoal
do Município de Alegre.

Decerto, após a emissão do Parecer Prévio 48/2017
consolidou-se a derradeira recomendação do Tribunal

Portanto, não merece prosperar as razões suscitadas no
Voto 5716/2018 do eminente Conselheiro Relator.
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de Contas sobre as contas do Responsável pelo jurisdicionado município de Alegre, não sendo possível que o
processo em epígrafe, que possui como única e exclusiva função viabilizar o recolhimento de uma multa cujo
montante já se encontra definido em lei, sirva de meio
para nova discussão sobre um tema esgotado, em desrespeito à estabilidade das decisões desta Corte, à sequência ordenada e lógica das etapas processuais, à
economia e à boa-fé processual.
Portanto, fácil é constatar a ocorrência da preclusão pro
judicato. Tanto o é que a Área Técnica sequer se manifestou sobre o mérito das irregularidades tratadas na Prestação de Contas Anual, assim como o Ministério Público de Contas. Simplesmente não poderíamos fazê-lo, por
imperativo legal.
Consoante destacado, o exercício da competência punitiva descrita no art. 5º, § 2º, da Lei 10.028/00 é inderrogável, ante indisponibilidade do interesse público, especialmente considerando a premissa de que a Administração se submete a todos os comandos que a lei contém.
Nem mesmo o valor da multa contém alguma discricionariedade. Segundo o comando legal do artigo 5º, § 1º,
da Lei 10.028/00, o valor da punição é de trinta por cento dos vencimentos anuais do agente que lhe der causa,
rigor legal facilitador da atividade punitiva, pois que dispensa o juízo de proporcionalidade de cada julgador, evitando-se assim, sua sujeição a idiossincrasias.
Assim, inequívoco concluir que o processo em tela, ainda que tenha garantido o contraditório, em verdade, representa mero procedimento formal com o fito de viabilizar o recolhimento da multa prevista pelo art. 5º, III,
§ 1º, da Lei 10.028/00, antes não efetivado por conta da
natureza peculiar do processo de contas de governo, que
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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não oportuniza esse proceder.
Por fim, data venia o entendimento do Conselheiro do
Relator, a conclusão deve ser pela aplicação de multa ao
gestor nos exatos termos delineados na Instrução Técnica Conclusiva ITC 3279/2018-1 e cabalmente amparados pela legislação.
3 DOS PEDIDOS
3.1 Ante os fatos e fundamentos aduzidos, buscando
que V. Ex.ª, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, possa conferir significação diversa da constante
em seu judicioso Voto à luz das considerações aqui delineadas, assim como os demais Conselheiros possam refletir sobre as considerações externadas neste parecer, o
Ministério Público de Contas, nessa nova oportunidade, pugna pela aplicação da multa ao senhor Paulo Lemos Barbosa, nos moldes vinculantes do § 1º, do art. 5º,
da Lei 10.028/00, em sintonia com a Instrução Técnica
Conclusiva ITC 3279/2018-1 e com a legislação aplicável
à matéria, cuja proposta se transcreve:
Proposta de encaminhamento:
Com fundamento no art. 5º, III, §§ 1º e 2º da Lei
10.028/00, opina-se pela aplicação de sanção por multa
ao Sr. Paulo Lemos Barbosa, Prefeito de Alegre em 2013,
tendo em vista decisão do TCEES neste sentido, contida
no Parecer Prévio 48/2017, TC 2.685/2014.
Registre-se que o interessado requereu sustentação oral.
(grifo nosso)
3.2 Subsidiariamente, caso o Voto do Relator não seja
modificado nos termos aduzidos acima, pugna-se pelo julgamento da questão preliminar de ofensa à coisa
julgada, com fulcro no caput do artigo 75 do Regimento Interno da Corte, no sentido de se reconhecer, an-

tes do julgamento do mérito de aplicação de multa dos
presentes autos, a impossibilidade de se rediscutir qualquer questão atinente ao descumprimento do limite legal com despesa de pessoal pelo prefeito de Alegre, no
exercício 2013, senhor Paulo Lemos Barbosa, como se
deliberou no Processo TC 2685/2014 já transitado em
julgado, sob pena de nulidade do julgamento com fulcro
no inciso IV do artigo 489 do Novo Código de Processo
Civil (Lei nº. 13.105/2015).
Por derradeiro, com fulcro no inc. III do art. 41 da Lei
8.625/93, bem como no parágrafo único do art. 53 da Lei
Complementar nº 621/12, reserva-se o direito de manifestar-se oralmente em sessão de julgamento, em defesa da ordem jurídica.
Neste entendimento o Ministério Público de Contas foi
acompanhado pelo eminente Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que, em síntese, assim se manifesta:
[...]
Como muito bem ponderou o Ministério Público de Contas, este processo foi formado única e exclusivamente para viabilizar o processamento e o julgamento da infração
administrativa prescrita no art. 5º, III, da Lei 10.028/00,
a qual constitui competência inarredável das Cortes de
Contas, nos moldes do art. 5º, III, § 2º, da Lei 10.028/00.
O ilícito foi devidamente apurado no processo que analisou as contas do Município e a irregularidade, descumprimento do limite total de despesas com pessoal, encontra-se analisado naquele processo TC 2685/2014, em
que foram assegurados ao responsável o contraditório e
a ampla defesa.
O parecer prévio transitou em julgado.
www.tce.es.gov.br

Não há, de fato, espaço na lei para a rediscussão do assunto neste processo, ao contrário do que afirma o Conselheiro Relator:
[...]
Assim, o inciso IV do artigo 5º da Lei 10.028 é decorrência direta do descumprimento dos artigos 22 e 23 da LRF
ou do controle preventivo de sua configuração.
Assim, configurada a violação aos artigos 19 e 20 da LRF,
também estará configurado o descumprimento dos artigos 22 e 23 da mesma lei que estabelece as providências obrigatórias para retorno da despesa com pessoal aos limites e, por conseguinte, será cabível a sanção administrativa prevista no artigo 5º, inciso IV 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 sanção de natureza penal.
Destaca-se que a multa somente não foi aplicada ao ex-Prefeito nos autos da prestação de contas, porque é ato
que escapa à natureza daquele processo, de modo que
neste, a citação tem por fim assegurar ao responsável
apenas o direito a questionar aspectos formais como sua
legitimidade ou erros materiais. Nada mais. Em nenhuma hipótese o mérito.
Não tocarei o mérito da irregularidade neste voto, justamente por entender que em o fazendo estaria contrariando minhas razões e rediscutindo a coisa julgada.
Pois bem.
Acompanho integralmente o parquet de contas e o Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo no entendimento de que existe vedação à rediscussão do mérito atinente ao descumprimento do limite legal com
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despesa de pessoal, já tratado no Parecer Prévio TC –
48/2017 (Processo TC 2685/2014), por força de proteção constitucional ao ato jurídico perfeito alcançado pela coisa julgada.
Todavia, nestes autos discute-se a existência ou não da
infração administrativa prevista no art. 5º, inciso IV da
Lei 10.028/2000, caracterizada pela não execução de
medidas, na forma e nos prazos da lei, para a redução
do montante da despesa total com pessoal que houver
excedido a repartição por Poder do limite máximo, previsão contida no art. 23 da Lei complementar 101/2000.
Assim, entendo que nos presentes autos não há ofensa
a coisa julgada, posto que o objeto de julgamento nesses autos (existência ou não de infração administrativa e
sua penalização) é diferente daquele alcançado no processo de Prestação de Contas Anual ( TC 2685/2014). Logo, em se tratando de processos com objetos diferentes,
tem-se a formação de coisas julgadas distintas.
Divirjo também quanto ao entendimento esboçado pelo
Eminente Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo de que “ configurada a violação aos artigos 19 e 20
da LRF, também estará configurado o descumprimento dos artigos 22 e 23 da mesma lei que estabelece as
providências obrigatórias para retorno da despesa com
pessoal aos limites e, por conseguinte, será cabível a
sanção administrativa prevista no artigo 5º, inciso IV da
Lei 10.028/2000”.
É essencial destacar que o fato de estar configurada violação aos arts 19 e 20 da LRF não conduz automaticamente à conclusão do descumprimento do estabelecido
nos art. 22 e 23 da mesma lei, o primeiro diz respeito ao
atingimento ou não de um limite e os demais à adoção
ou não de medidas para reduzir gasto.

Neste sentido, o conteúdo do presentes autos foi definido quando da apreciação das contas de 2013, especialmente quando examinada a irregularidade “descumprimento do limite legal de gastos com despesas com pessoal do executivo” no exercício de 2013, acolhida, à unamidade, pela 2º Camara, a seguir reproduzida:
Em relação às inconsistências apontadas no RTC
67/2015 (itens 5.1.1, 7.1.1.1 e 8.3), e mantidas na ICC
137/2015 (itens II.I, II.III e II.IV), mantenho as irregularidades apontadas, pelos seus próprios fundamentos de
fato e direito, a seguir transcritos:
[...]
II.III DESCUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL COM DESPESA DE PESSOAL (ITEM 7.1.1.1 DO RTC 67/15) Base Normativa: alínea b, inciso III, do Artigo 20 e artigo 22 da LC
101/2000
Foi constatado, que o Poder Executivo canalizou em
despesa de pessoal e encargos sociais o montante de R$
33.866.441,84, resultando numa aplicação de 56,95%
em relação à receita corrente líquida apurada para o
exercício. Conclui-se, portanto, que o Poder Executivo,
descumpriu o limite legal de 54% estabelecido no artigo
20, inciso III, alínea “b” da Lei Complementar nº 101/00,
excedendo-o em R$ 1.756.889,36, que equivale a 2,95%
de descumprimento.
Foram emitidos pareceres de alerta ao responsável pelo atingimento do limite legal com despesa de pessoal nos 1º semestre, 2º e 3º quadrimestres do exercício 2013 (Processos TC nºs 6.743/2013, 8.073/2013 e
1.176/2014). Foi ressaltado que cabia ao Prefeito tomar
as providências dispostas no art. 23 da Lei Complementar 101/00, observando ainda o que dispõe o § 2º do art.
www.tce.es.gov.br

63 da mesma lei.
Justificativa (fls. 101):
Esclarecemos para os devidos fins que o Gestor adotou as medidas necessárias para redução de no mínimo
1/3 do limite ultrapassado no primeiro quadrimestre do
exercício de 2015, conforme determina o art. 23 da Lei
de Responsabilidade Fiscal 101/00. No entanto, a queda constante na arrecadação devido ao cenário econômico atual do País tem contribuído de maneira brusca
no aumento do índice de gasto com pessoal. Encaminhamos cópia da determinação do Prefeito ao Secretariado
desta municipalidade, ordenando cortes nas despesas
com pessoal para comprovação de que medidas de contenção continuam sendo adotadas, em cumprimento ao
que determina a Lei Federal 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.
Análise: Para comprovar suas alegações de tomada de
providências para redução, da despesa com pessoal, o
Prefeito encaminhou a fls. 104 a Circular 07/2015, dirigida ao seu secretariado, documento em que solicita que
lhe seja apresentada a lista de servidores a serem dispensados, bem como a redução de cargos comissionados e contratados.
Em consulta ao sistema LRFWEB verifica-se que o descumprimento com despesa de pessoal da prefeitura tem seu marco inicial no 1º semestre/2013, apresentando o índice de 55,06% (Despesa com pessoal de R$ 33.094.457,61 e receita corrente líquida de R$
60.109.371,12). A partir daí a apuração do índice passou
a ser quadrimestral, face à previsão contida no art. 63 da
Lei Complementar 101/00. Em dez/13, 1º quadrimestre
depois de identificado o descumprimento, esta Corte de
Contas apurou índice de 56,95%.
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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O prazo de recondução ao limite legal dado pelo art. 23
da Lei 101/00 é de dois quadrimestres. Conforme processo TCEES 6743/13 o Prefeito foi alertado pelo descumprimento do limite no 1º semestre/2013, inclusive
lhe sendo ressaltado que sem prejuízo das medidas previstas no art. 22 da LRF, o percentual excedente teria de
ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo
pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre
outras, as providências previstas nos §§ 3o e 4o do art.
169 da Constituição.

– Poder Executivo, pode constituir uma infração administrativa contra as leis de finanças públicas, passível de responsabilização pessoal, conforme dispõe a Lei
10.028/2000, in verbis:
Art. 5o Constitui infração administrativa contra as leis de
finanças públicas:
I – deixar de divulgar ou de enviar ao Poder Legislativo
e ao Tribunal de Contas o relatório de gestão fiscal, nos
prazos e condições estabelecidos em lei;

Conforme se observa, a redução de 1/3 não aconteceu
no período previsto pela Lei 101/00, uma vez que o índice saltou, do primeiro para o segundo semestre/2014,
de 55,06% para 56,95%. Desta forma, somos pela irregularidade do item. (g.n.)

II – propor lei de diretrizes orçamentárias anual que não
contenha as metas fiscais na forma da lei;

A título de informação, acrescento que o 1º quadrimestre/14, prazo final para retorno ao índice admitido em
lei, foi encaminhado pelo responsável via sistema LRFWEB, apresentando índice de 52,92%, abaixo do limite legal. Assim, a prestação de contas passou a ser semestral, e somente em dez/14 foi encaminhado novo
demonstrativo via LRFWEB, cujo índice novamente está
desconformidade com o teto legal, totalizando 55,68%.
Entretanto, o exercício de 2014 é matéria a ser tratada
no proc. TCEES 3.848/2015.

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.

[...]
Corroborando os argumentos da área técnica, a Prestação de Contas Anual referente o exercício de 2014 (Processo TC 3901/2015) também manteve o indicativo de
irregularidade quanto ao descumprimento dos gastos
com pessoal do executivo, conforme conclusão da ITC
2166/2016-3. Por fim, ressalto que a irregularidade Descumprimento do limite legal com Despesa de Pessoal

III – deixar de expedir ato determinando limitação de
empenho e movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidos em lei;

§ 1o A infração prevista neste artigo é punida com multa de trinta por cento dos vencimentos anuais do agente
que lhe der causa, sendo o pagamento da multa de sua
responsabilidade pessoal.
§ 2o A infração a que se refere este artigo será processada e julgada pelo Tribunal de Contas a que competir a
fiscalização contábil, financeira e orçamentária da pessoa jurídica de direito público envolvida.
Diante disso, acompanho o entendimento do Ministério
Público de Contas, para formação de autos apartados
objetivando a apuração de infração administrativa.
No tocante a sugestão da Área Técnica de que seja dada
ciência ao Ministério Público do Estado do Espírito Sanwww.tce.es.gov.br

to do Parecer Prévio emitido por esta Corte de Contas,
ressalto que é um pedido de fls. 114 deste processo e
que deva ser atendido, apenas com a ressalva de que a
responsabilização por suposta violação ao art. 5º da Lei
10.028/2000 será apurada em autos apartados. (g.n.)
Vê-se que o comando aqui contido é apurar a infração
administrativa. Tal expressão não pode ser esvaziada
com um conteúdo simples de aplicação de sanção. Antes
remete a uma depuração dos fatos, compreender melhor a infração administrativa ou nos termos dos autos
“suposta violação ao art. 5º da Lei 10.028/2000”.
È razoável considerar que a Lei 10.028/2000, em seu art.
5º, não caracterizou como infração administrativa o descumprimento dos limites previstos nos arts. 19 e 20 da
Lei Complementar 101/2000.
Na verdade, o que foi caracterizado como infração é a
não execução de medidas, na forma e nos prazos da lei,
para a redução do montante da despesa total com pessoal que houver excedido a repartição por Poder do limite máximo, previsão contida no art. 23 da Lei complementar 101/2000.
Assim, uma vez verificado o descumprimento dos limites
é imperioso a apuração da infração administrativa. Essa
é a condição para aplicação da sanção. E uma vez caracterizado o ilícito, ainda ha que se perquirir a responsabilidade do(s) agente(s) que deu(eram) causa.
Neste sentido é que foi dado aos Tribunais de Contas o
processamento desta sanção. Ora, somente o controle dos gastos, realizado pelos Tribunais de Contas, pode
aferir se houve ou não recondução e se foram obedecidos a forma e o prazo previsto em lei. É nobre nossa tarefa. Contudo, requer informações, análises e acompaSegunda-feira, 17 de junho de 2019

140

ATOS DO PLENÁRIO

nhamento, cautelosos para apuração dos fatos, responsabilização e imputação de sanção.
No caso concreto, a meu sentir, este é o entendimento que está contido no Parecer Previo 048/2017 – 2ª Câmara: o comando nele contido, conduz à necessidade de
apurar e decidir, nos presentes autos, acerca da “suposta infração administrativa prevista no inciso IV do art. 5º
da Lei 10.028/2000”, bem como a existência de responsabilidade do agente político citados nos autos.
Em outras palavras, ao apreciar a Prestação de Contas
Anual do Exercício de 2013, o Colegiado da 2ª Câmara,
tendo como base a não eliminação de 1/3 do percentual excedente até dezembro de 2013 (1º quadrimestre após o descumprimento), entendeu como grave o
descumprimento do limite de gastos com Pessoal e recomendou ao legislativo a rejeição das contas do Executivo Municipal (art. 80, inciso III da Lei Complementar 621/2012). Determinou ainda ao Tribunal de Contas que, em autos apartados apurasse a suposta infração administrativa prevista no inciso IV do art. 5º da Lei
10.028/2000.
Em razão de todo o exposto, é necessário concordar com
o eminente Relator Conselheiro Rodrigo Flavio Freire Farias Chamoun de que em seu voto 5716/2018 (Peça eletrônica 29) não houve ofensa a coisa julgada. Em verdade, posto que não houve nova apuração do limite de
gastos, o que configuraria ofensa à coisa julgada. O que
ocorreu foi somente a apuração, em autos apartados,
da suposta infração administrativa prevista no inciso IV
do art. 5º da Lei 10.028/2000 que se consubstancia no
fato de “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”.

2685/2014):

DA NACESSIDADE DE IMPUTAÇÃO DE MULTA PELA GRAVE INFRAÇÃO À NORMA FINANCEIRA.

II.III DESCUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL COM DESPESA DE PESSOAL (Item 7.1.1.1 do RTC 67/15)

Inicialmente é necessário relembrar que nos autos de
Prestação de Contas Anual ( Processo 2685/2014) ficou
constatado o descumprimento do limite de despesas
com pessoal do executivo no 1º semestre de 2013 e a
não eliminação de 1/3 do percentual excedente até o final do primeiro quadrimestre subsequente.

Base Normativa: alínea b, inciso III, do Artigo 20 e artigo
22 da LC 101/2000

Segundo parecer-vista ministerial:
Conforme relatado e deliberado no Parecer Prévio nº.
48/2017 (Processo TC 2685/2014), o descumprimento
do limite legal com despesa de pessoal verificou-se no
1º semestre/2013, com o índice de gasto identificado
em 55,06%, ocorrência ensejadora de adoção das medidas proibitivas previstas no art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, no intuito de eliminar o percentual
excedente nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, conforme prescrito pelo caput artigo 23:
Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos
no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas
no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as
providências previstas nos §§ 3º e 4o do art. 169 da Constituição. (grifo nosso)
Entretanto, a referida redução de 1/3 não se operou
no período previsto. Vide trecho elucidativo da Instrução Contábil Conclusiva – ICC 137/2015, corroborada
em sede de Parecer Prévio nº. 48/2017 (Processo TC
www.tce.es.gov.br

Foi constatado, que o Poder Executivo canalizou em despesa de pessoal e encargos sociais o montante de R$
33.866.441,84, resultando numa aplicação de 56,95%
em relação à receita corrente líquida apurada para o
exercício.
Conclui-se, portanto, que o Poder Executivo, descumpriu
o limite legal de 54% estabelecido no artigo 20, inciso III,
alínea “b” da Lei Complementar nº 101/00, excedendo-o em R$1.756.889,36, que equivale a 2,95% de descumprimento.
Foram emitidos pareceres de alerta ao responsável pelo atingimento do limite legal com despesa de pessoal nos 1º semestre, 2º e 3º quadrimestres do exercício 2013 (Processos TC nºs 6.743/2013, 8.073/2013 e
1.176/2014).
Foi ressaltado que cabia ao Prefeito tomar as providências dispostas no art. 23 da Lei Complementar 101/00,
observando ainda o que dispõe o § 2º do art. 63 da mesma lei.
O Eminente Relator, Conselheiro Rodrigo Chamoun, divergindo do Ministério Público entendeu, em síntese,
que
[...]
Entretanto, há de se destacar que, inobstante o art. 23
da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) determinar a redução dos gastos de pessoal ao limite imposto de pelo
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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menos um terço no primeiro quadrimestre, o que não
foi adotado no município em tela, como arguiu a procuradoria de contas, verifico que seu descumprimento
nesta fase não acarreta qualquer sanção prevista na lei
ao gestor
Conforme doutrina pacificada sobre o assunto, constata-se que o gestor somente fica sujeito às sanções previstas no § 3º do art. 23 se não tiver sucesso na eliminação do excesso ao limite imposto no art. 20 da LRF ao final dos dois quadrimestres de verificação pelos órgãos
de controle (Flávio da Cruz, Adauto Viccari Junior e Nélio Herzmann, na obra Lei de Responsabilidade Fiscal Comentada, pg. 124/125, editora Atlas – 9ª edição).
No caso concreto, considerando que as medidas a serem tomadas para a redução das despesas excedentes
de pessoal estão previstas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da
CRF/88 e devem ser adotadas em um prazo de oito meses, entendo por cumprida a previsão legal pelo executivo municipal de Alegre, ensejando-lhe o afastamento da
multa decorrente do descumprimento ao art. 5º, inciso
IV, §§ 1º e 2º da Lei 10.028/2010 [...]
Contudo, considerando que o gestor sob análise atingiu 52,92% ao final destes oito meses, superior ao limite prudencial de 51,30%, correspondente a 95% do limite previsto ao executivo municipal de 54%, estaria apenas sujeito às restrições dispostas nos incisos do art. 22
da LRF[...]
Neste cenário, razões subsistem para a não aplicação
da multa prevista no art. 5º da Lei 10.028/2010 ao gestor em exame, uma vez que foi comprovada a adoção de
medidas para redução do excesso, com atingimento no
prazo legal de percentual abaixo dos 54% exigidos no art.
20, o que enseja o arquivamento destes autos, por re-

conhecer que o objetivo para o qual foi constituído este
processo se encontra exaurido, conforme previsão contida no art. 330, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal (Resolução TC 261/2013 [...]

à apuração da infração administrativa que se caracteriza
pela não execução de medidas, na forma e nos prazos da
lei, para redução do montante total da despesa com pessoal que houver excedido.

O Excelentíssimo Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, diverguindo do relator, em síntese, entende como segue:

No presente caso, a informação constante dos autos evidencia que, contrário ao comando legal contido no art.
23 da LRF, não houve a redução de 1/3 dos gastos com
pessoal no primeiro quadrimestre posterior ao descumprimento do limite.

[...]
Destaca-se que a multa somente não foi aplicada ao ex-Prefeito nos autos da prestação de contas, porque é ato
que escapa à natureza daquele processo, de modo que
neste, a citação tem por fim assegurar ao responsável
apenas o direito a questionar aspectos formais como sua
legitimidade ou erros materiais. Nada mais. Em nenhuma hipótese o mérito.
Não tocarei o mérito da irregularidade neste voto, justamente por entender que em o fazendo estaria contrariando minhas razões e rediscutindo a coisa julgada.
Apenas quero destacar que o Senhor Paulo Lemos Barbosa, citado neste processo, trouxe no lugar de alegações de defesa apenas documentos, ofícios, datados de
2016 quando estamos tratando do exercício de 2013,
em que solicitava aos secretários municipais informações de servidores que pudessem ser exonerados.
Esta foi a alegação de defesa a que o Conselheiro Relator
propõe o acolhimento para afastar a multa imposta pelo
Parecer Prévio 48/2017.
Em seguida vota pela aplicação da multa nos exatos termos do Parecer Prévio 048/2017 – 2ª Câmara.
Pois bem.
Como já discutido, entendo que este processo se presta
www.tce.es.gov.br

Também como combatido pelo Ilustre Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, não foi trazido pelo
gestor responsável nenhuma evidência de ações tomadas no primeiro quadrimestre de 2014, para recondução
da despesa com pessoal ao limite legal.
Todavia, tendo em vista que este Tribunal de Contas tem
sistemas de informação que tradicionalmente tem sido
utilizado por nós relatores quando da formação de juízo
no julgamento/apreciação de processos e, que, in casu, o
Conselheiro Relator lançou mão de informação disponível no sistema SISAUD LRFWEB, sendo verificado que no
1º quadrimestre de 2014 (segundo quadrimestre após
o descumprimento) o gestor reconduziu os gastos com
pessoal do executivo abaixo do limite legal, acompanho
o Conselheiro Relator pela não aplicação de multa.
A meu ver, a medida da punição decorre do juízo de valor
a ser feito sobre a gravidade da conduta.
Neste debate entendo que as informações constantes
nos autos, dão conta de que foram tomadas medidas
para reduzir os gastos com pessoal do executivo de Alegre, ainda que fora dos exatos parâmetros dispostos na
Lei de Responsabilidade Fiscal. Tal constatação se confirma quando no primeiro quadrimestre de 2014 (momenSegunda-feira, 17 de junho de 2019
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to em que completava o período legal para recondução)
o total de gastos ficou limitado 52,92% da Receita Corrente Líquida, inferior, portanto ao limite legal de 54%.
Desta forma, entendo que o atingimento do limite legal ao final do período de recondução mitiga a aplicação
da pena em razão da não redução de 1/3 até dezemdro
de 2013.
Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, tendo em conta a fundamentação até aqui expendida, divergindo da área Técnica, do
Ministério Público e do Voto Vista 21/2019 acompanho
parcialmente o Relator e VOTO, no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de voto que submeto
à sua consideração.
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
3678/2018, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão
da Plenária em:
DEIXAR de aplicar a multa pelo descumprimento do disposto no art. 5º, inciso IV, §§ 1º e 2º da Lei 10.028/2000,
nos termos da fundamentação constante deste voto.
ARQUIVAR O PROCESSO, com fundamento no art. 330,
inciso IV, da Resolução TC 261/2013, por reconhecer que
o objetivo para o qual foi constituído o presente processo se encontra exaurido;
DAR CIÊNCIA desta decisão ao relator do Parecer Prévio
– PP 048/2017 (Processo TC 2685/2014), juntando-se cópia da decisão no respectivo processo;
Dar CIÊNCIA aos interessados e ARQUIVAR os presentes
autos, após as formalidades legais.
Sergio Manoel Nader Borges

Conselheiro

Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.

Acórdão 00651/2019-1 – PLENÁRIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
3678/2018, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão
da Plenária em:
1.1 DEIXAR de aplicar a multa pelo descumprimento do disposto no art. 5º, inciso IV, §§ 1º e 2º da Lei
10.028/2000, nos termos da fundamentação constante
deste voto.
1.2 ARQUIVAR O PROCESSO, com fundamento no art.
330, inciso IV, da Resolução TC 261/2013, por reconhecer que o objetivo para o qual foi constituído o presente
processo se encontra exaurido;
1.3 DAR CIÊNCIA desta decisão ao relator do Parecer
Prévio – PP 048/2017 (Processo TC 2685/2014), juntando-se cópia da decisão no respectivo processo;
1.4 Dar CIÊNCIA aos interessados e ARQUIVAR
os presentes autos, após as formalidades legais.
2. Por maioria, vencido o conselheiro Sebastião Carlos
Ranna de Macedo, que votou pelo acolhimento da preliminar de ofensa a coisa julgada, pela aplicação de multa e pela correção, de ofício, de erro material no Parecer
Prévio TC-48/2017..
3. Data da Sessão: 28/05/2019 – 16ª 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
www.tce.es.gov.br

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
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

PARECER PRÉVIO
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Pareceres
Prévios, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos
disponíveis na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos
Pareceres Prévios se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Parecer Prévio 00040/2019-7
Processos: 05988/2018-9, 04008/2016-7, 04461/20151, 04455/2015-4
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Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: PMS - Prefeitura Municipal de Serra
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Interessado: AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
Recorrente: Membros do Ministério Público de Contas
(LUCIANO VIEIRA)
Procuradores: ALINE DUTRA DE FARIA (OAB: 12031-ES),
CLAUDIA RODRIGUES NASCIMENTO (OAB: 9787-ES), FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB: 6381-ES), KARLA LYRIO
DE OLIVEIRA (OAB: 19807-ES), LUCIANA DE OLIVEIRA SACRAMENTO (OAB: 19260-ES), MILENA GOTARDO COSME
(OAB: 19148-ES), THIAGO LOPES PIEROTE (OAB: 14845ES), THIAGO PIEROT
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO PARECER
PRÉVIO TC 005/2018 – CONHECER – NEGAR PROVIMENTO – MANTER PARECER PRÉVIO TC 005/2018 - ARQUIVAR.
O EXMO. SENHOR CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas, por intermédio do Procurador Luciano Vieira, em face do Parecer Prévio TC
005/2018 - Plenário (Processo TC 4008/2016), por meio
do qual essa Corte, recomendou ao Legislativo Municipal da Serra a Aprovação com Ressalvas das contas do
senhor Audifax Charles Pimentel Barcelos, Prefeito Municipal de Serra no exercício de 2015.
O Senhor Audifax Charles Pimentel Barcelos foi notificado para que no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias,
querendo, apresentasse contrarrazões ao recurso inter-

posto pelo Ministério Público Especial de Contas, conforme Decisão Monocrática 001209/2018-3 (fls. 18/21).
As contrarrazões apresentadas foram juntadas às
fls.31/40.
Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Recursos
e Consultas, que exarou a Instrução Técnica de Recurso 268/2018 (fls.50/77), opinando pelo provimento ao
recurso.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas no Parecer 4631/2018 (fls. 81), da lavra do Procurador Luciano Vieira.
Foram os autos incluídos na 39ª sessão ordinária do
plenário do dia 06/11/2018 em que foi realizada sustentação oral pelo Dr. Felipe Osório dos Santos, sendo incluídas ao processo as Notas Taquigráficas 00217/2018.
O processo foi retirado de pauta e enviado à área técnica
e órgão ministerial para análise.
Retornaram, então, os autos à NRC – Núcleo de Controle
Externo de Recursos e Consultas para análise, o qual exarou a Manifestação Técnica 1362/2018, corroborando
os termos da ITR 268/2018, opinando pelo não acolhimento dos argumentos do Defendente em sede de Sustentação Oral e Memoriais, e, consequentemente, pelo provimento do Recurso de Reconsideração interposto
pelo Ministério Público de Contas.
Mediante o Parecer 5647/2018, da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, o Ministério Público de
Contas reiterou os termos do Parecer Ministerial de fls.
81.
Vieram os autos diretamente a este Gabinete para elaboração de voto.
É o relatório.
www.tce.es.gov.br

2 FUNDAMENTAÇÃO
Analisando os autos, verifico que o feito se encontra devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento,
eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica de Recurso 268/2018, abaixo transcrita:
“(...) III.1 RAZÕES APRESENTADAS PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO ESPECIAL DE CONTAS
Constam às fls. 5/10 as seguintes razões recursais:
Prevaleceu no v. Parecer Prévio, no que tange a irregularidade descrita no item 7.2 do RT 463/2016 – Inscrições
de restos a pagar não processados sem disponibilidade
financeira suficiente para pagamento, o seguinte entendimento:
[...]
Segundo o Relatório Contábil, ao final do exercício de
2015, houve a inscrição de Empenhos não liquidados
como Restos a Pagar Não Processados, no total de R$
42.620.979,86, sem a Disponibilidade de Caixa suficiente, cujo montante alcançou apenas R$ 40.525.700,12.
A defesa justificou que, no ano de 2016, foram adotadas
providências para a regularização das inscrições, como
a criação de um grupo de trabalho, o pagamento de R$
79.505.308,87 e o cancelamento de R$ 16.017.061,32 de
restos a pagar.
Na Manifestação Técnica n. 994/2017, o setor contábil
confirmou a adoção das medidas saneadoras e a redução do volume de restos a pagar não processados, mas
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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manteve a irregularidade, pois não foi totalmente solucionada.
Segundo a área técnica, o déficit de disponibilidades não
vinculadas é preocupante e o simples cancelamento posterior das inscrições não tem o condão de alterar o resultado financeiro do exercício sob análise.
[...]
Confirma-se, pois, a inscrição de Restos a Pagar Não Processados sem cobertura financeira, no exercício de 2015,
em ofensa ao art. 55 da LRF.
Entretanto, o responsável adotou medidas para sanar a
irregularidade, reduzindo o déficit de disponibilidades financeiras e o montante de inscrições, quanto aos recursos não vinculados, conforme a tabela seguinte:
[...]
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser
mantida, mas divirjo da área técnica e do Ministério Público sobre recomendar a REJEIÇÃO, devendo as Contas
receberam recomendação pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS, acrescida de DETERMINAÇÃO para que o atual
prefeito municipal providencie, na próxima prestação, a
regularização dos Restos a Pagar Não Processados inscritos acima da disponibilidade financeira, respeitando a
natureza vinculada e não vinculada do recurso.
Assim, do exame das argumentações que embasaram o
v. Parecer Prévio é possível extrair que a irregularidade
não restou afastada, visto que mesmo após as novas justificativas apresentadas pelo responsável, em sede de
sustentação oral, permaneceu a inscrição de restos a pagar não processados inscritos sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento.
Ocorre que o v. Parecer Prévio considerou como atenu-

ante da irregularidade o fato de o responsável ter adotado medidas visando sanar a irregularidade, qual seja
o cancelamento, no exercício financeiro de 2016, de restos a pagar não processados, motivo que ensejou a recomendação pela aprovação com ressalvas das contas, referente ao exercício de 2015.
Data venia, não merecem respaldos os embasamentos
acima expostos no que se refere ao abrandamento da
irregularidade indicada, pois as medidas adotadas pelo
responsável não se prestaram a sanar a irregularidade,
bem como não se verifica qualquer elemento caracterizador da boa-fé nas medidas adotas pelo responsável.
A priori, cabe destacar que dispõe o art. 1°, § 1°, da LC n.
101/2000, que “a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de
metas de resultado 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”.
Com efeito, da leitura do citado art. 1º, § 1º, da LC n.
101/2000, é possível extrair o sentido axiológico do dispositivo, a destacar a preocupação com o equilíbrio financeiro e orçamentário, à prevenção de déficits financeiros e orçamentários e o controle da dívida pública.
Nesta toada, prevê o art. 55, inciso III, alínea “b”, item 3,
da LC n. 101/2000 que o Relatório de Gestão Fiscal “conterá [...] demonstrativos, no último quadrimestre [...] da
inscrição em Restos a Pagar, das despesas [...] empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do saldo da
www.tce.es.gov.br

disponibilidade de caixa”.
Portanto, as normas que regulam as Finanças Públicas
são cristalinas e taxativas ao dispor que o cancelamento
de restos a pagar não produz qualquer efeito retroativo,
de modo que não se verifica qualquer possibilidade das
medidas adotadas no exercício de 2016 repercutirem na
execução orçamentária do exercício financeiro em análise, visto que já encerrado.
Outrossim, essa é a previsão do artigo 38 da Lei n.
4.320/64, ao dispor que “reverte à dotação, a importância de despesa anulada no exercício”, e por outro lado,
“quando a anulação ocorrer após o encerramento deste considerar-se-á receita do ano em que se efetivar”.
Desse modo, as medidas adotadas pelo responsável não
se prestam a mitigar os efeitos decorrentes da inscrição
de restos a pagar sem a disponibilidade financeira suficiente para pagamento, configurando-se em impropriedade de grave infração à norma legal, podendo resultar
em graves prejuízos ao Município.
Nesse contexto, a Unidade Técnica destacou que o descumprimento dos limites legais no tocante aos restos a
pagar prejudicaria o Município na concessão de transferência voluntárias até a regularização da situação, conforme disposto no art. 25, § 1°, inciso IV, alínea “c”, da
LC n. 101/2000:
Na verdade, caberia ao responsável adotar tais medidas
(cancelamento de restos a pagar) no exercício financeiro em análise, logo que identificado a ausência de disponibilidade financeira para pagamento dessas obrigações,
de modo a evitar a ocorrência de déficit nas contas do
exercício de 2015.
Contudo, a situação dos autos evidencia a ocorrência de
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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gravidade muito maior, pois não só verificou-se o atraso
do responsável em adotar medidas para evitar a inscrição de restos a pagar não processados sem a disponibilidade financeira para seu pagamento, como também, ficou comprovado nos autos que já havia uma forte insuficiência de caixa de recursos próprios, por meio de um
déficit de R$ 44.823.272,38 (quarenta e quatro milhões,
oitocentos e vinte e três mil, duzentos e setenta e dois
reais e trinta e oito centavos) e, ainda assim, constou das
contas a inscrição de restos a pagar não processados na
ordem de R$ 10.138.046,31 (dez milhões, cento e trinta
e oito mil, quarenta e seis reais e trinta e um centavo),
agravando ainda mais o déficit financeiro.
Vale destacar que tal situação já havia sido observada pela Unidade Técnica, consoante exposto no Relatório Técnico 00463/2016-41 e corroborado na Manifestação Técnica 00994/2017-12, do Processo TC-4008/2016, que,
no exercício de 2015, foram inscritos em restos a pagar
não processados o montante de R$ 10.138.046,31, ainda que a disponibilidade de caixa, antes mesmo da inscrição, se apresentasse negativa em R$ 44.823.272,38.
Contudo, não havia disponibilidade de recursos próprios,
uma vez que a apuração por vínculo é uma especificação
prevista no art. 8º, parágrafo único, da LC nº 101/2000,
de modo que os recursos legalmente vinculados somente podem ser utilizados para atender exclusivamente o
objeto de sua vinculação, não podendo ser utilizados para cobrir despesas de outra natureza, como a decorrente
de inscrição em restos a pagar não processados.
Logo, a situação descrita demonstra que o responsável
agiu à margem das disposições legais que regulam as Finanças Públicas, apenas atuando no sentido de cancelar
os restos a pagar não processados após o conhecimen-

to da situação por esta Corte de Contas, afastando qualquer possibilidade de considerar tais medidas adotadas
como atenuante do apontamento de irregularidade ou
mesmo de atestar a sua boa-fé, pois a insuficiência de
caixa já era de conhecimento do gestor responsável.

pifica tal conduta como Crime contra as Finanças Públicas, cujo bem jurídico tutelado, conforme leciona Cezar
Roberto Bitencourt4, é a probidade administrativa e a
estrita regularidade da Administração Pública. Vejamos:

[...]

Destarte, não pode ser minorada a irregularidade em razão do cancelamento e pagamento dos restos a pagar
não processados no exercício seguinte, uma vez que no
setor público o regime orçamentário reconhece a despesa orçamentária no exercício financeiro da emissão do
empenho, nos moldes do art. 35 da Lei n. 4.320/1964.

No entanto, consta no v. Parecer Prévio o acolhimento da
tese de defesa, de que com o cancelamento de restos a
pagar realizado no exercício de 2016 restou evidenciado
a adoção de medidas tendente a sanar a irregularidade,
reduzindo o déficit de disponibilidade financeira, motivo
pelo qual recomendou ao Legislativo aprovação com ressalvas da Prestação de Contas Anual da Prefeitura da Serra, exercício de 2015, sob a responsabilidade de Audifax
Charles Pimentel Barcelos.
Sem embargos dos argumentos utilizados, há de se destacar, consoante jurisprudência do Tribunal de Contas da
União, que “a Administração somente deve inscrever
em ‘Restos a Pagar’ as despesas para cujos valores exista disponibilidade caixa, como forma de se adequar ao
disposto no princípio do equilíbrio fiscal, inserido na Lei
Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)” (Acórdão 279/2008 – Plenário, Rel. Guilherme Palmeira).
Com efeito, a irregularidade verificada constitui grave infração à Lei de Responsabilidade Fiscal, em claro prejuízo ao equilíbrio fiscal do Município, não havendo que se
cogitar em atenuantes ou mesmo na alegação de boa-fé
por parte do gestor responsável.
Ademais, considerando a gravidade da conduta em inscrever restos a pagar sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento, o art. 359-B do Código Penal3 tiwww.tce.es.gov.br

[...]

[...]
Nestes termos, cabe destacar, consoante disposto na
Manifestação Técnica 00994/2017-1, do Processo TC4008/2016-7, que os cancelamentos de restos a pagar
somente produzem efeitos no resultado financeiro do
exercício em que forem efetuados, bem como a insuficiência de caixa já era de conhecimento do gestor, situação que torna ainda mais grave a irregularidade indicada:
[...]
Destarte, persiste a gravidade do apontamento, devendo-se enfatizar, ao contrário do que consta no v. Parecer Prévio TC-005/2018, que restou demonstrado pela
Unidade Técnica Especializada que além da irregularidade referente a inscrição de restos a pagar sem disponibilidade financeira para pagamento no exercício de 2015,
houve o comprometimento dos recursos financeiros no
exercício de 2016, permanecendo a insuficiência de caixa de recursos próprios (-R$ 25.678.598,41).
Assim, diante da clarividente infração à Lei de Responsabilidade Fiscal n. 101/2000, não há como aplicar, no caso
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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em voga, o princípio da razoabilidade ou mesmo a invocação de boa-fé para descaracterização da gravidade da
infração cometida.
Deste modo, deve ser recomendada a REJEIÇÃO das
contas, haja vista a explícita prática de grave infração
à Lei das Finanças Públicas, consistente na inscrição de
restos a pagar não processados além do limite do saldo
das disponibilidades financeiras, contrariando o estipulado no art. 55, inciso III, “b”, 3, da LC n. 101/2000.
Salienta-se que a impropriedade verificada, com grave
infração à Lei das Finanças Públicas6, encontra-se, ainda, tipificada como crime de responsabilidade do Prefeito, nos termos do art. 1°, inciso V, do DL n. 201/19677, o
que, indubitavelmente, enseja a emissão de Parecer Prévio recomendando-se ao Legislativo Municipal a rejeição
das contas do Executivo Municipal, referente ao exercício de 2015, em expressa consonância ao conteúdo do
art. 80, inciso III, da LC n. 621/2012.
Resta, portanto, evidenciado o error in judicando no v.
Parecer Prévio 005/2018 – Plenário, o qual, por questão
de justiça e equidade, deve ser sanado nesta oportunidade recursal
III.2 DAS CONTRARRAZÕES
Por sua vez, o Sr. Audifax Charles Pimentel Barcelos, prefeito de Serra no Exercício de 2015 apresentou as contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público
Especial de Contas, cadastrada no sistema e-tcees, como
Resposta de Comunicação 00671/2018-1, conforme verifica-se pela transcrição a seguir:
No que diz respeito ao mérito propriamente dito das alegações recursais, sustenta o Ministério Público, em visão
totalmente oposta aos princípios norteadores da atua-

ção dos órgãos de controle, que o Parecer Prévio atacado merece reforma em razão do fato de que não recomendou a desaprovação das contas ali estudadas, ainda
que reconhecesse a existência de irregularidade.
Ocorre que, conforme consta da base do Voto apresentado pelo Relator do Processo, o art. 80. II, da Lei Complementar estadual 621, traz claramente em seus termos a possibilidade de que, constatada irregularidade
formal, desde que esta não acarrete dano ao erário, é
possível o julgamento regular com ressalvas.
O julgamento, portanto, afigura-se perfeitamente coerente com a legislação de regência e com as medidas
saneadoras comprovadas pelo Gestor, que tomou todas
as medidas ao seu alcance a fim de corrigir eventuais irregularidade na inscrição de restos a pagar, afastando
qualquer prejuízo ao erário ou ao equilíbrio das contas
públicas.
Nesse sentido, convém reafirmar que o posterior cancelamento de empenhos e pagamento de obrigações demonstrado pelo Gestor comprovou com sobejo a ausência de qualquer dano, tendo em vista a constatação de
que muitos dos restos a pagar não constituíam obrigações exigíveis e a utilização da suficiência financeira já
informada.
Ademais, os supostos prejuízos causados pelo impedimento no recebimento
Ademais, os supostos prejuízos causados pelo impedimento no recebimento de transferências voluntárias pelo Município da Serra, por força da irregularidade constada em relação ao art. 40 da Lei de responsabilidade
Fiscal, alegados pelo Ministério Público em seu Recurso,
também não ocorreu.
www.tce.es.gov.br

Isso porque, conforme demonstra documentação em
anexo, o Município, de forma diligente, provocou o Poder Judiciário sobre o tema, demonstrando a ilegalidade
de qualquer restrição neste sentido e obtendo decisão
liminar que impediu que o ente fosse alvo de restrição.
Não bastasse, também restou patente na decisão atacada o reconhecimento da efetividade das medidas adotadas pelo gestor para corrigir as supostas irregularidades apontadas, bem como as circunstâncias atenuantes
apresentadas pela defesa, todas ignoradas pelo Ministério Público em suas razões.
De fato, a própria equipe de auditoria admite em sua
manifestação o acerto e efetividade do trabalho levado a
cabo pelo Município que levou ao cancelamento de mais
de 16 milhões de reais em restos a pagar não processados no ano de 2016.
A alegação a esse respeito, no sentido de que tal cancelamento somente surtiria efeito em relação ao exercício
em que foi realizado, de 2016, não se mostra adequada,
tendo em vista que a operação demonstra que os restos
a pagar não representavam reais obrigações assumidas
pelo Poder Público.
Impossível, portanto, não considerar tais cancelamentos na análise do exercício de 2015, dada a preocupação
principal apregoada pela área técnica, que se materializa
na existência ou não de obrigações assumidas sem lastro financeiro.
Se verificado posteriormente que não haviam de fato
obrigações, é evidente que a suposta inexistência de disponibilidade orçamentária não representaria qualquer
irregularidade a macular a prestação de contas, nem
tampouco prejuízo ao erário ou ao equilíbrio das contas.
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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Além disso, foi devidamente informado nestes autos
que, no ano de 2015, houve a retificação dos Relatórios
do relatório de Gestão Fiscal, alterando os valores do Relatório da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
enviados na Prestação de Contas Anual de 2015, corrigindo impropriedades que ali havia.
O novo relatório foi publicado no Diário Oficial do Município em 29 de abril de 2016 (após a data de envio da
PCA 2015) e enviados os dados para a LRFWEB do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo em 13 de junho de 2016 conforme documentos já juntados.
Com base no novo Relatório da Disponibilidade de Caixa
e dos Restos a Pagar ficou demonstrado que a disponibilidade de caixa do Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra não está comprometida com
as inscrições de restos a pagar inscritos em 2015 pela
prefeitura e que, considerando o resultado total no relatório, o Município da Serra exibe um saldo de superávit financeiro.
Isso porque, conforme apontado pela equipe técnica
deste Tribunal a disponibilidade de caixa antes da inscrição era de R$ 40.525.700,12 (quarenta milhões quinhentos e vinte e cinco mil setecentos reais e doze centavos), ocorre que o relatório retificado apresenta o valor
de R$ 42.753.907,26 (quarenta e dois milhões setecentos e cinquenta e três mil novecentos e sete reais e vinte e seis centavos).
Assim, o Relatório da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar retificado apresenta a disponibilidade de caixa antes da inscrição de R$ 42.753.907,26 (quarenta e
dois milhões setecentos e cinquenta e três mil novecentos e sete reais e vinte e seis centavos) e a inscrição de
restos a pagar foi de R$ 42.198.858,70 ( quarenta e dois

milhões cento e noventa e oito mil oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos) resultando no saldo
um superávit de R$ 555.048,56 (quinhentos e cinquenta
e cinco mil quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) conforme apresentada a tabela abaixo:
Portanto, ao final de 2015, a Gestão Municipal apresentou suficiência de caixa da ordem de R$ 555.048,56 (quinhentos e cinquenta e cinco mil quarenta e oito reais e
cinquenta e seis centavos), conforme documentado nestes autos. Entende-se, desta feita, que não há o que se
falar, aqui, em insuficiência de caixa.
Por fim, ainda que se desconsidere a já comprovada a
inexistência das irregularidades apontadas, há que se
chamar atenção para a mudança repentina de entendimento que pretende o Ministério Público, exigindo a recomendação por desaprovação de contas com base em
entendimento inovador da matéria.
Isso porque o fato inescapável é que, na análise das contas do exercício de 2015 do Município de Serra, a área
técnica deste E. TCE/ES alterou a forma de analisar as
contas, passando a entender pela necessidade de desaprovação das contas em razão da existência de saldo insuficiente em relação aos Restos a Pagar Não Processados.
Isso porque é farta a jurisprudência neste Tribunal em
que se considera no máximo motivo para ressalvas apontamentos como o que aqui se formula em relação à prestação de contas analisada.
Afastada, portanto, qualquer possibilidade de prejuízo
ao erário ou ao equilíbrio, sustentabilidade e responsabilidade das contas públicas em razão dos fatos questionados.
www.tce.es.gov.br

Mormente quando se leva em consideração os documentos juntados nas Justificativas ofertadas pelo Município, onde se demonstra que não houve qualquer prejuízo ao equilíbrio e transparência das contas, bem como
que foram respeitados todos os limites e princípios constitucionais na execução orçamentária e financeira.
Todavia, não se pode olvidar que a segurança jurídica e
a confiabilidade na continuidade de decisões reiteradas
do Tribunal desautorizam que novos entendimentos sejam aplicados retroativamente.
Nesse contexto, evidente que, se acaso a Prefeitura Municipal de Serra, ao prestar as contas relativas ao exercício de 2015, já tivesse conhecimento desta cobrança por
parte do E. TCE/ES para tal exercício, a postura poderia
ter sido diferentes, com adoção de providências tendentes à adequação.
Tendo em vista a mudança de posicionamento por parte desta E. Corte de Contas, indispensável se fazia a necessidade de um período de transição, até mesmo para
o Município se organizar a ponto de seguir a nova norma instituída pelo E. TCE/ES, fato este que não ocorreu.
Não se mostra aceitável, também sob este prisma, a desaprovação de contas pretendida, por meio deste recurso, merecendo ser mantido o Parecer Prévio atacado,
que apresentou decisão legal, proporcional e razoável,
tendo em vista o contexto fático aqui analisado.
Assim, ante aos argumentos aqui expendidos, que, espera-se, sejam considerados por este Tribunal, resta claro
que deve ser negado provimento ao presente Recurso de
reconsideração, dada a realidade dos fatos que demonstra a improcedência das razões recursais.
III.4 ANÁLISE TÉCNICA
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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Inscrições de restos a pagar não processados sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento
(item 7.2 do RT 463/2016).
Base Legal: art. 55 da Lei Complementar Federal
101/2000 (LRF)..
Foi indicado no Relatório Técnico 463/2016, que no exercício de 2015 foram inscritos em restos a pagar não processados o montante de R$ 42.620.979,86 (quarenta e
dois milhões, seiscentos e vinte mil, novecentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos), sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento de tais inscrições, infringindo assim o limite previsto no art. 55 da
Lei Complementar 101/2000: Foi preservada na apuração do saldo de caixa a disponibilidade de caixa do Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra, tendo em vista que estava comprometida com o Passivo Atuarial,
Devidamente citado, o responsável encaminhou para
exame deste Tribunal de Contas as justificativas e as provas documentais cabíveis. Após análise das justificativas
apresentadas, a área técnica opinou pela manutenção
da presente irregularidade conforme Manifestação Técnica 004/2017 anexada às fls. 177/178 do TC 4.008/2016
(em apenso).
Conforme relatado pelo Ministério Público de Contas, o
Plenário deste Tribunal de Contas não afastou a irregularidade sob exame, em razão de que mesmo após as novas justificativas apresentadas pelo responsável, em sede de sustentação oral, permaneceu a inscrição de restos a pagar não processados inscritos sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento, conforme descrita no item 7.2 do RT 463/2016.

No entanto, segundo o recorrente, o Parecer Prévio TC
005/2018 Plenário considerou como atenuante da presente irregularidade o fato de o responsável ter adotado
medidas visando sanar a irregularidade, ou seja, o cancelamento, no exercício financeiro de 2016, de restos a
pagar não processados, razão pela qual recomendou a
aprovação com ressalvas das contas, referente ao exercício de 2015.
O recorrente discorda do embasamento do Parecer Prévio recorrido e do abrandamento da irregularidade em
exame, pois segundo o MPC, as medidas adotadas pelo
responsável não se prestaram a sanar a irregularidade,
bem como não se verifica qualquer elemento caracterizador da boa-fé nas medidas adotas pelo responsável.
De acordo com o recorrente, da leitura do art. 1º, § 1º,
da LC n. 101/2000, é possível extrair o sentido axiológico do dispositivo, a destacar a preocupação com o equilíbrio financeiro e orçamentário, a prevenção de déficits
financeiros e orçamentários e o controle da dívida pública.
O Ministério Público de Contas citando o art. 55, inciso
III, alínea “b”, item 3, da Lei LC nº 101/2000 explana que
o Relatório de Gestão Fiscal “conterá [...] demonstrativos, no último quadrimestre [...] da inscrição em Restos
a Pagar, das despesas [...] empenhadas e não liquidadas,
inscritas até o limite do saldo da disponibilidade de caixa”.
O recorrente destaca o artigo 38 da Lei n. 4.320/64, que
dispõe: “reverte à dotação, a importância de despesa
anulada no exercício”, e por outro lado, “quando a anulação ocorrer após o encerramento deste considerar-se-á receita do ano em que se efetivar”.
www.tce.es.gov.br

Aduz o recorrente que as normas reguladoras das Finanças Públicas são claras e taxativas ao dispor que o cancelamento de restos a pagar não produz qualquer efeito retroativo, e que não existe qualquer possibilidade das medidas adotadas no exercício de 2016 serem aplicadas à
execução orçamentária do exercício financeiro de 2015,
visto que já encerrado.
O Ministério Público relata que a Área Técnica ressaltou
que o descumprimento dos limites legais no que se refere aos restos a pagar prejudicaria o Município na concessão de transferência voluntárias até a regularização da situação, conforme disposto no art. 25, § 1°, inciso IV, alínea “c”, da LC n. 101/2000:
Segundo o recorrente, a situação dos autos evidencia a
ocorrência de gravidade muito maior, pois além do atraso do responsável em adotar medidas para evitar a inscrição de restos a pagar não processados sem a disponibilidade financeira para seu pagamento, ficou comprovado nos autos que mesmo havendo um déficit de
R$ 44.823.272,38 na fonte de recursos próprios (recursos não vinculados), foram inscritos em restos a pagar
não processados na mencionada fonte o montante de R$
10.138.046,31, agravando ainda mais o déficit financeiro do Poder Executivo Municipal da Serra ao término do
Exercício de 2015.
O Ministério Público frisa que não havia disponibilidade de recursos próprios (não vinculados), e ressalta que
a apuração por vínculo é uma especificação prevista no
art. 8º, parágrafo único, da LC nº 101/2000, de modo
que os recursos legalmente vinculados somente podem
ser utilizados para atender exclusivamente o objeto de
sua vinculação, não podendo ser utilizados para cobrir
despesas de outra natureza, como a decorrente de insSegunda-feira, 17 de junho de 2019
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crição em restos a pagar não processados.
Argumenta o recorrente que a situação descrita anteriormente demonstra que o responsável contrariou os
dispositivos legais que regulam as Finanças Públicas,
apenas cancelando os restos a pagar não processados
após o conhecimento da situação por esta Corte de Contas, afastando qualquer possibilidade de considerar tais
medidas adotadas como atenuante do apontamento de
irregularidade ou mesmo de atestar a sua boa-fé, pois a
insuficiência de caixa já era de conhecimento do gestor
responsável.
O Ministério Público de Contas, mais uma vez discordando dos argumentos utilizados da fundamentação do Parecer Prévio TC 005/2018 – Plenário, destaca no recurso interposto a jurisprudência do Tribunal de Contas da
União, que “a Administração somente deve inscrever
em ‘Restos a Pagar’ as despesas para cujos valores exista disponibilidade caixa, como forma de se adequar ao
disposto no princípio do equilíbrio fiscal, inserido na Lei
Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)” (Acórdão 279/2008 – Plenário, Rel. Guilherme Palmeira).
O recorrente argumenta que o responsável ao inscrever
restos a pagar sem disponibilidade financeira suficiente
para pagamento, incorreu em Crime contra as Finanças
Públicas, previsto no art. 359-B do Código Penal.
Esclarece o Ministério Público que o regime orçamentário do setor público reconhece a despesa orçamentária
no exercício financeiro da emissão do empenho, conforme disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/1964 e
desta forma, não pode ser minorada a irregularidade em
razão do cancelamento e pagamento dos restos a pagar
não processados no exercício seguinte.

O recorrente destacou, anuindo com o entendimento
expresso na Manifestação Técnica 00994/2017-1 (TC4008/2016-7 em apenso), que os cancelamentos de restos a pagar somente produzem efeitos no resultado financeiro do exercício em que forem realizados, e, que a
insuficiência de caixa já era de conhecimento do responsável, situação que segundo o Ministério Público de Contas, torna ainda mais grave a irregularidade indicada no
item 7.1 do RT 463/2016.
Segundo o Ministério Público, persiste em 2016 a gravidade da irregularidade, indicada no item 7.2 do RT
463/2016 e enfatizou que ao contrário do que consta no
v. Parecer Prévio TC-005/2018, restou demonstrado pela área técnica deste Tribunal de Contas, que além da irregularidade referente a inscrição de restos a pagar sem
disponibilidade financeira para pagamento no Exercício de 2015, foram comprometidos recursos financeiros no exercício seguinte, permanecendo a insuficiência de caixa de recursos próprios no montante de -R$
25.678.598,41, ao término do Exercício de 2016.
Por todo o exposto, o recorrente sustenta que deve ser
recomendada a REJEIÇÃO das contas, por prática de
grave infração à Lei das Finanças Públicas, consistente na inscrição de restos a pagar não processados acima do saldo das disponibilidades financeiras, contrariando o normatizado no art. 55, inciso III, “b”, 3, da LC n.
101/2000.
Por último, o Ministério Público ressaltou que a irregularidade em questão, com grave infração à Lei das Finanças Públicas, encontra-se, ainda, tipificada como crime
de responsabilidade do Prefeito, nos termos do art. 1°,
inciso V, do DL n. 201/19677, o que, inquestionavelmente, enseja a emissão de Parecer Prévio recomendandowww.tce.es.gov.br

-se ao Legislativo Municipal a rejeição das contas do Executivo Municipal, referente ao exercício de 2015, em expressa consonância ao conteúdo do art. 80, inciso III, da
LC n. 621/2012.
Em sede de contrarrazões, o Senhor Audifax Charles Pimentel Barcelos discorda dos fundamentos de fato e direito apresentados pelo Ministério Público e justifica que
o art. 80, inciso II, da Lei Complementar Estadual 621,
traz claramente a possibilidade de que, constatada irregularidade formal, desde que esta não acarrete dano ao
erário, a possibilidade do “julgamento” regular com ressalvas.
Segundo o recorrido, o “julgamento” encontra-se coerente com a legislação de regência e com as medidas
saneadoras comprovadas pelo Gestor, que tomou todas
as medidas ao seu alcance a fim de corrigir eventuais irregularidade na inscrição de restos a pagar, afastando
qualquer prejuízo ao erário ou ao equilíbrio das contas
públicas.
O recorrido entende que o posterior cancelamento de
empenhos e pagamento de obrigações demonstrado pelo Gestor comprovou a ausência de qualquer dano, tendo em vista a constatação de que muitos dos restos a pagar não constituíam obrigações exigíveis e a utilização da
suficiência financeira já informada.
Alega o responsável que se verificado posteriormente
que não haviam de fato obrigações, a inexistência de disponibilidade orçamentária não representaria qualquer
irregularidade a macular a prestação de contas, nem
tampouco prejuízo ao erário ou ao equilíbrio das contas.
Questiona-se na presente instrução se fosse verificado posteriormente, que havia de fato obrigações oriunSegunda-feira, 17 de junho de 2019
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das do Exercício de 2015, sem disponibilidade financeira para pagamento no Exercício de 2016. É evidente que
seriam consumidos recursos do orçamento do Exercício
de 2016 para pagamento de obrigações assumidas no
exercício de 2015, pelo fato do Poder Executivo ter ultrapassado o limite da disponibilidade de caixa quando da
inscrição de restos a pagar não processados no exercício
de 2015, previsto no artigo 55, alínea b, item 3 da LRF:
Art. 55. O relatório conterá:
(...) III - demonstrativos, no último quadrimestre:
(...) b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas:
(...) 3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do saldo da disponibilidade de caixa;
No exame das justificativas apresentadas e dos documentos disponíveis nos autos, observa-se que o Chefe
do Poder Executivo administrou a gestão orçamentária
e financeira do Município da Serra no exercício de 2015
colocando o município em flagrante situação de risco fiscal e financeiro e comprometendo as finanças do município da Serra nos exercícios seguintes.
Por meio da Manifestação Técnica 994/2017 (fls.177 do
TC 4.008/2016 em apenso) verificou-se que a situação financeira deficitária em 2015 se repetiu no ano de 2016,
pois a disponibilidade de caixa líquida antes da inscrição
de restos a pagar não processados na fonte recursos não
vinculados era negativa em R$ 25.678.598,41 no 3º quadrimestre de 2016 e mesmo assim foram inscritos em
restos a pagar não processados no exercício de 2016, o
valor de R$ 7.694.628,63.
Argumenta o responsável que os supostos prejuízos causados pelo impedimento no recebimento de transferências voluntárias pelo Município da Serra, por força da ir-

regularidade constada em relação ao art. 40 da Lei de
responsabilidade Fiscal, alegados pelo Ministério Público em seu Recurso, também não ocorreram.
Tal afirmação, segundo o recorrido, se baseia no fato de
que o Município da Serra, de forma diligente, provocou
o Poder Judiciário sobre o tema, demonstrando a ilegalidade de qualquer restrição neste sentido e obtendo decisão liminar que impediu que o ente fosse alvo de restrição.
Para comprovar o alegado, a defesa acostou às fls.41/48
dos presentes autos Consulta Processual/TJES, referente
a Ação Ordinária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Município da Serra em 15/03/2018 em face do
Estado do Espirito Santo, Petição Inicial 201800361023,
ainda tramitando na Vara da Serra – Fazenda Pública Estadual/Reg. Público/Meio Ambiente.
Ressalva-se de plano que o descumprimento dos limites
legais no que se refere aos restos a pagar, indicado pelo recorrente prejudica que o Município da Serra venha
a receber transferências voluntárias, conforme prevê o
art. 25, § 1°, inciso IV, alínea “c”, da LC 101/2000 e não
o art. 40 da Lei de responsabilidade Fiscal, equivocadamente mencionado pelo recorrido.
Na leitura do documento apresentado pela defesa (fls.
41/48), ressalvando-se que não vale como certidão, observou-se que o juízo na ação ajuizada pelo Município da
Serra não é definitivo, ou seja, é de cognição sumária de
acordo com os fatos e a documentação trazidos unilateralmente pelo autor, sendo que a situação ainda poderá ser reanalisada pelo juiz, conforme se comprova pela
transcrição da Decisão/Mandado a seguir (fls. 45):

O fato de o Município da Serra ter obtido do Poder Judiciário uma decisão liminar em tutela de urgência para
atualização de cadastro no CRCC/ES (Cadastros de Convenentes do Estado do Espirito Santo), não demonstra a
ilegalidade de qualquer restrição para recebimento de
transferências voluntárias alegada pelo recorrido. Ao
contrário, só confirma a ilegalidade da conduta do gestor
no que tange a inscrição de restos a pagar não processados no exercício de 2015 e seguintes, estando o Município da Serra sujeito as consequências previstas no art.
25, § 1°, inciso IV, alínea “c”, da LC n. 101/2000, precisando assim se socorrer do Poder Judiciário para viabilizar
o recebimento de transferências voluntárias (convênios)
do Estado do Espírito Santo no Exercício de 2018.
Destaca-se que a ação ordinária foi ajuizada em
15/03/2018 e em 21 de março de 2018 foi deferida a tutela de urgência antecipada requerida pelo Município da
Serra (fls.45 dos presentes autos).
Desta forma, a decisão liminar apresentada pelo recorrido só confirma os apontamentos do Ministério Público e da Área Técnica que ressaltaram que o descumprimento dos limites legais no que se refere aos restos a
pagar prejudicaria o Município na concessão de transferência voluntárias até a regularização da situação, conforme disposto no art. 25, § 1°, inciso IV, alínea “c”, da
LC n. 101/2000:
Prosseguindo, o recorrido argumenta que a equipe de
auditoria deste Tribunal de Contas reconheceu em sua
manifestação técnica a efetividade do cancelamento de
mais de 16 milhões de reais em restos a pagar não processados, efetuados pelo Munícipio da Serra exercício de
2016. Não assiste razão ao recorrido.
Mesmo o gestor tendo adotado intempestivamente al-

(TABELA)
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gumas medidas visando corrigir a irregularidade indicada pela área técnica, ou seja, o cancelamento dos restos a pagar não processados no exercício de 2016, ainda
assim perdurou insuficiência financeira para pagamento
de obrigações assumidas pelo Município da Serra, sendo mantida a irregularidade, conforme conclusão havida
na Manifestação Técnica 994/2017, a seguir transcrita:

Em consulta ao sistema LRF Web disponível na página deste Tribunal de Contas na internet, realizada em
12/09/2018, constatou-se que mesmo após a retificação dos dados no Anexo 05 do Relatório de Gestão Fiscal
do 3º Quadrimestre de 2015 do Poder Executivo da Serra em 13/06/2016, a irregularidade permanece tal como
apontada no item 7.1 do RT 463/2016.

ção financeira e o cronograma de execução mensal de
desembolso.

Assim, em que pese o fato de o gestor ter adotado algumas medidas visando corrigir a situação apresentada, vimos não aceitar as alegações de defesa, fato este que
nos conduz a opinar pela manutenção do indicativo de
irregularidade apontado no item 7.2 do RT 463/2016.

Verificou-se que mesmo havendo uma insuficiência de
caixa de R$ 43.610.218,20 na fonte Recursos Não Vinculados, foram inscritos R$ 10.081.042,40 em restos a
pagar não processados na fonte deficitária do tesouro
municipal, resultando numa insuficiência de caixa de R$ 53.691.250,60 em 31/12/2015, descumprindo artigo
55, alínea b, item 3 da LC 101/2000, conforme demonstrado a seguir:

Na oportunidade, o Relatório da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar do 3º Quadrimestre de 2015 retificado em junho de 2016 mencionado pelo recorrido pode ser visualizado a seguir:

Alega o recorrido que é impossível não considerar tais
cancelamentos de restos a pagar na análise do exercício
de 2015, dada a preocupação principal da área técnica,
que se materializa na existência ou não de obrigações assumidas sem lastro financeiro.
O recorrido informa que foi processada a retificação dos
Relatórios de Gestão Fiscal, alterando os valores da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar enviados na
Prestação de Contas Anual de 2015, e que o referido relatório foi publicado no Diário Oficial do Município da Serra em 29 de abril de 2016 (após a data de envio da PCA
2015) e transmitido visa LRFWEB do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, em 13 de junho de 2016.
O responsável argumenta que o Relatório da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar retificado apresenta a disponibilidade de caixa antes da inscrição de R$ 42.753.907,26, inscrição de restos a pagar de R$ 42.198.858,70 resultando um superávit de R$
555.048,56. O recorrido entende que desta forma, não
há o que se falar em insuficiência de caixa. Discordamos
das alegações da defesa.

Município da Serra: Poder Executivo
Período: 3º Quadrimestre de 2015 Em R$
Tabela
Fonte: RGF – Anexo 5 LRF, Sistema LRFWeb – TCEES (consulta em 12/09/2018)
Os números evidenciados na tabela acima revelam que
recursos vinculados no montante de R$ 54.246.309,00
foram computados no cálculo do recorrido para suportar déficit financeiro de R$ 53.691.260,60 na fonte recursos não vinculados e assim apurar um superávit global e inespecífico de R$ 555.048,40, em inobservância as
vinculações de recursos normatizadas no parágrafo único do artigo 8º da LRF que estabelece:
Art. 8o Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias e observado o disposto na alínea c do inciso I
do art. 4o, o Poder Executivo estabelecerá a programawww.tce.es.gov.br

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.
(grifo nosso)

(TABELA)
O recorrido chama atenção para a mudança repentina
de entendimento que pretende o Ministério Público, exigindo a recomendação por desaprovação de contas com
base, segundo o responsável, em entendimento inovador da matéria no exercício de 2015.
Alega o recorrido que na análise das contas do exercício
de 2015 do Município de Serra, a área técnica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo alterou a forma de analisar as contas, passando a entender pela necessidade de desaprovação das contas em razão da existência de saldo insuficiente em relação aos Restos a Pagar Não Processados. Discordamos das alegações da defesa.
Sustenta o recorrido que é farta a jurisprudência neste Tribunal de Contas em que se considera no máximo
motivo para ressalvas apontamentos como o que aqui
se formula em relação à prestação de contas analisada.
Por outro lado, registra-se a existência de Prestações de
Contas Anual referentes ao Exercício de 2015, onde verifica-se este Tribunal de Contas emitiu Parecer Prévio pela
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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rejeição das contas em razão do descumprimento do art.
55, inciso III, alínea “b”, item 3, da Lei LC nº 101/2000,
conforme relacionados a seguir: TC 3.734/2016 – PCA
2015 – Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte
– Parecer Prévio TC 007/2018 – Segunda Câmara; TC
3.821/2016 – PCA 2015 – Prefeitura Municipal de Muniz
Freire – Parecer Prévio TC 0057/2017 – Primeira Câmara.
O recorrido alega que a mudança de posicionamento por
parte desta Corte de Contas, indispensável se fazia a necessidade de um período de transição, para que o Município se organizasse a ponto de seguir a nova norma instituída por este Tribunal de Contas, fato este que segundo a defesa, não ocorreu. Consideram-se improcedentes as alegações da defesa.
Preliminarmente, destaca-se o caráter jurídico, científico
e técnico que norteia a presente instrução e a independência deste Órgão de Controle Externo, para planejar
e realizar as auditorias que lhe competem instituídas no
artigo 71 da Constituição Federal de 1988.
O fato de ter sido incluído no escopo de auditoria deste Tribunal de Contas em sede de Prestação de Contas
Anual - Exercício de 2015, a verificação do cumprimento do limite para inscrição de restos a pagar não processados estabelecido no art. 55, inciso III, alínea “b”, item
3, da Lei LC nº 101/2000 não significa que a área técnica
deste Tribunal de Contas inovou na matéria e muito menos alterou a forma de calcular a disponibilidade de caixa para pagamento de obrigações assumidas pelo gestor, pois é dever dos chefes de poderes/órgãos observarem e cumprirem integralmente todos mandamentos/
regramentos da LRF em todos os exercícios financeiros
e fiscais independentemente de fiscalização desta Corte de Contas.

É incabível arguir falta segurança jurídica ou ausência de
confiabilidade das decisões desta Corte de Contas, pois
ao contrário do que alega o recorrido não foram aplicados novos entendimentos ou entendimentos retroativos
para verificação da irregularidade em questão, mormente considerando que a LC 101 data do ano de 2000 e as
presentes contas são referentes ao exercício de 2015,
tempo suficiente para adequação aos mandamentos da
Lei de Responsabilidade Fiscal, independente de pronunciamento deste órgão de controle externo.

sicionamento da área técnica deste Tribunal de Contas, inserto na Manifestação Técnica 00994/2017-1 (TC4008/2016-7 em apenso), e não pairam dúvidas que os
cancelamentos de restos a pagar somente produzem
efeitos no resultado financeiro do exercício em que forem efetuados, haja vista que o limite de inscrição de
restos a pagar é verificado anualmente, cabendo aos
governantes buscarem sistematicamente e anualmente
o equilíbrio orçamentário financeiro e fiscal estabelecido
no §1º do artigo 1º da LRF e seguintes.

Ressalta-se que não há qualquer dúvida na interpretação
ou mesmo interpretação dúbia quanto ao limite fiscal estabelecido no art. 55, inciso III, alínea “b”, item 3, da Lei
LC nº 101/2000, ou seja, as despesas empenhadas e não
liquidadas serão inscritas até o limite do saldo da disponibilidade de caixa, o que não foi cumprido pelo Município da Serra no exercício de 2015, conforme indicado
pela área técnica.

Considerando que restou configurado evidente infração ao art. 55, inciso III, alínea “b”, item 3, da Lei LC nº
101/2000 no Parecer Prévio TC 005/2018 - Plenário, considerando que eventuais cancelamentos de restos a pagar em exercícios seguintes à sua inscrição, portanto extemporâneos, não tem o condão de afastar descumprimento de limite fiscal praticado em exercício anterior
(2015), acompanhamos os fundamentos e argumentos
apresentados pelo recorrente e entendemos pela gravidade da infração cometida pelo recorrido.

Conforme já relatado, o recorrente entende que não pode ser minorada a irregularidade em razão do cancelamento e pagamento dos restos a pagar não processados no exercício seguinte, pois no setor público o regime orçamentário reconhece a despesa orçamentária no
exercício financeiro da emissão do empenho.
Assiste razão o Ministério Público tendo em vista o regime de caixa para receita pública e de competência para
a despesa pública, previsto no artigo 35 da Lei Federal nº
4.320/64, vigente até a presente data, que dispõe:
Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro:
I - as receitas nele arrecadadas;
II - as despesas nele legalmente empenhadas.
Também compartilhamos na presente instrução do powww.tce.es.gov.br

Face todo ao exposto, respeitosamente discordamos do
Plenário deste Tribunal de Contas, somos pela irregularidade e pela gravidade do presente item e consequentemente pela reforma do Parecer Prévio TC 005/2018 –
Plenário, no sentido de recomendar ao Poder Legislativo
Municipal da Serra a REJEIÇÃO das contas apresentadas
pelo Sr. Audifax Charles Pimentel Barcelos, Prefeito Municipal no exercício de 2015, conforme requer o Ministério Público de Contas.
V - CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Conforme exposto, o juízo de admissibilidade foi efetuado pelo Conselheiro Relator Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que nos termos da Decisão MonocrátiSegunda-feira, 17 de junho de 2019
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ca 1242/2018 decidiu pelo CONHECIMENTO do presente
recurso de reconsideração.
Examinou-se a razões fáticas e jurídicas apresentadas pelo recorrente e as contrarrazões apresentadas pelo recorrido, bem como os documentos disponíveis nos presentes autos e no TC 4.008/2016 (em apenso), resultando na opinião do PROVIMENTO AO RECURSO. (...)”
A área técnica elaborou a Manifestação Técnica
1362/2018, a qual concluiu nos seguintes termos:
2. ANÁLISE TÉCNICA
Em sustentação oral, o Procurador do senhor Audifax
Charles Pimentel Barcelos alegou que:
Boa tarde, presidente, demais conselheiros, conselheiro
relator, ilustre representante do Ministério Público, serventuários, partes presentes, colegas. Trata-se de um pedido de reconsideração proposto pelo Ministério Público
em face das contas da Prefeitura do Município de Serra, ano 2015. Segundo o narrado nas razões recursais, o
parecer prévio atacado merece reforma por ter incorrido em error in judicando ao atribuir a consequência de
apenas ressalvas à suposta irregularidade apontada pela área técnica deste Tribunal, no que diz respeito às inscrições de restos a pagar não processados sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento. Durante
toda a instrução e a defesa, ficou provado que esses restos a pagar tinham, inclusive, suporte. O município tem
suporte para esse pagamento, e o fez. A inexistência das
irregularidades apontadas, no que diz respeito ao mérito propriamente dito, das alegações recursais, sustenta o Ministério Público, em visão totalmente oposta aos
princípios norteadores da atuação dos órgãos de controle, que o parecer prévio atacado merece reforma, em ra-

zão do fato de que não recomendou a desaprovação das
contas ali apreciadas. Ocorre que, conforme consta do
voto apresentado pelo relator, o art.80, II, da Lei Complementar Estadual 621, traz claramente, em seus termos, a
possibilidade de que, constatada irregularidade formal,
desde que esta não acarrete dano ao erário, é possível o
julgamento regular com ressalvas. O julgamento, portanto, afigura-se perfeitamente coerente com a legislação
de regência e com as medidas saneadoras comprovadas
pelo gestor, que tomou todas as medidas ao seu alcance,
a fim de corrigir eventuais irregularidades na inscrição
de restos a pagar, afastando qualquer prejuízo. Com base no relatório de disponibilidade de caixa de restos a pagar, ficou demonstrado que a disponibilidade de caixa do
Instituto de Previdência dos Servidores do Município da
Serra não está comprometida com as inscrições e restos
a pagar inscritos em 2015 pela prefeitura e que, considerando o resultado total no relatório, o Município de Serra exibe um saldo de superávit financeiro. Isso porque,
conforme apontado pela equipe técnica deste Tribunal,
a disponibilidade de caixa, antes da inscrição, era de R$
40.525.700,12. Ocorre que, o relatório retificado apresenta o valor de R$ 42.753.907,26. Assim, o Relatório da
Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar, retificado, apresenta a disponibilidade de caixa, antes da inscrição, de R$ 42.753.907,26. O que dá um superávit de
R$ 555.048,56. Portanto, ao final de 2015, a gestão municipal apresentou suficiência de caixa da ordem de R$
555.048,56. Entende-se, desta feita, que não há o que se
falar, aqui, em insuficiência de caixa. Dessa forma, pedimos a rejeição e a improcedência do pedido de reconsideração pedido pelo Ministério Público. É o que se pede!
Como se vê as alegações apresentadas, bem como os
www.tce.es.gov.br

memoriais, são idênticas àquelas trazidas por ocasião
das contrarrazões e já analisadas na ITR 268/2018, não
subsistindo razões de ordem fática ou jurídica para que
se proceda à reanálise de alegações já examinadas.
Portanto, haja vista que os argumentos apresentados na
sustentação oral não alteram o mérito das conclusões
havidas na ITR 268/2018, cujas razões, fundamentos e
conclusões corroboramos integralmente.
3. CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1 Ante todo o exposto, opina-se pelo não acolhimento
dos argumentos do Defendente em sede de Sustentação
oral e Memoriais e, por consequência, pelo PROVIMENTO do Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas.
Após sustentação oral a área técnica manifestou-se na
Manifestação Técnica 1362/2018, nos seguintes termos:
“ [...]
2. ANÁLISE TÉCNICA
Em sustentação oral, o Procurador do senhor Audifax
Charles Pimentel Barcelos alegou que:
Boa tarde, presidente, demais conselheiros, conselheiro
relator, ilustre representante do Ministério Público, serventuários, partes presentes, colegas. Trata-se de um pedido de reconsideração proposto pelo Ministério Público
em face das contas da Prefeitura do Município de Serra, ano 2015. Segundo o narrado nas razões recursais, o
parecer prévio atacado merece reforma por ter incorrido em error in judicando ao atribuir a consequência de
apenas ressalvas à suposta irregularidade apontada pela área técnica deste Tribunal, no que diz respeito às inscrições de restos a pagar não processados sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento. Durante
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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toda a instrução e a defesa, ficou provado que esses restos a pagar tinham, inclusive, suporte. O município tem
suporte para esse pagamento, e o fez A inexistência das
irregularidades apontadas, no que diz respeito ao mérito propriamente dito, das alegações recursais, sustenta o Ministério Público, em visão totalmente oposta aos
princípios norteadores da atuação dos órgãos de controle, que o parecer prévio atacado merece reforma, em razão do fato de que não recomendou a desaprovação das
contas ali apreciadas. Ocorre que, conforme consta do
voto apresentado pelo relator, o art.80, II, da Lei Complementar Estadual 621, traz claramente, em seus termos, a
possibilidade de que, constatada irregularidade formal,
desde que esta não acarrete dano ao erário, é possível o
julgamento regular com ressalvas. O julgamento portanto, afigura-se perfeitamente coerente com a legislação
de regência e com as medidas saneadoras comprovadas
pelo gestor, que tomou todas as medidas ao seu alcance,
a fim de corrigir eventuais irregularidades na inscrição
de restos a pagar, afastando qualquer prejuízo. Com base no relatório de disponibilidade de caixa de restos a pagar, ficou demonstrado que a disponibilidade de caixa do
Instituto de Previdência dos Servidores do Município da
Serra não está comprometida com as inscrições e restos
a pagar inscritos em 2015 pela prefeitura e que, considerando o resultado total no relatório, o Município de Serra exibe um saldo de superávit financeiro. Isso porque,
conforme apontado pela equipe técnica deste Tribunal,
a disponibilidade de caixa, antes da inscrição, era de R$
40.525.700,12. Ocorre que, o relatório retificado apresenta o valor de R$ 42.753.907,26. Assim, o Relatório da
Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar, retificado, apresenta a disponibilidade de caixa, antes da ins-

crição, de R$ 42.753.907,26. O que dá um superávit de
R$ 555.048,56. Portanto, ao final de 2015, a gestão municipal apresentou suficiência de caixa da ordem de R$
555.048,56. Entende-se, desta feita, que não há o que se
falar, aqui, em insuficiência de caixa. Dessa forma, pedimos a rejeição e a improcedência do pedido de reconsideração pedido pelo Ministério Público. É o que se pede!

Contas, e VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
seguinte deliberação que submeto à sua consideração.

Como se vê as alegações apresentadas, bem como os
memoriais, são idênticas àquelas trazidas por ocasião
das contrarrazões e já analisadas na ITR268/2018, não
subsistindo razões de ordem fática ou jurídica para que
se proceda à reanálise de alegações já examinadas. Portanto, haja vista que os argumentos apresentados na
sustentação oral não alteram o mérito das conclusões
havidas na ITR 268/2018, cujas razões, fundamentos e
conclusões corroboramos integralmente.

1 DAR PROVIMENTO ao presente Recurso de Reconsideração, a fim de reformar o Parecer Prévio 005/2018,
a fim de recomendar ao Legislativo Municipal a Rejeição
das Contas da Prefeitura Municipal de Serra, referente
ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do senhor
Audifax Charles Pimentel Barcelos, na forma do art. 80,
inciso III da Lei Complementar 621/2012, em face da manutenção da seguinte irregularidade:

3. CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1 Ante todo o exposto, opina-se pelo não acolhimento
dos argumentos do Defendente em sede de Sustentação
oral e Memoriais e, por consequência, pelo PROVIMENTO do Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas.
Em 08 de novembro. [...]”
Da mesma forma os Pareceres ministeriais 4631/2018 e
5647/2018.
Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, tendo em conta a fundamentação até aqui expendida, acompanho o entendimento
do Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas,
contido na Instrução Técnica de Recurso ITR 268/2018 e
Manifestação Técnica 1362/2018, e também nos Pareceres 4631/2018 e 5647/2018 do Ministério Público de
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 plenária, ante as razões expostas pelo Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:

1.1 Inscrições de restos a pagar não processados sem
disponibilidade financeira suficiente para pagamento
(item 7.2 do RT e 2.2 da Manifestação Técnica 994/2017
– Processo TC 4008/2016).
2 MANTER as determinações constantes no referido Parecer.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
VOTO-VISTA DO SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL
NADER BORGES:
RELATÓRIO
Com o escopo de me inteirar melhor sobre o assunto tratado no processo TC nº 05988/2018, na 39ª Sessão Ordinária do Plenário, realizada no dia 06 de novembro de
2018, solicitei vistas destes autos, da relatoria do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Sebastião Carlos Ranna
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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de Macedo, para uma análise mais arrestada do caso e
externar meu entendimento sobre a questão posta em
julgamento, oportunidade que submeto à apreciação do
Colegiado.

cos 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;

Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo
Ministério Público de Contas do Estado do Espírito Santo, por intermédio do Procurador de Contas Dr. Luciano
Vieira, em face do Parecer Prévio TC- 005/2018 – Plenário, proferido nos autos TC-4008/2016, nos seguintes
termos:

2. Por maioria, nos termos do voto da então relatora,
conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Vencidos o conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti, que manteve seu voto pela rejeição com determinação, conforme o Ministério Público Especial de Contas, e o conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
que acompanhou a área técnica.

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 pela então Relatora, em:
1.1. Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo
a APROVAÇÃO COM RESSALVAS da Prestação de Contas
Anual da PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA, referente
ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do senhor
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS.
1.2. DETERMINAR ao atual Prefeito Municipal que:
1.2.1 Providencie a regularização dos Restos a Pagar Não
Processados inscritos acima da disponibilidade financeira, respeitando a natureza vinculada e não vinculada do
recurso, comunicando as medidas adotadas ao Tribunal,
na próxima prestação de contas anual;
1.2.2 Elabore o Demonstrativo da Estimativa e Compensação de Renúncia de Receita de acordo com os artigos
4º, § 2º, inciso V, e 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal
e com o Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria
do Tesouro Nacional, já no próximo projeto de lei de diretrizes orçamentárias;
1.2.3 Divulgue amplamente, inclusive em meios eletrôni-

1.3. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

3. Data da Sessão: 06/02/2018 - 2ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2 Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (relatora, nos termos do artigo 86, parágrafo 4º, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo) e João Luiz Cotta Lovatti.
Absteve-se de votar o conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva, condutor do processo nos termos do
artigo 86, parágrafo 2º, do Regimento Interno.
DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Em sede de admissibilidade, verifica-se que a parte é capaz e possui interesse e legitimidade processual.
Quanto à tempestividade, verifica-se que, de acordo
com o despacho 34969/2018 da Secretaria Geral das
Sessões – SGS, de fl. 16, a entrega dos autos com vista
pessoal do Ministério Público de Contas, para ciência do
www.tce.es.gov.br

Parecer Prévio TC 005/2018 – Plenário, ocorreu no dia
11/05/2018, conforme dispõe o artigo 66, inciso V, da
Lei Complementar 621/2013. Portanto, considerando o
disposto no art. 405, §2º do Regimento Interno do TCEES, e art. 157 da Lei Complementar 621/2012, o prazo
para interposição pelo Parquet de Contas de Recurso de
Reconsideração venceu em 12/07/2018.
Assim, interposto o Recurso de Reconsideração em
09/07/2018, tem-se o mesmo como TEMPESTIVO, nos
termos do art. 405, §2º, do Regimento Interno do TCEES, motivo pelo qual entendo pelo seu CONHECIMENTO.
Compulsando os autos verifica-se que, por meio da Decisão Monocrática 01209/2018, de fls. 18/21, o recorrido, Sr. Audifax Charles Pimentel Barcelos, foi devidamente notificado para apresentar suas contrarrazões, restando preservados os princípios da ampla defesa e do contraditório.
O senhor Audifax Charles Pimentel Barcelos, representado por seu advogado, apresentou as contrarrazões ao
recurso tempestivamente, seguindo o feito para análise
técnica.
Analisando os documentos dos autos, a NRC – Núcleo
de Controle Externo de Recursos e Consultas, que elaborou a Instrução Técnica de Recurso ITR 268/20218 (fls.
50/77), opinando pelo conhecimento do recurso, para,
no mérito, dar provimento ao mesmo, reformando o Parecer Prévio TC 005/2018 – Plenário, para recomendar
ao Legislativo Municipal a Rejeição das Contas apresentadas pelo recorrido.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira (Parecer do Ministério Público de
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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Contas 05647/2018 – evento 36).

Constam às fls. 5/10 as seguintes razões recursais:

Em seu voto, o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo proferiu voto conhecendo do presente recurso de Reconsideração interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, para reformar o Parecer Prévio TC 005/2018 – Plenário, proferido nos autos
do processo TC 5988/2018 e recomendar à Câmara Municipal da Serra a rejeição da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal da Serra, referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Audifax Charles Pimentel Barcelos.

Prevaleceu no v. Parecer Prévio, no que tange a irregularidade descrita no item 7.2 do RT 463/2016 – Inscrições
de restos a pagar não processados sem disponibilidade
financeira suficiente para pagamento, o seguinte entendimento:

É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
De modo objetivo, nota-se que a questão jurídica que
enseja a presente controvérsia diz respeito a Inscrições
de restos a pagar não processados sem disponibilidade
financeira suficiente para pagamento.
Quanto ao ponto destacado, em seu Voto, o Eminente Conselheiro Relator, manifesta o seu entendimento,
acompanhando o posicionamento da área técnica e do
Ministério Público de Contas, para dar provimento ao
recurso e reformar o parecer prévio TC 005/2018, recomendando à Câmara Municipal da Serra a rejeição da
Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal da
Serra, referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Audifax Charles Pimentel Barcelos.
Dentre os argumentos aventados, todos eles extraídos
da Instrução Técnica de Recursos ITR 268/2018 e Manifestação Técnica 01362/2018, destaco os trechos abaixo
transcritos, reproduzidos do Voto do Relator:
“(...) III.1 RAZÕES APRESENTADAS PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO ESPECIAL DE CONTAS

[...]
Segundo o Relatório Contábil, ao final do exercício de
2015, houve a inscrição de Empenhos não liquidados
como Restos a Pagar Não Processados, no total de R$
42.620.979,86, sem a Disponibilidade de Caixa suficiente, cujo montante alcançou apenas R$ 40.525.700,12.
A defesa justificou que, no ano de 2016, foram adotadas
providências para a regularização das inscrições, como
a criação de um grupo de trabalho, o pagamento de R$
79.505.308,87 e o cancelamento de R$ 16.017.061,32 de
restos a pagar.
Na Manifestação Técnica n. 994/2017, o setor contábil
confirmou a adoção das medidas saneadoras e a redução do volume de restos a pagar não processados, mas
manteve a irregularidade, pois não foi totalmente solucionada.
Segundo a área técnica, o déficit de disponibilidades não
vinculadas é preocupante e o simples cancelamento posterior das inscrições não tem o condão de alterar o resultado financeiro do exercício sob análise.
[...]
Confirma-se, pois, a inscrição de Restos a Pagar Não Processados sem cobertura financeira, no exercício de 2015,
em ofensa ao art. 55 da LRF.
Entretanto, o responsável adotou medidas para sanar a
www.tce.es.gov.br

irregularidade, reduzindo o déficit de disponibilidades financeiras e o montante de inscrições, quanto aos recursos não vinculados, conforme a tabela seguinte:
[...]
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser
mantida, mas divirjo da área técnica e do Ministério Público sobre recomendar a REJEIÇÃO, devendo as Contas
receberam recomendação pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS, acrescida de DETERMINAÇÃO para que o atual
prefeito municipal providencie, na próxima prestação, a
regularização dos Restos a Pagar Não Processados inscritos acima da disponibilidade financeira, respeitando a
natureza vinculada e não vinculada do recurso.
Assim, do exame das argumentações que embasaram o
v. Parecer Prévio é possível extrair que a irregularidade
não restou afastada, visto que mesmo após as novas justificativas apresentadas pelo responsável, em sede de
sustentação oral, permaneceu a inscrição de restos a pagar não processados inscritos sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento.
Ocorre que o v. Parecer Prévio considerou como atenuante da irregularidade o fato de o responsável ter adotado medidas visando sanar a irregularidade, qual seja
o cancelamento, no exercício financeiro de 2016, de restos a pagar não processados, motivo que ensejou a recomendação pela aprovação com ressalvas das contas, referente ao exercício de 2015.
Data venia, não merecem respaldos os embasamentos
acima expostos no que se refere ao abrandamento da
irregularidade indicada, pois as medidas adotadas pelo
responsável não se prestaram a sanar a irregularidade,
bem como não se verifica qualquer elemento caracteSegunda-feira, 17 de junho de 2019
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rizador da boa-fé nas medidas adotas pelo responsável.
A priori, cabe destacar que dispõe o art. 1°, § 1°, da LC n.
101/2000, que “a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de
metas de resultado 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”.
Com efeito, da leitura do citado art. 1º, § 1º, da LC n.
101/2000, é possível extrair o sentido axiológico do dispositivo, a destacar a preocupação com o equilíbrio financeiro e orçamentário, à prevenção de déficits financeiros e orçamentários e o controle da dívida pública.
Nesta toada, prevê o art. 55, inciso III, alínea “b”, item 3,
da LC n. 101/2000 que o Relatório de Gestão Fiscal “conterá [...] demonstrativos, no último quadrimestre [...] da
inscrição em Restos a Pagar, das despesas [...] empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do saldo da
disponibilidade de caixa”.
Portanto, as normas que regulam as Finanças Públicas
são cristalinas e taxativas ao dispor que o cancelamento
de restos a pagar não produz qualquer efeito retroativo,
de modo que não se verifica qualquer possibilidade das
medidas adotadas no exercício de 2016 repercutirem na
execução orçamentária do exercício financeiro em análise, visto que já encerrado.
Outrossim, essa é a previsão do artigo 38 da Lei n.
4.320/64, ao dispor que “reverte à dotação, a importân-

cia de despesa anulada no exercício”, e por outro lado,
“quando a anulação ocorrer após o encerramento deste considerar-se-á receita do ano em que se efetivar”.
Desse modo, as medidas adotadas pelo responsável não
se prestam a mitigar os efeitos decorrentes da inscrição
de restos a pagar sem a disponibilidade financeira suficiente para pagamento, configurando-se em impropriedade de grave infração à norma legal, podendo resultar
em graves prejuízos ao Município.
Nesse contexto, a Unidade Técnica destacou que o descumprimento dos limites legais no tocante aos restos a
pagar prejudicaria o Município na concessão de transferência voluntárias até a regularização da situação, conforme disposto no art. 25, § 1°, inciso IV, alínea “c”, da
LC n. 101/2000:
Na verdade, caberia ao responsável adotar tais medidas
(cancelamento de restos a pagar) no exercício financeiro em análise, logo que identificado a ausência de disponibilidade financeira para pagamento dessas obrigações,
de modo a evitar a ocorrência de déficit nas contas do
exercício de 2015.
Contudo, a situação dos autos evidencia a ocorrência de
gravidade muito maior, pois não só verificou-se o atraso
do responsável em adotar medidas para evitar a inscrição de restos a pagar não processados sem a disponibilidade financeira para seu pagamento, como também, ficou comprovado nos autos que já havia uma forte insuficiência de caixa de recursos próprios, por meio de um
déficit de R$ 44.823.272,38 (quarenta e quatro milhões,
oitocentos e vinte e três mil, duzentos e setenta e dois
reais e trinta e oito centavos) e, ainda assim, constou das
contas a inscrição de restos a pagar não processados na
ordem de R$ 10.138.046,31 (dez milhões, cento e trinta
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e oito mil, quarenta e seis reais e trinta e um centavo),
agravando ainda mais o déficit financeiro.
Vale destacar que tal situação já havia sido observada pela Unidade Técnica, consoante exposto no Relatório Técnico 00463/2016-41 e corroborado na Manifestação Técnica 00994/2017-12, do Processo TC-4008/2016, que,
no exercício de 2015, foram inscritos em restos a pagar
não processados o montante de R$ 10.138.046,31, ainda que a disponibilidade de caixa, antes mesmo da inscrição, se apresentasse negativa em R$ 44.823.272,38.
Contudo, não havia disponibilidade de recursos próprios,
uma vez que a apuração por vínculo é uma especificação
prevista no art. 8º, parágrafo único, da LC nº 101/2000,
de modo que os recursos legalmente vinculados somente podem ser utilizados para atender exclusivamente o
objeto de sua vinculação, não podendo ser utilizados para cobrir despesas de outra natureza, como a decorrente
de inscrição em restos a pagar não processados.
Logo, a situação descrita demonstra que o responsável
agiu à margem das disposições legais que regulam as Finanças Públicas, apenas atuando no sentido de cancelar
os restos a pagar não processados após o conhecimento da situação por esta Corte de Contas, afastando qualquer possibilidade de considerar tais medidas adotadas
como atenuante do apontamento de irregularidade ou
mesmo de atestar a sua boa-fé, pois a insuficiência de
caixa já era de conhecimento do gestor responsável.
[...]
No entanto, consta no v. Parecer Prévio o acolhimento da
tese de defesa, de que com o cancelamento de restos a
pagar realizado no exercício de 2016 restou evidenciado
a adoção de medidas tendente a sanar a irregularidade,
Segunda-feira, 17 de junho de 2019

158

ATOS DO PLENÁRIO

reduzindo o déficit de disponibilidade financeira, motivo
pelo qual recomendou ao Legislativo aprovação com ressalvas da Prestação de Contas Anual da Prefeitura da Serra, exercício de 2015, sob a responsabilidade de Audifax
Charles Pimentel Barcelos.
Sem embargos dos argumentos utilizados, há de se destacar, consoante jurisprudência do Tribunal de Contas da
União, que “a Administração somente deve inscrever
em ‘Restos a Pagar’ as despesas para cujos valores exista disponibilidade caixa, como forma de se adequar ao
disposto no princípio do equilíbrio fiscal, inserido na Lei
Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)” (Acórdão 279/2008 – Plenário, Rel. Guilherme Palmeira).
Com efeito, a irregularidade verificada constitui grave infração à Lei de Responsabilidade Fiscal, em claro prejuízo ao equilíbrio fiscal do Município, não havendo que se
cogitar em atenuantes ou mesmo na alegação de boa-fé
por parte do gestor responsável.
Ademais, considerando a gravidade da conduta em inscrever restos a pagar sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento, o art. 359-B do Código Penal3 tipifica tal conduta como Crime contra as Finanças Públicas, cujo bem jurídico tutelado, conforme leciona Cezar
Roberto Bitencourt4, é a probidade administrativa e a
estrita regularidade da Administração Pública. Vejamos:
[...]
Destarte, não pode ser minorada a irregularidade em razão do cancelamento e pagamento dos restos a pagar
não processados no exercício seguinte, uma vez que no
setor público o regime orçamentário reconhece a despesa orçamentária no exercício financeiro da emissão do

empenho, nos moldes do art. 35 da Lei n. 4.320/1964.
[...]
Nestes termos, cabe destacar, consoante disposto na
Manifestação Técnica 00994/2017-1, do Processo TC4008/2016-7, que os cancelamentos de restos a pagar
somente produzem efeitos no resultado financeiro do
exercício em que forem efetuados, bem como a insuficiência de caixa já era de conhecimento do gestor, situação que torna ainda mais grave a irregularidade indicada:
[...]
Destarte, persiste a gravidade do apontamento, devendo-se enfatizar, ao contrário do que consta no v. Parecer Prévio TC-005/2018, que restou demonstrado pela
Unidade Técnica Especializada que além da irregularidade referente a inscrição de restos a pagar sem disponibilidade financeira para pagamento no exercício de 2015,
houve o comprometimento dos recursos financeiros no
exercício de 2016, permanecendo a insuficiência de caixa de recursos próprios (-R$ 25.678.598,41).
Assim, diante da clarividente infração à Lei de Responsabilidade Fiscal n. 101/2000, não há como aplicar, no caso
em voga, o princípio da razoabilidade ou mesmo a invocação de boa-fé para descaracterização da gravidade da
infração cometida.
Deste modo, deve ser recomendada a REJEIÇÃO das
contas, haja vista a explícita prática de grave infração
à Lei das Finanças Públicas, consistente na inscrição de
restos a pagar não processados além do limite do saldo
das disponibilidades financeiras, contrariando o estipulado no art. 55, inciso III, “b”, 3, da LC n. 101/2000.
Salienta-se que a impropriedade verificada, com grave
www.tce.es.gov.br

infração à Lei das Finanças Públicas6, encontra-se, ainda, tipificada como crime de responsabilidade do Prefeito, nos termos do art. 1°, inciso V, do DL n. 201/19677, o
que, indubitavelmente, enseja a emissão de Parecer Prévio recomendando-se ao Legislativo Municipal a rejeição
das contas do Executivo Municipal, referente ao exercício de 2015, em expressa consonância ao conteúdo do
art. 80, inciso III, da LC n. 621/2012.
Resta, portanto, evidenciado o error in judicando no v.
Parecer Prévio 005/2018 – Plenário, o qual, por questão
de justiça e equidade, deve ser sanado nesta oportunidade recursal
Após sustentação oral a área técnica manifestou-se na
Manifestação Técnica 1362/2018, nos seguintes termos:
“ [...]
2. ANÁLISE TÉCNICA
Em sustentação oral, o Procurador do senhor Audifax
Charles Pimentel Barcelos alegou que:
Boa tarde, presidente, demais conselheiros, conselheiro
relator, ilustre representante do Ministério Público, serventuários, partes presentes, colegas. Trata-se de um pedido de reconsideração proposto pelo Ministério Público
em face das contas da Prefeitura do Município de Serra, ano 2015. Segundo o narrado nas razões recursais, o
parecer prévio atacado merece reforma por ter incorrido em error in judicando ao atribuir a consequência de
apenas ressalvas à suposta irregularidade apontada pela área técnica deste Tribunal, no que diz respeito às inscrições de restos a pagar não processados sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento. Durante
toda a instrução e a defesa, ficou provado que esses restos a pagar tinham, inclusive, suporte. O município tem
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suporte para esse pagamento, e o fez A inexistência das
irregularidades apontadas, no que diz respeito ao mérito propriamente dito, das alegações recursais, sustenta o Ministério Público, em visão totalmente oposta aos
princípios norteadores da atuação dos órgãos de controle, que o parecer prévio atacado merece reforma, em razão do fato de que não recomendou a desaprovação das
contas ali apreciadas. Ocorre que, conforme consta do
voto apresentado pelo relator, o art.80, II, da Lei Complementar Estadual 621, traz claramente, em seus termos, a
possibilidade de que, constatada irregularidade formal,
desde que esta não acarrete dano ao erário, é possível o
julgamento regular com ressalvas. O julgamento portanto, afigura-se perfeitamente coerente com a legislação
de regência e com as medidas saneadoras comprovadas
pelo gestor, que tomou todas as medidas ao seu alcance,
a fim de corrigir eventuais irregularidades na inscrição
de restos a pagar, afastando qualquer prejuízo. Com base no relatório de disponibilidade de caixa de restos a pagar, ficou demonstrado que a disponibilidade de caixa do
Instituto de Previdência dos Servidores do Município da
Serra não está comprometida com as inscrições e restos
a pagar inscritos em 2015 pela prefeitura e que, considerando o resultado total no relatório, o Município de Serra exibe um saldo de superávit financeiro. Isso porque,
conforme apontado pela equipe técnica deste Tribunal,
a disponibilidade de caixa, antes da inscrição, era de R$
40.525.700,12. Ocorre que, o relatório retificado apresenta o valor de R$ 42.753.907,26. Assim, o Relatório da
Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar, retificado, apresenta a disponibilidade de caixa, antes da inscrição, de R$ 42.753.907,26. O que dá um superávit de
R$ 555.048,56. Portanto, ao final de 2015, a gestão mu-

nicipal apresentou suficiência de caixa da ordem de R$
555.048,56. Entende-se, desta feita, que não há o que se
falar, aqui, em insuficiência de caixa. Dessa forma, pedimos a rejeição e a improcedência do pedido de reconsideração pedido pelo Ministério Público. É o que se pede!
Como se vê as alegações apresentadas, bem como os
memoriais, são idênticas àquelas trazidas por ocasião
das contrarrazões e já analisadas na ITR268/2018, não
subsistindo razões de ordem fática ou jurídica para que
se proceda à reanálise de alegações já examinadas. Portanto, haja vista que os argumentos apresentados na
sustentação oral não alteram o mérito das conclusões
havidas na ITR 268/2018, cujas razões, fundamentos e
conclusões corroboramos integralmente.
3. CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1 Ante todo o exposto, opina-se pelo não acolhimento
dos argumentos do Defendente em sede de Sustentação
oral e Memoriais e, por consequência, pelo PROVIMENTO do Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas.
Em 08 de novembro. [...]”
Conquanto devam ser reconhecidos os méritos das razões de decidir defendidas e compartilhadas entre área
técnica, Ministério Público de Contas e pelo Eminente
Conselheiro, entendo que a matéria mereça outra abordagem.
Acerca do impasse, ratifico integralmente o posicionamento do voto da Conselheira Substituta Marcia Jaccoud
Freitas, abaixo transcrito:
2.1. Ademais, quanto ao Projeto Cultural “Chico Prego”
não é possível concordar com a tese apresentada pela
Unidade Técnica de que o decurso temporal excluiria a
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irregularidade, eis que desconsidera o próprio objetivo
máximo da LRF, que é a responsabilidade fiscal, olvidando de que “para os exercícios financeiros seguintes ao da
concessão ou ampliação da renúncia de receita o mecanismo previsto no art. 14, inciso I, da LC 101/00 (LRF) exige que a renúncia seja considerada nas estimativas de
receita das respectivas leis orçamentárias, na forma do
art. 12 da Lei, de modo a não afetar as metas fiscais estabelecidas nas respectivas leis de diretrizes orçamentárias” (TCU, Acórdão 263/2016 – Plenário, Rel. Raimundo Carreiro).
Nesta vertente, necessário frisar que a previsão de despesa relativa ao Projeto Cultural “Chico Prego” prevista
na LOA em nada altera o apontamento, uma vez que a
renúncia de receita não representa desembolso de dinheiro público.
Desta forma, deve permanecer o apontamento, eis que
confirmada a ausência de demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita no Anexo de
Metas Fiscais da LDO para os dois exercícios seguintes,
bem como de atendimento a umas das condições alternativas dispostas nos incisos I e II do art. 14 da LRF.
2.2. Do mesmo modo, em relação ao Programa “Fique
Legal II”, observa-se que a alteração promovida pela Lei
Municipal n. 4.418/2015 na LDO se resumiu a mencionar os projetos e programas de incentivos fiscais, alguns
sequer mencionados pela Unidade Técnica nesta prestação de contas, e trazer a quantificação geral da expectativa de arrecadação da receita anual compensatória em
R$ 20.000.000,00. Vejamos:
(TABELA)
Assim sendo, não é possível admitir que os acréscimos
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acima elencados tenha modificado as constatações do
Relatório Técnico, haja vista que as medidas de compensação dispostas no Anexo III divergem daquelas que seriam aptas a aumentar a receita, nos precisos moldes do
art. 14, inciso II, da LRF, quais sejam: elevação de alíquotas, ampliação da base de cáculo e majoração ou criação
de tributo ou contribuição.
A propósito, deve-se registrar que “a exigência de implementação de medidas de compensação para concessão
ou ampliação de renúncias de receitas (art. 14, inciso II
e § 2°, da LC 101/00 – LRF) considera-se cumprida a partir da elevação de alíquotas de tributos, na data de publicação da lei ou do decreto, ou da conversão da medida
provisória em lei, ainda que tais tributos devam obediência ao princípio da anterioridade nonagesimal, desde
que o ato normativo que promova a elevação de alíquota se mantenha eficaz ao longo de todo o exercício financeiro e que o valor a ser arrecadado após a noventena,
dentro do mesmo exercício, seja suficiente para neutralizar o impacto orçamentário-financeiro da renúncia naquele exercício” (TCU, Acórdão 263/2016 – Plenário, Rel.
Raimundo Carreiro).
Destarte, não é possível suprimir a irregularidade aqui
identificada por inexistir demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita no Anexo de
Metas Fiscais da LDO para os dois exercícios seguintes,
bem como demonstração de atendimento a umas das
condições alternativas dispostas nos incisos I e II do art.
14 da LRF.
3. Por derradeiro, cabe ressaltar que o Tribunal Superior
Eleitoral considera que o descumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal importa irregularidade insanável.
Vejamos:

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.
1. 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.
2. Matérias de ordem pública também exigem o necessário debate pelo Tribunal de origem. Precedentes do
TSE e do STF.
3. 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.
4. 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.
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5. 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¿
(ED-AgR-REspe nº 267-43/MG, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 9.5.2013).
6. 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.
7. O TSE tem entendido que o descumprimento da Lei
de Responsabilidade Fiscal configura vício insanável e
ato doloso de improbidade administrativa. Precedentes.
8. Agravo regimental desprovido. (RESPE n. 16522, Rel.
Min. Gilmar Ferreira Mendes, DJE 08/09/2014).
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.
1. 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 que atrai
a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
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2. As circunstâncias fáticas relacionadas com a questão
de direito devolvida com o recurso especial está devidamente fixada no aresto regional, daí por que não há falar
em reexame de fatos e provas.
3. 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.
4. 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.
5. Agravo regimental desprovido. (AgR-REspe n°
105-97.2012.6.06.0060/CE, Rel. Min. Laurita Vaz,
28/02/2013).
Dessa forma, não há como se entender de forma outra
senão que as irregularidades que maculam a prestação
de contas (itens 7.2 e 8.4.1 do RT 00463/2016-4) consubstanciam grave infração 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.”
A irregularidade prevista no Relatório Técnico consiste no descumprimento do art. 4º, § 2º, inciso V, da Lei
Complementar n. 101/2000, que exige o preenchimento
do Demonstrativo da Estimativa e Compensação de Renúncia de Receita, como parte do Anexo de Metas Fiscais
da Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme transcrito:
Art. 4o A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o dis-

posto no § 2o do art. 165 da Constituição e:
§ 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.
§ 2o O Anexo conterá, ainda:
V - demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. [grifamos]
Tomando como referência a 5ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais/MDF da Secretaria do Tesouro Nacional, vigente à época da elaboração da LDO/2015, observa-se que a norma continha o modelo do Demonstrativo da Estimativa e Compensação de Renúncia de Receita, bem como previa os critérios para seu o preenchimento, conforme transcrito:
“02.07.00 DEMONSTRATIVO 7 – ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
02.07.01 INTRODUÇÃO
O Demonstrativo da Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita visa a atender ao art. 4°, § 2°, inciso V,
da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, e será acompanhado de análise dos critérios estabelecidos para as renúncias de receitas e suas respectivas compensações, a
fim de dar maior consistência aos valores apresentados.
Quando da elaboração do Demonstrativo da Estimativa
e Compensação da Renúncia de Receita, o ente deverá
indicar quais condições irá utilizar para cada renúncia de
receita, a fim de atender ao disposto no caput do art. 14
da LRF.
www.tce.es.gov.br

Cumpre ressaltar que, a fim de atender aos princípios
emanados pela LRF, é necessário que o valor da compensação, prevista no demonstrativo, seja suficiente para
cobrir o valor da renúncia fiscal respectiva.
Para a concessão da renúncia, o ente deverá cumprir o
que foi previsto no Demonstrativo da Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita, constante da LDO para o respectivo exercício orçamentário.
Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício decorrer da condição contida no inciso II do art.
14 da LRF, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas de compensação.
02.07.01.01 Conteúdo do Demonstrativo
O Demonstrativo identifica os tributos para os quais estão previstos renúncias de receita, destacando-se a modalidade da renúncia (anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, etc), os setores/programas/beneficiários
a serem favorecidos, a previsão da renúncia para o ano
de referência da LDO e para os dois exercícios seguintes,
e as medidas de compensação pela perda prevista de receita com a renúncia.
02.07.01.02 Objetivo do Demonstrativo
O Demonstrativo tem por objetivo dar transparência às
renúncias de receita previstas no projeto de LDO, para
uma melhor avaliação do seu impacto nas metas fiscais
fixadas, além de orientar a elaboração da LOA considerando o montante das renúncias fiscais concedidas. Apesar de esse demonstrativo ter por base legal o art. 4°, §
2°, inciso V, da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, ele
visa a dar transparência também ao cumprimento dos
requisitos exigidos para a concessão ou ampliação de
benefícios de natureza tributária dispostos no art. 14 da
Segunda-feira, 17 de junho de 2019

162

ATOS DO PLENÁRIO

LRF, que estabelece:

(TABELA)

(TABELA)

“A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de
natureza tributária da qual decorra renúncia de receita
deve estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar
sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na
LDO e a pelo menos uma das seguintes condições:

1. COLUNAS

De acordo com o Manual, o Demonstrativo da Estimativa e Compensação de Renúncia de Receita deve conter
as seguintes informações:

MODALIDADE

A modalidade de cada renúncia (anistia, remissão, etc.);

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
fiscais previstas no anexo próprio da LDO;

Essa coluna identifica a modalidade da renúncia fiscal para cada espécie de tributo. Nos termos do art. 14 da LRF,
as modalidades de renúncia compreendem anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios
que correspondam a tratamento diferenciado.

O projeto beneficiado;

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.”

TRIBUTO
Essa coluna identifica a espécie de tributo, para o qual
está sendo prevista a renúncia de receita.

SETORES/PROGRAMAS/BENEFICIÁRIO

A forma de elaboração e preenchimento do referido demonstrativo é descrita no item 02.07.03.

Essa coluna identifica os setores, programas e beneficiários que serão favorecidos com as renúncias de receita.

02.07.02 CONCEITO

RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA

02.07.02.01 Renúncia de receita

Essa coluna identifica os valores relativos às renúncias de
receita para o ano de referência da LDO, e para os dois
exercícios seguintes.

A renúncia compreende incentivos fiscais, anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção
em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios
que correspondam a tratamento diferenciado. A renúncia pode ser destinada ao setor comercial ou industrial,
programa de governo ou, ainda, a um beneficiário individual (Pessoa Física ou Jurídica). Exemplos: Concessão
de crédito presumido ao Setor Hoteleiro, Isenção de Imposto de Renda para pessoas com mais de 65 anos, etc.
02.07.03 INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

COMPENSAÇÃO
Nessa coluna devem ser inseridas as medidas a serem
tomadas a fim de compensar a renúncia de receita prevista.
2. LINHA
TOTAL
Essa linha indica o valor total da renúncia de receita para o ano de referência da LDO e para os dois exercícios
seguintes.
www.tce.es.gov.br

Cada um dos tributos sujeitos à renúncia;

A previsão da receita renunciada no exercício da LDO e
nos dois subsequentes;
O atendimento de uma das condições previstas nos incisos I e II do art. 14 da LRF, demonstrado para cada renúncia de receita;
No caso da adoção das medidas do inciso II, o valor da
arrecadação compensatória para cada renúncia.
Por sua vez, a Lei n. 4.224/2017 corresponde à LDO do
Município da Serra para o exercício de 2015 e consta do
processo TC n. 4661/2015, em apenso. O seu Demonstrativo VII (f. 42/43 – processo TC n. 4661/2015) deveria
tratar da estimativa e da compensação da renúncia de
receita, conforme exigido no art. 4º, § 2º, inciso V, da LRF
e no Manual da Secretaria do Tesouro Nacional.
A análise do Demonstrativo evidencia que foram elencados os impostos municipais sujeitos à renúncia, com
os respectivos montantes, sendo R$ 6.000.000,00 de ISS,
R$ 1.300.000,00 de ITBI e 2.430.000,00 de IPTU, totalizando R$ 9.730.000,00.
Também foram relacionadas as medidas de compensação da renúncia a ser adotadas, quais sejam: controle mais efetivo da movimentação econômica tributável, lançamento de alterações e outros fatores relativos
a imóveis, auditoria das Declarações de Operações TriSegunda-feira, 17 de junho de 2019
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butárias, acompanhamento da movimentação dos dados dos contribuintes do Simples Nacional, capacitação
dos auditores no Sistema Eletrônico Único de Fiscalização, tornar céleres e eficazes os procedimentos administrativos e os mecanismos de cobrança.
Posteriormente, a Lei municipal n. 4.418, vigente a partir de 1º de outubro de 2015, criou o “Programa Fique
Legal II”, objetivando o incentivo à recuperação de créditos tributários, por meio de descontos nos valores de
multas e juros.
O art. 9º da norma alterou o Demonstrativo VII da
LDO/2015 (f. 78 e 80), passando a prever o seguinte:
A estimativa da renúncia de receita foi reduzida para R$
8.000.000,00, passando a incluir, além do ISS, IPTU e ITBI, as taxas municipais, mas a previsão de receita renunciada para cada tributo não foi discriminada;
Além da “Lei Chico Prego”, foram identificados outros
projetos que implicaram a renúncia de receitas, a saber:
“Desenvolve + Serra”, “Serra Cidade da Gente”, “Fique
Legal II”, bem como as isenções do Código Tributário Municipal e os programas voltados a microempresas e de
regularização imobiliária;
Foram mantidas as medidas compensatórias, sendo a
sua arrecadação estimada em R$ 20.000.000,00.
Por outro lado, o art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal fixou as condições para a renúncia de receita, conforme transcrito:
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: (Vide Medida Provisória nº 2.159, de 2001) (Vide Lei nº 10.276, de 2001)
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.
§ 1o A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio,
crédito presumido, concessão de isenção em caráter não
geral, alteração de alíquota ou modificação de base de
cálculo que implique redução discriminada de tributos
ou contribuições, e outros benefícios que correspondam
a tratamento diferenciado.
§ 2o Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo
ou benefício de que trata o caput deste artigo decorrer
da condição contida no inciso II, o benefício só entrará
em vigor quando implementadas as medidas referidas
no mencionado inciso.
§ 3o O disposto neste artigo não se aplica:
I - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos
incisos I, II, IV e V do art. 153 da Constituição, na forma
do seu § 1º;
II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. [grifamos]
Observa-se que o dispositivo estabeleceu os seguintes
critérios para a renúncia:
www.tce.es.gov.br

1. Atendimento da LDO;
2. Estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes;
3. Cumprimento de uma das condições contidas nos incisos I e II, quais sejam:
3.1. Estar contemplada na LOA e não comprometer as
metas de resultado fiscal da LDO;
3.2. Conter medidas de compensação por aumento da
receita, correspondentes à elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo.
A análise da Lei de Diretrizes Orçamentárias da Serra, incluindo a sua alteração, revela que o Demonstrativo da
Estimativa e Compensação de Renúncia de Receita não
foi preenchido.
Além disso, nem todas as informações que deveriam
constar daquele demonstrativo foram inseridas no Demonstrativo VII da LDO, constatando-se as seguintes deficiências:
Não foi realizada a estimativa do impacto orçamentário
e financeiro da renúncia de receitas, em especial, quanto
ao “Programa Fique Legal II”, instituído em 2015;
Quanto aos demais projetos enumerados na LDO, também não houve a estimativa do impacto orçamentário
e financeiro nem a informação de que tal condição fora
atendida em momento anterior.
A previsão de renúncia foi apresentada pelo valor global,
sem discriminar a estimativa referente a cada projeto e a
cada um dos tributos.
Inicialmente, a Lei de Diretrizes Orçamentárias não
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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quantificou a estimativa de arrecadação decorrente das
medidas compensatórias, passando a prever o valor total somente após a alteração legislativa. Mesmo assim,
não demonstrou a previsão arrecadatória relativa a cada
uma das medidas apresentadas.
As medidas elencadas no Demonstrativo VII não se enquadraram nas hipóteses para a compensação, disciplinadas no inciso II do art. 14 da LRF, referentes à elevação
de alíquotas, ampliação da base de cálculo e majoração
ou criação de tributo.
Também não restou demonstrado, como uma alternativa às medidas compensatórias, que a renúncia de receita atendeu ao disposto no inciso I do art. 14 da LRF,
tendo sido contemplada na Lei Orçamentária Anual, sem
comprometer as metas de resultado fiscal constantes da
LDO.
Desse modo, acompanho o Ministério Público de Contas, mantendo a irregularidade, mas divirjo sobre recomendar a REJEIÇÃO, devendo as Contas receberam recomendação pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS, acrescida de DETERMINAÇÃO para que o atual prefeito municipal passe a elaborar o Demonstrativo da Estimativa e
Compensação de Renúncia de Receita de acordo com os
artigos 4º, § 2º, inciso V, e 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e com o Manual de Demonstrativos Fiscais da
Secretaria do Tesouro Nacional, já no próximo projeto de
lei de diretrizes orçamentárias.
Pelo exposto, com fundamento no art. 80, inciso II, da
Lei Complementar n. 621/2012, divergindo da área técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO no sentido
de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que
submeto à apreciação.

Em 1º de dezembro de 2017.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário,
ante as razões expostas pela Relatora:
1. Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo a
APROVAÇÃO COM RESSALVAS da Prestação de Contas
Anual da PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA, referente
ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do senhor
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS.
2. DETERMINAR ao atual Prefeito Municipal que:
2.1. Providencie a regularização dos Restos a Pagar Não
Processados inscritos acima da disponibilidade financeira, respeitando a natureza vinculada e não vinculada do
recurso, comunicando as medidas adotadas ao Tribunal,
na próxima prestação de contas anual;

base nos argumentos acima exposto, amplamente debatido nestes autos, entende este Conselheiro, que seja
mantido o Parecer Prévio 005/2018, pela Aprovação das
Contas com Ressalva, assim concluo, e submeto à apreciação deste Colegiado.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1. Conhecer do presente Recurso de Reconsideração interposto e, no mérito, negar Provimento, com a consequente manutenção, em todos os seus termos, do Parecer Prévio TC-005/2018 – Plenário, proferido nos autos do Processo TC 4008/2016, recomendando ao Legislativo Municipal de Serra a APROVAÇÃO COM RESSALVA DAS CONTAS do Sr. Audifax Charles Pimentel Barcelos, Prefeito Municipal da Serra, referente ao exercício de 2015.

2.2. Elabore o Demonstrativo da Estimativa e Compensação de Renúncia de Receita de acordo com os artigos
4º, § 2º, inciso V, e 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal
e com o Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria
do Tesouro Nacional, já no próximo projeto de lei de diretrizes orçamentárias;

2. DETERMINAR ao atual Prefeito Municipal que:

2.3. 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 LC n. 101/00;

2.2. Elabore o Demonstrativo da Estimativa e Compensação de Renúncia de Receita de acordo com os artigos
4º, § 2º, inciso V, e 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal
e com o Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria
do Tesouro Nacional, já no próximo projeto de lei de diretrizes orçamentárias;

3. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
Por todos os argumentos expostos, divirjo do entendimento da área técnica, do Ministério Público de Contas
e do Eminente Conselheiro Relator, e VOTO VISTAS, com
www.tce.es.gov.br

2.1. Providencie a regularização dos Restos a Pagar Não
Processados inscritos acima da disponibilidade financeira, respeitando a natureza vinculada e não vinculada do
recurso, comunicando as medidas adotadas ao Tribunal,
na próxima prestação de contas anual;

2.3. Divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas relativa ao
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exercício financeiro em questão e o respectivo parecer
prévio, na forma do art. 48 da LC n. 101/00;

critos sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento”.

3. Dar ciência ao recorrente e ao recorrido o teor da decisão tomada por este Tribunal.

Argumenta que “o v. Parecer Prévio considerou como
atenuante da irregularidade o fato do responsável ter
adotado medidas visando sanar a irregularidade, qual
seja, o cancelamento, no exercício financeiro de 2016,
de restos a pagar não processados, motivo que ensejou
a recomendação pela aprovação com ressalvas das contas, referente ao exercício de 2015”.

4. Dar ciência a Câmara Municipal de Serra do teor desta decisão.
5. Posteriormente à confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os autos ao ilustre representante do
Ministério Público de Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.
6. Arquivar os autos, após o trânsito em julgado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro
VOTO-VISTA DO SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de recurso de reconsideração, interposto pelo Ministério Público Especial de Contas, por seu Procurador de Contas, Dr. Luciano Vieira, em
face do Parecer Prévio TC-005/2018 – Plenário, proferido
nos autos TC-4008/2016, que recomendou ao Legislativo a APROVAÇÃO COM RESSALVAS da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal da Serra, referente ao
exercício de 2015, sob a responsabilidade do senhor AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS, expedindo-se determinação.
Em síntese, aduz o recorrente que “do exame das argumentações que embasaram o v. Parecer Prévio é possível extrair que a irregularidade não restou afastada, visto que, mesmo após as novas justificativas apresentadas
pelo responsável, em sede de sustentação oral, permaneceu a inscrição de restos a pagar não processados ins-

Afirma que “não merecem respaldos os embasamentos
acima expostos no que se refere ao abrandamento da
irregularidade indicada, pois as medidas adotadas pelo
responsável não se prestaram a sanar a irregularidade,
bem como não se verifica qualquer elemento caracterizador da boa-fé nas medidas adotas pelo responsável”.
Instada a se manifestar, a área técnica, nos termos da
Instrução Técnica de Recurso 00268/2018-8, sugeriu o
conhecimento do recurso, e, no mérito que se dê provimento, entendendo pela mantença da irregularidade
(Inscrições de restos a pagar não processados sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento), e,
consequentemente, pela reforma do Parecer Prévio TC
005/2018 – Plenário, no sentido de recomendar ao Poder Legislativo Municipal da Serra a REJEIÇÃO das contas
apresentadas pelo Sr. Audifax Charles Pimentel Barcelos,
Prefeito Municipal no exercício de 2015.
O Eminente Relator, o Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, nos termos do Voto nº 06240/2018-5,
acompanhando o entendimento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, votou por conhecer
e dar provimento ao recurso.
Por seu turno, o Eminente Conselheiro Sérgio Manoel
www.tce.es.gov.br

Nader Borges, pediu vista dos autos e decidiu, nos termos do Voto nº 00007/2019-4, por negar provimento ao
recurso, mantendo-se os termos do Parecer Prévio guerreado.
Na sequência, após o pedido de vista, visando formar
convicção sobre o voto 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 Plenário desta Corte de Contas.
É o sucinto relatório.
VOTODEVISTA
Tratam, pois, os presentes autos de recurso de reconsideração, interposto pelo Ministério Público Especial de
Contas, em face do Parecer Prévio TC-005/2018 – Plenário, proferido nos autos do Processo TC-4008/2016, sendo necessário sua análise para 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 se
manifestaram pelo CONHECIMENTO do recurso, e, no
mérito, no sentido de seja dado total PROVIMENTO para
reformar o v. Parecer Prévio 005/2018 – PLENÁRIO, recomendando-se à Câmara Municipal de Serra a REJEIÇÃO
das contas do Executivo Municipal, referente ao exercício de 2015, sob responsabilidade de Audifax Charles Pimentel Barcelos, em razão da inscrição de restos a pagar
não processados sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica,
nos termos da Instrução Técnica de Recurso 00268/2018Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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8, verbis:
[...]
V-CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Conforme exposto, o juízo de admissibilidade foi efetuado pelo Conselheiro Relator Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que nos termos da Decisão Monocrática 1242/2018 decidiu pelo CONHECIMENTO do presente recurso de reconsideração. Examinou-se a razões fáticas e jurídicas apresentadas pelo recorrente e
as contrarrazões apresentadas pelo recorrido, bem como os documentos disponíveis nos presentes autos e
no TC 4.008/2016 (em apenso), resultando na opinião
do PROVIMENTO AO RECURSO. - 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:
[...]
1. DAR PROVIMENTO ao presente Recurso de Reconsideração, a fim de reformar o Parecer Prévio 005/2018,
a fim de recomendar ao Legislativo Municipal a Rejeição das Contas da Prefeitura Municipal de Serra, referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do
senhor Audifax Charles Pimentel Barcelos, na forma do
art. 80, inciso III da Lei Complementar 621/2012, em face da manutenção da seguinte irregularidade:
1.1 Inscrições de restos a pagar não processados sem
disponibilidade financeira suficiente para pagamento
(item 7.2 do RT e 2.2 da Manifestação Técnica 994/2017
– Processo TC 4008/2016).
2. MANTER as determinações constantes no referido
Parecer. – g.n.

Por seu turno, o Eminente Conselheiro Sérgio Manoel
Nader Borges, nos termos do Voto nº 00007/2019-4, assim decidiu, verbis:
[...]
1. Conhecer do presente Recurso de Reconsideração interposto e, no mérito, negar Provimento, com a consequente manutenção, em todos os seus termos, do Parecer Prévio TC-005/2018 – Plenário, proferido nos autos do Processo TC 4008/2016, recomendando ao Legislativo Municipal de Serra a APROVAÇÃO COM RESSALVADAS CONTAS do Sr. Audifax Charles Pimentel Barcelos, Prefeito Municipal da Serra, referente ao exercício
de 2015.
2. DETERMINAR ao atual Prefeito Municipal que:
2.1. Providencie a regularização dos Restos a Pagar Não
Processados inscritos acima da disponibilidade financeira, respeitando a natureza vinculada e não vinculada do
recurso, comunicando as medidas adotadas ao Tribunal,
na próxima prestação de contas anual;
2.2. Elabore o Demonstrativo da Estimativa e Compensação de Renúncia de Receita de acordo com os artigos
4º, § 2º, inciso V, e 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal
e com o Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria
do Tesouro Nacional, já no próximo projeto de lei de diretrizes orçamentárias;
2.3. 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 LC n. 101/00;
3.Dar ciência ao recorrente e ao recorrido o teor da decisão tomada por este Tribunal.
4. Dar ciência a Câmara Municipal de Serra do teor deswww.tce.es.gov.br

ta decisão.
5.Posteriormente à confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os autos ao ilustre representante do
Ministério Público de Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.
6. Arquivar os autos, após o trânsito em julgado. – g.n.
No que tange aos requisitos de admissibilidade, deve o
recurso ser conhecido, pois foi interposto dentro do prazo legal, portanto, atendido o requisito da tempestividade.
Ademais, recorrente possui interesse e legitimidade, estando presentes os requisitos legais e regimentais para
admissibilidade do recurso intentado.
2. DO MÉRITO:
No que se refere a única irregularidade tratada no recurso em análise, referente as inscrições de restos a pagar não processados sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento (item III.4 da Instrução Técnica de Recurso – ITR 00268/2018-8 e item 7.2 do RT
463/2016), passo ao enfrentamento do mérito à luz das
razões do recurso, bem como da legislação aplicável, a
saber:
2.1. INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SUFICIENTE
PARA PAGAMENTO (ITEM III.4 DA INSTRUÇÃO TÉCNICA DE RECURSO – ITR 00268/2018-8 E ITEM 7.2 DO RT
463/2016):
Base Normativa: art. 55 da Lei Complementar Federal
101/2000 (LRF).
A irregularidade, em comento, foi apontada no Relatório
Contábil, nos autos do Processo TC-4008/2016, indicanSegunda-feira, 17 de junho de 2019
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do que ao final do exercício de 2015, houve a inscrição
de empenhos não liquidados como restos a pagar não
processados, no total de R$ 42.620.979,86, sem a disponibilidade de caixa suficiente, cujo montante alcançou o
valor de R$ 40.525.700,12.

Constata-se, ainda, naqueles autos, que a área técnica,
através da Manifestação Técnica nº 994/2017, apesar
de pugnar pela mantença da irregularidade confirmou a
adoção das medidas saneadoras e a redução do volume
de restos a pagar não processados.

Após a regular instrução do referido processo, foi emitido o Parecer Prévio TC-005/2018 – Plenário, que recomendou a Câmara Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVA da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal da Serra, referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do senhor Audifax Charles Pimentel Barcelos, expedindo-se determinação.

Em sede de sustentação oral, o recorrido, através de seu
patrono, argumenta que no relatório de disponibilidade de caixa de restos a pagar ficou demonstrado que a
disponibilidade de caixa do Instituto de Previdência dos
Servidores do Município da Serra não está comprometida com as inscrições e restos a pagar, inscritos em
2015, pela prefeitura e que, considerando o resultado
total no relatório, o Município de Serra exibe um saldo
de superávit financeiro, isso porque, conforme apontado pela equipe técnica deste Tribunal de Contas, a
disponibilidade de caixa, antes da inscrição, era de R$
40.525.700,12.

O recorrente, em síntese, insurge-se contra o v. Parecer
Prévio abjurgado, argumentando que, mesmo após as
justificativas apresentadas pelo responsável, permaneceu a inscrição de restos a pagar não processados inscritos sem disponibilidade financeira suficiente para
pagamento.
Entende o recorrente que as medidas adotadas pelo responsável não se prestaram a sanar a irregularidade, bem
como não se verifica qualquer elemento caracterizador
da boa-fé nas medidas adotas pelo responsável.
Da análise dos autos, verifica-se que, em verdade, o v.
Parecer Prévio não afastou a aludida irregularidade, contudo entendeu que tal inconsistência não seria capaz
de macular as contas do responsável, pelo fato de ter
o mesmo adotado procedimento a fim de cancelar, no
exercício seguinte, restos a pagar não processados.
Neste contexto, verifica-se dos autos originários que o
responsável tomou providências para a regularização
das inscrições, com o pagamento de R$ 79.505.308,87 e
o cancelamento de R$ 16.017.061,32 de restos a pagar.

Segue o defendente argumentando que o relatório retificado apresenta o valor de R$ 42.753.907,26, sendo que
o Relatório da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a
Pagar, retificado, apresenta a disponibilidade de caixa,
antes da inscrição, de R$ 42.753.907,26, o que dá um superávit de R$ 555.048,56.
Analisando detidamente toda documentação apresentada nos autos, entendo que a irregularidade apontada remanesce, contudo, não se pode olvidar que as medidas
tomadas pelo responsável, imediatamente no exercício
seguinte, na busca de atenuar a inconsistência contábil
financeira do exercício de 2015, referente aos restos a
pagar, reduziu significativamente o déficit de disponibilidades financeiras e o montante de inscrições.
Ademais, nestes autos não restou demonstrado que a
inconsistência contábil financeira resultou em dano ao
www.tce.es.gov.br

erário, o que implica na adoção do disposto no art. 80,
II, da Lei Complementar Estadual 621/2012, que conduz
à aprovação das contas com ressalva.
3. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, divergindo do posicionamento da área
técnica, do Ministério Público Especial de Contas e do
Eminente Relator dos autos, e, acompanhando o entendimento exarado no voto do Eminente Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1. CONHECER do presente recurso de reconsideração, interposto pelo Ministério Público Especial de Contas para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume os termos do Parecer Prévio TC-005/2018 – Plenário, exarado nos autos do Processo TC 4008/2016, recomendando à Câmara Municipal de Serra a APROVAÇÃO COM RESSALVA das contas do Sr. Audifax Charles
Pimentel Barcelos, Prefeito Municipal de Serra, referente ao exercício de 2015;
2. MANTER in totum as determinações constantes dos
itens 1.2.1, 1.2.2 e 1.2.3 do Parecer Prévio guerreado,
pelos motivos acima expostos;
3. DAR ciência aos interessados, ARQUIVANDO-SE os
presentes autos, após as providencias do art. 131 do Regimento Interno e o respectivo trânsito em julgado.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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Conselheiro em Substituição
VOTO-VISTA DO SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO
DO CARMO
I – RELATÓRIO:
Trata de Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas do Estado do Espírito Santo,
por meio do Procurador Geral Luciano Vieira, inconformado com o teor do Parecer Prévio TC-005/2018 –Plenário proferido nos autos TC-4008/2016, que recomendou
ao Legislativo Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVAS
da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal da
Serra, referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do senhor AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS, expedindo-se determinação.
Em suma, recorrente insurge quanto a manutenção da
irregularidade “inscrição de restos a pagar não processados inscritos sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento” uma vez que se extrai do Parecer
Prévio ora recorrido que mesmo após novas justificativas
apresentadas pelo responsável, em sede de sustentação
oral a presente irregularidade não se restou afastada.
O Eminente Relator Sebastião Carlos Ranna de Macedo no Voto 6240/2018, acompanhando o entendimento
do Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas,
contido na Instrução Técnica de Recurso ITR 268/2018 e
Manifestação Técnica 1362/2018, e também nos Pareceres 4631/2018 e 5647/2018 do Ministério Público de
Contas votou por conhecer e dar provimento ao recurso
afim de reformar o Parecer Prévio 005/2018.
Em sede de julgamento, teve vista concedida ao Excelentíssimo Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges que
proferiu o Voto Vista 0007/2019, conhecendo o presen-

te recurso e negando provimento, mantendo os termos
do Parecer Prévio 005/2018.
Após, solicitou vista dos autos o Excelentíssimo Conselheiro em Substituição Marco Antônio da Silva que proferiu seu Voto Vista 00038/2019 em anuência com o Parecer Prévio ora guerreado o mantendo in totum.
Para melhor conhecer e emitir posicionamento acerca
do assunto ora relatado, solicitei vistas dos autos que ora
passo a expor meu entendimento acerca do tema.
II- FUNDAMENTAÇÃO:
II.1- PRESSUPOSTOS RECURSAIS:
Na análise da admissibilidade do recurso, verifico que a
Recorrente é capaz, possui interesse e legitimidade processual, o que torna cabível o presente recurso.
Quanto à tempestividade, verifica-se que os autos foram
entregues ao Ministério Público de Contas para ciência
do Parecer Prévio TC 005/2018-Plenário em 11/05/2018,
conforme despacho 34969/2018 da Secretaria Geral das
Sessões (SGS) a fl.16, atendendo ao disposto no art. 66,
inciso V, da Lei Complementar 621/2013. Portanto, considerando o disposto no art.405, §2º do Regimento Interno do TCEES, e art. 157 da Lei Complementar 621/2012,
o prazo para interposição pelo Parquet de Contas de Recurso de Reconsideração venceu em 12/07/2018.
Diante do exposto, considerando que o presente Recurso de Reconsideração foi interposto em 09/07/2018, estando, portanto, tempestivo, conheço o presente Recurso.
II.2- DO MÉRITO:
Conforme exposto, o Plenário deste Tribunal de Contas
emitiu o Parecer Prévio TC 005/2018, referente ao Prowww.tce.es.gov.br

cesso TC 4008/2016 (apenso), recomendando ao Legislativo Municipal da Serra a APROVAÇÃO COM RESSALVAS
das contas do senhor Audifax Charles Pimentel Barcelos,
Prefeito Municipal de Serra no Exercício de 2015.
Quanto ao mérito, a única irregularidade a ser analisada
no presente recurso interposto pelo Ministério Público
de Contas, se refere a inscrições de restos a pagar não
processados sem disponibilidade financeira suficiente
para pagamento (item III.4 da Instrução Técnica de Recurso – ITR 00268/2018-8 e item 7.2 do RT 463/2016).
Argumenta o Ministério Público de Contas que conforme consta do RT 463/2016 (Processo TC 4008/2016) ao
final do exercício de 2015 ocorreu a inscrição de Empenhos não liquidados como Restos a Pagar Não Processados, no Total de R$ 42.620.979,86, sem disponibilidade
de Caixa suficiente, cujo montante alcançou apenas R$
40.525.700,12.
Em sede da defesa justificou-se que, no exercício de 2016,
fora efetuado o cancelamento de R$ 16.017.061,32 e o
pagamento de R$ 79.505.308,87, referente a restos a pagar. Trazendo ainda que o Relatório da Disponibilidade
de Caixa e dos Restos a Pagar foram retificados apresentando disponibilidade de caixa antes da inscrição de R$
42.753.907,26 e seriam suficientes para cobrir a inscrição de R$ 42.198.858,70 em restos a pagar não processados.
Entretanto, a situação evidenciada no Anexo 05 do Relatório de Gestão Fiscal nos remete que o município possui forte insuficiência de caixa de recursos próprios (-R$
44.823.272,38), sendo que existem restos a pagar não
processados inscritos da ordem de R$ 10.138.046,31.
Contudo, a disponibilidade financeira deve ser apuraSegunda-feira, 17 de junho de 2019
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da por fonte de recurso, uma vez que receitas vinculadas não podem ser utilizadas na satisfação das despesas
não vinculadas, constata-se que o saldo da disponibilidade dos recursos não vinculados somou R$ 43.610.218,20
negativos, permanecendo deficitário, sendo insuficiente
para a cobertura das inscrições em restos a pagar não
processados, que atingiram R$ 10.081.042,24 (não vinculados).
A presente irregularidade é fundamentada no art. 55 da
Lei de Responsabilidade Fiscal que traz:
“Art. 55. O relatório conterá:
I - comparativo com os limites de que trata esta Lei Complementar, dos seguintes montantes:
a) despesa total com pessoal, distinguindo a com inativos e pensionistas;
b) dívidas consolidada e mobiliária;
c) concessão de garantias;
d) operações de crédito, inclusive por antecipação de receita;
e) despesas de que trata o inciso II do art. 4º;
II - indicação das medidas corretivas adotadas ou a adotar, se ultrapassado qualquer dos limites;
III - demonstrativos, no último quadrimestre:
a) do montante das disponibilidades de caixa em trinta e
um de dezembro;
b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas:
1) liquidadas;
2) empenhadas e não liquidadas, inscritas por atenderem a uma das condições do inciso II do art. 41;
3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite

do saldo da disponibilidade de caixa;
[...]”
A Seção IV constante na Lei Complementar Nº 101 de 04
de maio de 2000 versa sobre o Relatório de Gestão Fiscal trazendo em seu art. 54 que ao final de cada quadrimestre o mesmo deverá ser emitido pelos titulares dos
Poderes e órgãos.
Esclareço que o Regime de Gestão Fiscal foi criado como um instrumento de Transparência da Gestão Fiscal,
com objetivo de controle, monitoramento e publicidade
do cumprimento, por parte dos entes federativos, dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
O artigo 55 do mesmo regimento legal, trata das documentações que devem constar no Relatório, ressalto que
não se extrai do texto legal vedação quanto a inscrição
dos restos a pagar não processados sem disponibilidade de caixa e o cancelamento dos empenhos de despesas que superem a disponibilidade de caixa em exercício posterior.
Vale capitular, que a obrigação da despesa se caracteriza anterior a inscrição de restos a pagar, os restos a pagar visam compatibilizar o término do exercício financeiro com a continuidade da administração pública.
Cabe ao gestor adequar seu planejamento estratégico
para as adversidades ocorridas ao decorrer dos seus 4
anos de mandato, sendo qualquer medida paliativa, como o cancelamento de empenhos ao final do exercício
para descaracterizar a obrigação assumida e posterior
novo empenho no exercício seguinte, se torna medida
ainda mais grave, podendo caracterizar distorções de informações contidas nos demonstrativos contábeis passível de representar fraude contábil, além da possibilidawww.tce.es.gov.br

de de lesar o patrimônio público se prejudicar um credor, além de não se evitar o descumprimento do art. 42
da LRF.
Contextualmente é relevante trazer para esta analise a
grave crise econômica e financeira que passou o Brasil
no exercício de 2015 e nos anos subsequentes, tendo o
Estado do Espírito Santo seu desempenho fortemente
afetado pela retração da atividade econômica, agravando-se pela crise política ocorrida em âmbito Federal que
impediu uma atuação efetiva para realização de alterações na política econômica, provocando reflexo em todas as esferas.
Além disso, o mandato que compreende o exercício ora
analisado teve início no ano de 2013, tendo a presente irregularidade se caracterizado no exercício de 2015,
sendo uma das possíveis causa a queda da Receita prevista de R$ 1.400.000.000,00, para R$ 1.047.591.811,53,
tendo a arrecadação sido, portanto, R$ 352.408.188,47
menor que o previsto inicialmente, representando percentualmente uma queda de 25,17%.
Diante dos agentes externos, no exercício de 2016 o
gestor reduziu o estoque de dívida flutuante de R$
91.413.650,31 (2015) para R$ 79.828.448,15 (2016),
conforme Demonstrativos de Dívida Flutuante – Anexo
17, Prestação de Contas Anulas dos exercícios de 2015
e 2016.
Por fim, considerando o papel desenvolvido pelo Relatório do Gestão Fiscal no acompanhamento e monitoramento da finança pública, entendo que a presente irregularidade deve ser mantida. Contudo, estou convencido de que não caracteriza má-fé por parte do gestor e
sim uma continuidade de gestão, sendo ponto a ser analisado em exercício posterior caso gere consequências
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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como infringência do art. 42 da LRF.
III – CONCLUSÃO:
Assim sendo, divergindo dos entendimentos exarados
pelo Excelentíssimo Conselheiro Relator, pela unidade
técnica e pelo Ministério Público de Contas, relatados e
discutidos nestes autos, VOTO no sentido de que o Plenário aprove a seguinte minuta de ACÓRDÃO que submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
CONHECER o presente recurso;
NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se incólume o Parecer
Prévio TC-005/2018 –Plenário;
DAR CIÊNCIA ao interessado;
REMETER os presentes autos ao ilustre representante do
Ministério Público de Contas, nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012;
ARQUIVAR trânsito em julgado.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro
1. PARECER PRÉVIO TC-40/2019
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, em:
1.1 Conhecer do presente Recurso de Reconsideração interposto e, no mérito, negar Provimento, com a consequente manutenção, em todos os seus termos, do Parecer Prévio TC-005/2018 – Plenário, proferido nos au-

tos do Processo TC 4008/2016, recomendando ao Legislativo Municipal de Serra a APROVAÇÃO COM RESSALVA DAS CONTAS do Sr. Audifax Charles Pimentel Barcelos, Prefeito Municipal da Serra, referente ao exercício de 2015.
1.2 DETERMINAR ao atual Prefeito Municipal que:
1.2.1. Providencie a regularização dos Restos a Pagar
Não Processados inscritos acima da disponibilidade financeira, respeitando a natureza vinculada e não vinculada do recurso, comunicando as medidas adotadas ao
Tribunal, na próxima prestação de contas anual;
1.2.2. Elabore o Demonstrativo da Estimativa e Compensação de Renúncia de Receita de acordo com os artigos
4º, § 2º, inciso V, e 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal
e com o Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria
do Tesouro Nacional, já no próximo projeto de lei de diretrizes orçamentárias;
1.2.3. 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 LC n. 101/00;
1.3. Dar ciência ao recorrente e ao recorrido o teor da
decisão tomada por este Tribunal.
1.4. Dar ciência a Câmara Municipal de Serra do teor
desta decisão.
1.5. Posteriormente à confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os autos ao ilustre representante do
Ministério Público de Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.
1.6. Arquivar os autos, após o trânsito em julgado.

Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges. Parcialmente vencidos os conselheiros Domingos Augusto Taufner
e Rodrigo Coelho do Carmo, no que tange à fundamentação; e vencido o relator, conselheiro Sebastião Carlos
Ranna de Macedo, que votou por conhecer, dar provimento ao recurso e emitir parecer prévio pela rejeição
com determinação.
3. Data da Sessão: 07/05/2019 - 13ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (em exercício da presidência/relator), Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e
Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheiro em substituição: Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Em exercício da presidência
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-geral das sessões em substituição

2. Por maioria, nos termos do voto-vista vencedor do
www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 17 de junho de 2019

171

ATOS DO PLENÁRIO

PARECER PRÉVIO TC-041/2019
Processos: 09098/2018-5, 04310/2018-9, 07668/20152, 03246/2013-1, 00363/2013-2

to Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna
de Macedo:

UG: PMADN - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

1.1. quanto aos Embargos de Declaração interpostos
pelo Senhor Abraão Lincon Elizeu em face do Parecer
Prévio 164/2017 da 1ª Câmara, pelo seu conhecimento e no mérito, para que lhe seja negado provimento.

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

2. Unânime.

Recorrente: ABRAAO LINCON ELIZEU

[...]”

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

Os embargantes apontam a existência de omissão no Parecer Prévio TC 061/2018 “uma vez não foram abordadas as razões expostas pelo Embargante pelas quais não
ocorreu o recolhimento das contribuições no exercício
de 2012, tendo sido elas recolhidas em exercícios posteriores.”.

Classificação: Embargos de Declaração

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONHECER – DAR PROVIMENTO – REFORMAR PARECER PRÉVIO – APROVAÇÃO COM RESSALVA.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Embargos de Declaração
interpostos pelo senhor Abraão Lincon Elizeu, Prefeito
Municipal de Água Doce do Norte no exercício de 2012
protocolado em 25/11/2018, por intermédio de seu procurador, em face do Parecer Prévio TC 061/2018-Plenário prolatado no Processo de Embargos de Declaração
TC 4310/2018, referente ao Recurso de Reconsideração
(Parecer Prévio 164/2017 – TC 7668/2015) e à Prestação de Contas Anual do exercício de 2012 (Parecer Prévio 16/2015 – TC 3246/2013), in verbis:
“1. PARECER PRÉVIO [TC 61/2018]
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACÓRDÃO os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espíri-

A Secretaria Geral das Sessões apresenta no Despacho
61936/2018 informações sobre o prazo recursal e sua
tempestividade.
Verificado que a documentação acostada demonstra
atender os requisitos que autorizam o processamento
do feito, e, tendo em vista que o pedido do embargante pode acarretar efeitos infringentes, encaminhei os autos para análise e instrução da Secretaria de Controle Externo de Recursos, nos termos do §5º do art. 411 do RITCEES.
Esta apresentou a Instrução Técnica de Recursos
357/2018 onde conclui pelo conhecimento dos presentes embargos e pela negativa de provimento.
O Ministério Público de Contas, da lavra do Procurador
de Contas Heron Carlos Gomes de Oliveira, delibera no
mesmo sentido no Parecer do Ministério Público de
Contas 6107/2018.
www.tce.es.gov.br

É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
2.1 Dos pressupostos recursais
A Lei Complementar nº 621/2012, em seu artigo 152, inciso III, combinado com artigo 167, caput e §1º, prevê
que os Embargos de Declaração podem ser opostos pela parte dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados na
forma prevista naquela lei, com indicações das matérias
obscuras, omissas ou contraditórias porventura existentes no Acórdão ou Parecer Prévio.
Analisando as condições de admissibilidade do recurso
observa-se que o embargante é parte capaz e possui interesse e legitimidade processual, foi o expediente interposto tempestivamente, é cabível e o recorrente apontou suposta omissão no parecer, podendo ser conhecido, conforme analisado na Instrução Técnica de Recursos
357/2018, in verbis:
“[...]
2 ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE
2.1 Dos pressupostos recursais
Em sede de admissibilidade, verifica-se que a parte é capaz e possui legitimidade processual.
Quanto à tempestividade, verifica-se que a decisão recorrida foi disponibilizado no Diário Oficial Eletrônico
deste Tribunal no dia 19/11/2018, considerando-se publicada no dia 20/11/2018, de sorte que o prazo para interposição de Embargos de Declaração venceu em
26/11/2018. Nesse passo, tendo em vista que o expediente recursal foi interposto em 26/11/2018, tem-se o
mesmo como TEMPESTIVO, nos termos do art. 411, §2º,
do Regimento Interno do TCEES.
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Quanto ao cabimento é necessário observar-se que o
recurso de Embargos de Declaração presta-se a suprir
eventual obscuridade, omissão, contradição ou erro material em acórdão ou parecer prévio emitido por este Tribunal, conforme inteligência dos artigos 167, caput, da
LC 621/2012 e 1022, I, II e III, do CPC 2015).
Acerca da caracterização da omissão, obscuridade e contradição atacáveis pela via dos Embargos de Declaração
lecionam os professores Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, vejamos:
Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a)
sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é
necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim,
sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de
ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.
A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque
mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra
ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza;
quando esse requisito não é atendido, cabem embargos
de declaração para buscar esse esclarecimento.
A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência
de contradição entre a fundamentação e a decisão (grifos nossos).
Inicialmente é importante frisar que o ora Embargante
interpos os presentes embargos em face do Parecer
Prévio 061/2018 prolatado nos autos do processo TC
4310/2018, relativo também a Embargos de Declaração

apresentados anteriormente pelo ora Embargante, no
qual insurgiu-se, unicamente, contra suposta contradição no Parecer Prévio 164/2017, proferido nos autos do
processo TC 7668/2015, que negou provimento ao Recurso de Reconsideração.
Conforme se verifica do Parecer Prévio 061/2018, a única questão levantada pelo Recorrente foi devidamente
apreciada, tendo o Plenário desta Corte de Contas opinado pelo não provimento daqueles embargos.
Assim, para que sejam cabíveis embargos de declaração
de decisão de embargos de declaração é imprescindível
que os vícios apontados pelo ora Embargante sejam relativos à decisão que julgou os embargos anteriormente
interpostos, que, no caso, é o Parecer Prévio 061/2018.
A omissão, contradição ou obscuridade não pode se referir à decisão originalmente embargada.
Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado.
TJ-RJ - APELACAO APL 19536 RJ 2009.001.19536 (TJ-RJ)
Data de publicação: 26/06/2009
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.1. É admissível a interposição
de Embargos de Declaração da decisão que julga Embargos de Declaração, se os novos Embargos versarem
sobre a decisão proferida no julgamento dos primeiros
Embargos e não sobre vícios da decisão originalmente embargada. 2. Conforme se pode observar, a matéria
foi devidamente apreciada pelo acórdão embargado, cabendo ressaltar, como dito no referido julgado, que apesar dos Embargantes informarem às fls. 08 um suposto
número de contrato e a data de sua celebração para tentarem comprovar a existência da relação contratual, não
www.tce.es.gov.br

existe nos autos qualquer documento que dê suporte ao
afirmado.3. Recurso que se rejeita. (g.n)
Pois bem.
Da leitura dos presentes Embargos de Declaração, verifica-se que o Embargante funda a sua pretensão de reforma no argumento de que haveria omissão no Parecer
Prévio 061/2018-Plenário, haja vista não ter sido analisada e enfrentada a justificativa exposta pelo Embargante para o não recolhimento das contribuições retidas
de terceiros e servidores.
Destaca que o Parecer Prévio concentrou-se no fato de
não ter havido recolhimento no exercicio de 2012, tendo
a questão sido resolvido no exercicio posterior.
Acrescenta que, conforme pontuado ao longo de seu esclarecimentos e de seu recurso de reconsideração, o não
recolhimento das contribuições retidas de terceiros e de
servidores no exercicio de 2012 aconteceu por um erro
operacional do setor responsável da Prefeitura e que os
valores retido ficaram disponíveis no caixa da Prefeitura,
não tendo sido utilzados para nenhuma outra finalidade.
Assim, entende o recorrente que houve omissão no que
diz respeito à análise da justificativa relativa à falha administrativa que levou ao não recolhimento.
[...]
2.2 Do mérito
Quanto a análise meritória adoto a fundamentação
apresentada na Instrução Técnica de Recursos 357/2018:
“[...]
Ocorre que nos primeiros embargos interpostos (processo TC 4310/2018), o Recorrente insurgiu-se, unicamente,
contra suposta contradição no Parecer Prévio 164/2017,
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proferido nos autos do processo TC 7668/2015, que negou provimento ao Recurso de Reconsideração, alegando, em síntese, que a irregularidade de que teria resultado a rejeição de suas contas teria sido o “não recolhimento das contribuições do INSS retidas dos servidores
e de terceiros”. Contudo, de acordo com o recorrente,
houve alteração da fundamentação para a rejeição das
contas, sem o crivo do contraditório, uma vez que a irregularidade passou a ser “recolhimento extemporâneo”
da exação previdenciária.

Conforme argumenta, a irregularidade de que teria resultado a rejeição de suas contas teria sido o “não recolhimento das contribuições do INSS retidas dos servidores e de terceiros”; no entanto, segundo sustenta, este
Relator afirmou que a irregularidade se caracterizava pela “ausência de repasse dentro do prazo legal”.

Não foi questionada naqueles embargos qualquer omissão no Parecer Prévio 164/2017 relativa à não análise de
suas justificativas referentes à falha administrativa que
levou ao não recolhimento das contribuições.

Ao fim, destaca que em sua defesa sustentou ter havido
o efetivo recolhimento e requer sejam atribuídos efeitos
infringentes aos embargos para afastar a rejeição das
contas.

Conforme dito anteriormente, a única questão levantada pelo Recorrente foi devidamente enfrentada no Parecer Prévio 061/2018, tendo o Plenário desta Corte de
Contas opinado pelo não provimento daqueles embargos, senão vejamos:

A simples leitura integral da Manifestação Técnica
1582/2017, cujas razões foram adotadas como fundamentação de voto deste Relator, evidenciam que o embargante fez um mero recorte, parcial portanto, a fim de
obter sua pretensão.

FUNDAMENTAÇÃO

Na verdade, a questão do recolhimento posterior foi examinada e refutada no voto, uma vez que não modificou
a situação constatada que ensejou a rejeição das contas,
que é o fato de que o recolhimento não ocorreu no exercício que estava sendo analisado, o que equivale, para o fim do princípio da anualidade orçamentária, a não
recolhimento.

Conforme narrado anteriormente, o embargante se insurge por supostas obscuridade e contradição no Parecer Prévio 164/2017, que acolhendo as razões contidas
na Manifestação Técnica 1582/2017 da Secex Recursos,
negou provimento a seu Recurso de Reconsideração,
mantendo o Parecer Prévio 16/2015.
De acordo com o embargante, sua pretensão é que sejam sanadas contradições e obscuridades da decisão recorrida, em razão de existir um descompasso entre a tese da unidade técnica, acolhida por este Relator e a conclusão final da parte dispositiva do próprio Parecer Prévio.

Assim, o embargante pretende ver reconhecida uma
contradição ou alteração de fundamentação para a rejeição das contas, que teria deixado de ser “não recolhimento” e se tornado “recolhimento extemporâneo”.

Cabe aqui que se transcreva, na íntegra, o trecho da MT
1582/2017, acolhido no voto e usado pelo embargante,
que omitiu o parágrafo seguinte em que a questão é esclarecida perfeitamente:
Nestes autos, cabia ao gestor demonstrar a regularidade
e a legitimidade da aplicação dos recursos públicos, mas
www.tce.es.gov.br

não existiu defesa nesse sentido. Ao contrário, o recorrente admitiu a sua responsabilidade pelo ato irregular
e, até a interposição do recurso, não tinha anexado comprovação do recolhimento dos valores e do seu repasse
à Previdência Social.
Saliente-se que, como já mencionado na ITR 73/2015,
ainda que agora haja nos autos a comprovação de que
os valores apontados pela auditoria foram recolhidos e
repassados ao INSS, a irregularidade referente ao exercício de 2012 persiste, ante a extemporaneidade dos recolhimentos/repasses, efetuados nos anos de 2013 e 2014.
Daí decorre que a irregularidade sempre foi o “não recolhimento” e jamais foi alterada para “recolhimento extemporâneo”, como se demonstrou no parágrafo seguinte àquele apontado pelo embargante como contraditório.
Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, tendo em conta a fundamentação até aqui expendida, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte deliberação que submeto à sua
consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. PARECER PRÉVIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACÓRDÃO os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna
de Macedo:
1.1. quanto aos Embargos de Declaração interpostos pelo Senhor Abraão Lincon Elizeu em face do Parecer Prévio 164/2017 da 1ª Câmara, pelo seu conhecimento e no
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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mérito, para que lhe seja negado provimento.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 24/07/2018 - 24ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Relator),
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.

Santo, reunidos em sessão colegiada, ante as razões expostas pelo relator:
1 CONHECER dos presentes Embargos de Declaração interpostos em face do Parecer Prévio TC 061/2018-Plenário (Processo TC 4310/2018);
2 Quanto ao mérito NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se incólume os termos do referido Parecer Prévio;
3 ARQUIVAR os autos do presente processo após o trânsito em julgado;

4.2. Conselheiros em substituição: Márcia Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti.

4 DAR CIÊNCIA da decisão ao embargante.

Assim, considerando que nos presentes embargos, o vício apontado pelo recorrente não se refere ao Parecer
Prévio 061/2018, opina-se pelo NÃO CONHECIMENTO
do presente recurso.

Relator

4 CONCLUSÃO
4.1 Diante das razões fáticas e jurídicas expostas na presente Instrução Técnica de Recurso opina-se pelo NÃO
CONHECIMENTO do recurso de Embargos de Declaração
interposto pelo senhor Abraão Lincon Elizeu.
Respeitosamente,
Em 07 de dezembro de 2018.”
Pelas razões expostas, acompanho o entendimento técnico e ministerial e nego provimento aos presentes Embargos de Declaração.
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.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
VOTO-VISTA DO SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO
DO CARMO:
I – RELATÓRIO:
Trata de Embargos de Declaração interposto pelo Senhor Abraão Lincon Elizeu, por meio de advogado devidamente constituído, apontando omissão contra o Parecer Prévio TC 061/2018 proferido pelo Plenário, onde negou provimento aos Embargos de Declaração interpostos em face do Parecer Prévio 164/2017, que manteve
a Rejeição das Contas em decorrência de “Não recolhimento das contribuições do INSS retidas dos servidores
e de terceiros”.
Em Sessão Ordinária realizada no dia 26/02/2019, o Eminente Relator Sebastião Carlos Ranna, proferiu voto no
sentido de conhecer o recurso, negar provimento mantendo o parecer prévio objurgado.
O Conselheiro Rodrigo Chamoun requereu vistas
dos autos, devolvendo-os na sessão ocorrida no dia
12/03/2019, acompanhando o Relator.
www.tce.es.gov.br

Para melhor conhecer e emitir posicionamento acerca
do assunto ora relatado, solicitei vistas dos autos que ora
passo a expor meu entendimento acerca do tema.
BREVE HISTÓRICO:
Argumenta, em síntese, o Embargante que o Parecer
Prévio TC 061/2018 foi omisso quanto a análise das razões pelas quais o mesmo deixou de recolher tempestivamente as contribuições do INSS.
Para melhor compreensão, entendo necessário rememorar a Vossas Excelências os fatos apontados inicialmente que ensejaram a citação do Embargante e as fundamentações constantes do Parecer Prévio que concluiu
pela Rejeição das Contas.
Depreende dos autos TC 3246/2013, às fls. 453/466, Relatório Técnico Contábil nº 59/2014, acolhido pela então 5ª Secretaria de Controle Externo, gerando a ITI nº
200/2014, a sugestão da citação do sr. Abraão Lincon para apresentar justificativas quanto:
Não recolhimento das contribuições do INSS retidas dos
servidores e de terceiros – Infringência art. 30, Inci. I, alíneas “a” e “b” da Lei Federal nº 8.212/91 e art. 37 da CF;
Descumprimento do limite legal com despesa de pessoal
– Poder Executivo – Infringência art. 20, Inciso II, alínea
“b” e art. 22 da LC 101/00.
O Sr. Abraão Lincon apresentou justificativas consoante
se verifica às fls. 507/517, onde após análise dos autos
a unidade técnica e corpo ministerial, pugnaram pela rejeição das contas, tão somente, quanto à ausência de recolhimento das Contribuições do INSS, o que foi acolhido pelo Relator de piso – Conselheiro Rodrigo Chamoun,
onde me permito tratar apenas dessa irregularidade.
O Embargante em sua defesa inicial assim se manifestou:
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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“...
Cumpre ao Justificante informar que a fata de repasse
das verbas consignadas de terceiros e dos servidores do
INSS se deu em relação aos valores descontados de terceiros por um equívoco na rotina de processos no Executivo Municipal, e com a implantação de um Controle do Trâmite Processual espera-se que o fato não ocorra mais....
Os valores apontados pelos Auditores, descontados
dos servidores, foram repassados ao INSS no exercício
de 2013, através de pagamento das GPS ou de parcelamento.
Entende este Requerente, data máxima vênia, que, da
análise das circunstâncias fáticas e particularidades da
possível irregularidade apontada, resta demonstrar que
a conduta diversa, em virtude das dificuldades financeiras enfrentadas, a falta de uma rotina processual, ou
mesmo erro contábil ou administrativo, não houve vontade de reter o valor descontado e fraudar a autarquia,
que tanto o Justificante quanto os servidores da Administração Municipal não agiram com má-fé e dolo, o que
de pronto, não configura o crime de apropriação.

nanceiros assumidos pela Administração, o que se demonstra com a análise dos valores inscritos em dívida
flutuante que somam o montante R$ 328.523,00 (quinhentos e vinte e oito mil quinhentos e vinte e três reais), e entretanto passou um superávit de disponibilidade de recursos financeiros de R$ 507.015,73 (quinhentos
e sete mil quinze reais e setenta e três centavos).
Em Instrução Técnica Conclusiva nº 142/2014 de fls.
530/546, a respeito da irregularidade assim concluiu:
“A documentação acostada aos autos (fls. 518-526) refere-se aos aumentos concedidos ao magistério.
Em suma o responsável admitiu que o recolhimento
das obrigações patronais não ocorreu no prazo regulamentar. Tampouco foram acostados aos autos comprovação de que de fato tenham sido recolhidas. Portanto,
não saneado o item”.

trativo e possível dificuldade financeira, porém, sempre
abordando que o defendente não sustentou sua alegação em forma documental.
Inconformado com o Parecer Prévio que recomendou a
rejeição das contas, por maioria, o Embargante impetrou
Recurso de Reconsideração, trazendo os comprovante
de pagamento de recolhimento previdenciário, bem como, acostou vários julgados desta Corte de Contas, onde em situação semelhante, as contas foram aprovadas
com ressalvas, trazendo farta justificativa em relação a
equívoco na área financeira, alegando que não houve intenção em trazer prejuízo à Previdência, inclusive, acostando certidão com informação de que no ano de 2012
não constava débito junto ao INSS .

“Concordo com a área técnica. Não houve por parte da
defesa juntada de documentação que pudesse levar ao
afastamento da irregularidade. Além disso, o próprio
agente responsável admitiu ter recolhido os valores e
não ter repassados a previdência social no prazo legal.

Analisando os documentos constantes do Recurso, a unidade técnica se manifestou no sentido de que: “Por ocasião deste Recurso de Reconsideração, ou seja, após a
emissão do Parecer Prévio, o recorrente anexa aos autos cópias de pagamentos e certidões para atestar o repasse ao INSS, por meio de GPS e de parcelamentos,
dos valores apontados pelos auditores deste TCE. Trata-se, no entanto, de pagamentos efetuados nos anos
de 2013/2014, ou seja, extemporaneamente, razão pela qual não têm o condão de afastar a irregularidade”.

...

Destaco como sendo essencial que não está em discussão o dolo, não se questionando se o repasse deixou de
ocorrer por vontade do gestor ou não. O que caracteriza
a irregularidade é a ausência de repasse dentro do prazo legal. Fica claro ser desnecessário o dolo específico
para configurar a irregularidade”.

Mantido o Parecer Prévio pela rejeição, o Sr. Abraão Lincon interpõe Embargos de Declaração, arguindo, em síntese, que o mesmo foi chamado aos autos para justificar a AUSÊNCIA de recolhimento previdenciário e está
sendo rejeitada as contas por RECOLHIMENTO EXTEMPORÂNEO.

Deve-se ainda observar, que o Justificante não utilizou os
valores descontados dos servidores ou de terceiros para
o cumprimento de outros encargos ou compromissos fi-

Bem verdade que, em seguida o Relator de piso fez algumas considerações acerca da justificativa apresentada quando da defesa no tocante ao descontrole adminis-

O Eminente Relator Sebastião Carlos Ranna, em seu fundamento trouxe que a irregularidade sempre foi o “não
recolhimento” e jamais foi alterada para “recolhimento

Portanto, se os fatos narrados na Instrução Técnica Inicial não pontaram a existência do elemento subjetivo, ou
seja, a vontade de apropriação dos valores descontados
dos empregados, a conduta descrita é atípica. Entendemos que deve-se analisar os motivos e os fatos ensejadores da conduta do Justificante”

O Voto proferido pelo Conselheiro Rodrigo Chamoun,
em sua fundamentação assim concluiu:

www.tce.es.gov.br
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extemporâneo”, para tanto transcreveu trecho da Manifestação Técnica 1582/2017 acolhido no voto proferido
no Recurso de Reconsideração, onde rechaçou a pretensão do embargante, vejamos:

Pois bem, fiz questão de trazer esta ordem cronológica
por entender pertinente nos presentes autos, e também
facilitar de forma mais didática a apresentação e fundamentação que ora passo a expor.

Nestes autos, cabia ao gestor demonstrar a regularidade
e a legitimidade da aplicação dos recursos públicos, mas
não existiu defesa nesse sentido. Ao contrário, o recorrente admitiu a sua responsabilidade pelo ato irregular
e, até a interposição do recurso, não tinha anexado comprovação do recolhimento dos valores e do seu repasse
à Previdência Social.

II- FUNDAMENTAÇÃO:

Salienta-se que, como já mencionado na ITR 73/2015,
ainda que agora haja nos autos comprovação de que os
valores apontados pela auditoria foram recolhidos e repassados ao INSS, a irregularidade referente ao exercício
de 2012 persiste, ante a extemporaneidade dos recolhimentos/repasses, efetuados nos anos de 2013 e 2014”.
Ainda inconformado com a mantença do parecer prévio
pela rejeição, impetra os presentes Embargos, alegando
em breve síntese que ocorreu omissão em razão de que
não houve manifestação quanto as razões expostas pelo
Embargante pelas quais não ocorreu o recolhimento das
contribuições no exercício de 2012, sendo elas recolhidas posteriormente.
O Relator, acolhendo manifestação técnica e ministerial,
conhece dos presentes embargos e quanto ao mérito nega provimento, sob o fundamento de que a única questão aventada nos Embargos de Declaração constante dos
autos TC4310/2018 - qual seja, que a hipótese que ensejou emissão de parecer prévio pela rejeição teia sido
o não recolhimento das contribuições previdenciárias e
não seu pagamento extemporâneo – foi devidamente
apreciada não havendo omissão.

II.1 – DA OMISSÃO:
Depreende à fl. 466 dos autos TC 3246/2013 que o ora
Embargante foi citado para manifestar-se quanto ao NÃO
RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS retidas
dos servidores e de terceiros – Lei Federal nº 8.212/91,
art. 30, inciso I, alíneas a, b e art. 37 da Constituição da
República.
Ao defender-se inicialmente, foi alegado que o recolhimento foi feito extemporâneo, devido a equívocos
na área financeira, não sendo utilizado os valores para
quaisquer outras finalidades, constando o mesmo em
caixa.
Fiz questão de trazer os fundamentos dos votos anteriormente proferidos, onde ressaltei que a razão da rejeição das contas, ao meu sentir, se deram em decorrência de não recolhimento da contribuição previdenciária
no exercício de 2012, em primeiro plano por ausência
de documento comprobatório de pagamento e em segundo plano em razão de pagamento extemporâneo da
obrigação.
Observo que o recurso de reconsideração, trouxe vários
argumentos em relação a justificar o recolhimento extemporâneo da contribuição previdenciária, onde a todo
momento o ora Embargante alega que houve um equívoco/falha na rotina de processo do executivo municipal,
esclarecendo que na ocasião dos fatos estava ocorrendo a implantação de controle e que tal fato não mais se
www.tce.es.gov.br

repetiria, informando que em relação a contribuição recolhida os valores são deduzidos diretamente do repasse do FPM, sendo que os valores às vezes é insuficiente
e gera débito junto à Autarquia federal, o que na época
sem o devido controle acabava não sendo recolhido, reafirmando que todo o valor ficaram depositados em contas próprias.
Também, trouxe como argumento que um dos fatores
que levou as parcelas do FPM em alguns meses ser insuficientes foi a elevação vegetativa da folha de pagamento, em especial do magistério, o que automaticamente
elevou as contribuições do INSS.
Complementa que não houve vontade de reter o valor
descontado e fraudar a autarquia, não houve apropriação indevida dos valores, sendo que nem os servidores
ou o administrador agiu de má-fé ou dolo.
Pois bem, embora tenha o Embargante apontado estas
considerações, com maior veemência no Recurso de Reconsideração, observo que não houve enfrentamento
do eminente relator quanto a este aspecto. Digo isso,
porque, ao acompanhar os fundamentos da unidade técnica em seu voto não apreciar o que, de fato, ocorreu na
ocasião, limitando-se a traçar comentários gerais acerca
da responsabilização do gestor, vejamos:
“O gestor é o principal responsável pelo Município e, em
assim sendo, é obrigado a fiscalizar toda a sua administração e por esta ser responsabilizado. O Prefeito Municipal é pessoalmente responsável pelas ações de natureza política, criadas, mantidas e desenvolvidas dentro de
cada uma das funções de Governo.
Logo, em que pese a argumentação de que a falta de pagamentos decorrer da falta de ação dos servidores do
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setor de pagamento de pessoal, tal fato não afasta o dever legalmente imposto ao Prefeito Municipal de submeter suas contas à apreciação deste Tribunal para emissão de parecer prévio, bem como de tê-las julgadas pela
Câmara Municipal. Isto porque a situação dos autos não
diz respeito a julgamento de atos de gestão (no qual se
busca o nexo de causalidade para fina de responsabilização perante esta Corte), mas sim de processo de prestação de contas, cuja responsabilidade é exclusiva do Chefe do executivo e, consequentemente, se submete ao regime do parecer prévio e do julgamento pelo respectivo
legislativo.
No que toca a alegação de ausência de dolo ou culpa, entende-se que o que caracteriza a irregularidade é a ausência do repasse dentro do prazo legal. Ao deixar de repassar o montante previdenciário, o gestor deixou de
praticar ação que estava ao alcance de seu cargo e prevista em lei e a ausência de argumentos plausíveis para
justificar a inação aponta os elementos subjetivo da conduta, se não o dolo, ao mesmo culpa, na modalidade negligência para com o interesse público”.
O primeiro Embargos de Declaração interposto nos autos TC 4310/2018, trouxe como argumento que teria sido o Embargante citado para manifestar acerca de ausência de recolhimento, sendo que a fundamentação da
rejeição das contas, foi em decorrência do recolhimento
extemporâneo.
Ora, vejo que o Embargante com atecnia deixou de mencionar explicitamente que não houve o enfrentamento
dos motivos que levaram a ocorrência do recolhimento
extemporâneo da contribuição previdenciária, até porque, diga-se de passagem, não estava representado por
profissional habilitado para defesa técnica para abordar

o assunto. Não obstante tal fato, implícito está, ao meu
ver, que o Embargante desejava obter uma resposta clara e objetiva quantos aos argumentos apresentados.
Partindo destas premissas, entendo, que de fato, assiste
razão ao Embargante em ver apreciado os fundamentos
por ele esposado quanto à falha administrativa que está
levando a apreciação de suas contas pela rejeição.
II.2 – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO E/OU RECOLHIMENTO EXTEMPORÂNEO:
Como consta dos autos e seus apensos, foi observado
que em dezembro as retenções dos servidores e de terceiros, inscritas na dívida flutuante, totalizaram, respectivamente, R$ 110.384,97 e R$ 19.776,96 e, os saldos a recolher são, na mesma ordem, de R$ 208.287,49
e de R$ 120.233,51, portanto pendente de regularização contribuições retidas em meses anteriores no valor
de R$ 97.902,52, relativas a servidores, e no valor de R$
100.456,55 relativas a terceiros.
Como já esposado acima, argumenta o Embargante que
o recolhimento intempestivo ocorreu por falha técnica,
explicitando que os valores são deduzidos diretamente
do repasse do FPM, sendo que tais valores podem ser
insuficientes e acabavam não sendo recolhidos, contudo os valores ficaram depositados em contas próprias.
Compulsando os autos TC 3246/2013, consta a fl. 559, o
balanço patrimonial onde se verifica que o Município de
Agua Doce do Norte apresentou um superávit financeiro de R$ 3.424.603,96, o que representa que o Município possuía o dinheiro para promover o recolhimento da
contribuição previdenciária no valor de R$ 198.359,07.
Diante desta constatação, acrescentando que apenas esta irregularidade está sendo apreciada com conclusão
www.tce.es.gov.br

para rejeição das contas, visualizando, ainda, que em relação ao limites legais e constitucionais houve a devida
aplicação, me leva a entender que a gestão do ora embargante deve ser analisada em conjunto, inclusive, por
ser o exercício de 2012 o último de sua gestão.
Em pesquisa junto ao sistema etcees, pude observar que
este Tribunal de Contas apreciando as contas dos exercícios anteriores TC 2649/2010; 2162/2011 e 2202/2012
todas elas foram emitidos pareceres prévios pela aprovação e aprovação com ressalva, não constando em nenhum dos exercícios possível infringência ao recolhimento junto à Previdência. Visualizei que a maioria das irregularidades incialmente apontadas e posteriormente sanadas e mitigadas por esta Corte tratavam de divergências de extratos.
Observei, ainda, no exercício posterior (2013) nos autos
TC 2592/2014 que não houve infringência à Previdência,
revelando que a implantação do controle como mencionado pelo Embargante em suas razões recursais, surtiu
efeitos positivos.
Nessa linha de pensamento, analisando em conjunto
a gestão do Embargante, ao longo dos quatro anos de
mandato, me faz crer que o não recolhimento tempestivamente da contribuição previdenciária no exercício de
2012 foi um ato isolado, sem desdobramento de ordem
material capaz de contaminar as contas, levando ainda
em consideração que a pequena monta do valor de R$
198.359,07 recolhido extemporaneamente.
Tenho certo que os Tribunais de Contas deixaram de atuar como controladores clássicos, se limitando a analisar
as contas e fiscalizar os atos administrativos, sentindo a
necessidade de aproximação com a sociedade se revestindo numa nova forma de atuação.
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A Constituição Federal de 1988 outorgou um mandato
muito amplo aos Tribunais de Contas, da fiscalização sob
o ponto de vista da operacionalidade, da eficiência, da
economicidade, da eficácia. O controle que foi feito durante muito tempo era eminentemente formal, muito da
cultura latina a nós aplicada. Temos que deslocar o eixo
do controle para o resultado, sem perder de vista as formalidades que importam. Para tanto devemos privilegiar
a avaliação das políticas públicas, focando na qualidade
do serviço prestado ao cidadão, enfim, deslocar o controle para a qualidade, não apenas para a quantidade.
Para tanto, como julgadores que somos, devemos sempre homenagear a razoabilidade em nossas decisões, onde, com certeza, estaremos fazendo justiça e deixando o
bom gestor permanecer na política para atender os anseios da sociedade, punindo de forma mais severa aqueles que, de fato, não atendam os objetivos previamente traçados.
III – CONCLUSÃO:
Assim VOTO no sentido de que o Plenário aprove a seguinte minuta de ACÓRDÃO que submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
CONHECER o presente Embargos, pois presentes os
pressupostos recursais;
DAR PROVIMENTO PARCIAL, conferindo efeitos infringente, para sanar a omissão apontada, para o fim de reformular o Parecer Prévio TC 164/2017, recomendando
à Câmara Municipal e Agua Doce do Norte, a APROVA-

ÇÃO COM RESSALVA da Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do Sr.
Abraão Lincon Elizeu, com fundamento no art. 80, II da
Lei Complementar Estadual, mantendo-se as determinações e recomendação.

selheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator) e
Domingos Augusto Taufner, que votaram por conhecer e
negar provimento ao recurso.

DAR CIÊNCIA ao interessado;

4. Especificação do quórum:

REMETER os presentes autos ao ilustre representante do
Ministério Público de Contas, nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012;
ARQUIVAR trânsito em julgado.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro
1. PARECER PRÉVIO TC-41/2019
1.1 CONHECER o presente Embargos, pois presentes os
pressupostos recursais;
1.2 DAR PROVIMENTO PARCIAL, conferindo efeitos infringente, para sanar a omissão apontada, para o fim de
reformular o Parecer Prévio TC 164/2017, recomendando à Câmara Municipal e Agua Doce do Norte, a APROVAÇÃO COM RESSALVA da Prestação de Contas Anual,
referente ao exercício de 2012, sob a responsabilidade
do Sr. Abraão Lincon Elizeu, com fundamento no art. 80,
II da Lei Complementar Estadual, mantendo-se as determinações e recomendação.

3. Data da Sessão: 07/05/2019 - 13ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(no exercício da presidência/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 RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretário-geral das sessões em substituição

1.3 DAR CIÊNCIA ao interessado;
1.4 REMETER os presentes autos ao ilustre representante do Ministério Público de Contas, nos termos do art.
62, parágrafo único da LC 621/2012;

PARECER PRÉVIO TC-042/2019
Processos: 06088/2018-6, 03831/2016-6, 09159/2015-3

1.5 ARQUIVAR trânsito em julgado.

Classificação: Recurso de Reconsideração

2. Por maioria, nos termos do voto-vista vencedor do
Conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo. Vencidos os con-

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
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Interessado: GILSON DANIEL BATISTA
Recorrente: Membros do Ministério Público de Contas
(LUCIANO VIEIRA)
Procurador: VANUZA LOVATI POLTRONIERI (OAB: 12404ES)
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO PARECER
PRÉVIO TC-010/2018 PLENÁRIO – CONHECER – NÂO
PROVIMENTO – MANTER INCÓLUME O PARECER PRÉVIO – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério Público Especial de Contas do Estado do
Espírito Santo - MPEC, por intermédio do Procurador-Geral, Dr. Luciano Vieira, em face do Parecer Prévio TC
010/2018 – Plenário, por meio do qual este Tribunal de
Contas, nos termos do voto do relator Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun, recomendou ao Legislativo Municipal a aprovação com ressalva da prestação de contas
anual da Prefeitura de Viana, do exercício de 2015 – Processo TC 3831/2016, sob responsabilidade do Sr. Gilson
Daniel Batista, conforme transcrição:
1. PARECER PRÉVIO TC-010/2018 – PLENÁRIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas pelo relator, por:
1.1. Afastar a seguinte irregularidade, conforme já fundamentado no voto:
Descumprimento do mínimo constitucional na aplica-

ção de recursos em manutenção e desenvolvimento do
ensino (MDE) (item 9.1.1 do RT 512/2016).
1.2. Manter a seguinte irregularidade, sem o condão de
macular as contas, conforme já fundamentado no voto:
Inscrições de restos a pagar não processados sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento.
(item 7.2 do RT 512/2016).
1.3. Emitir o Parecer Prévio recomendando ao Legislativo Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas da Prefeitura de Viana, no exercício de 2015, sob
a responsabilidade do Sr. Gilson Daniel Batista, na forma prevista no artigo 80, inciso II, da Lei Complementar 621/2012.
1.4. 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.
1.5. Arquivar os autos após os trâmites legais.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Vencidos o conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo e o conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti, que acompanharam o parecer técnico e ministerial, pela rejeição
das contas.
3. Data da Sessão: 20/02/2018 - 3ª Sessão Ordinária do
Plenário.
Com o fito de assegurar o contraditório, com amparo
no artigo 156 da Lei Complementar 621/2012 c/c com
o artigo 402, inciso I, do RITCESS, por meio da Decisão
Monocrática 1262/2018-2, foi condedida ao Sr. Gilson
Daniel Batista a oportunidade para oferecimento de
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contrarrazões recursais, tendo em vista a possibilidade
de reforma do Parecer Prévio TC-010/2018 – Plenário,
que apresentou tempestivas contrarrazões.
Após, foram os autos encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas – NRC para instrução, que, nos termos da Instrução Técnica de Recurso, manifestou-se pelo CONHECIMENTO e no mérito, pelo PROVIMENTO PARCIAL do presente Recurso.
O Ministério Publico de Contas, manifestou-se por meio
do Parecer Ministerial 00337/2019-3, anuindo à proposta da àrea técnica.
Após vieram os autos conclusos a este Relator.
FUNDAMENTAÇÃO
DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Em consonância com a Instrução Técnica de Recurso
321/2018-4, constata-se que os requisitos de admissibilidade, quais sejam: o cabimento, o interesse recursal,
a legitimidade e a tempestividade restam regularmente atendidos, motivo pelo qual deve o presente recurso
ser conhecido.
DO MÉRITO
O Ministério Público de Contas – MPC impetrou o presente Recurso de Reconsideração, incorformado com o
julgamento deste Soldalício nos autos do processo TC
3831/2016, que, nos termos do voto do relator;
Afastou a irregularidade que tratava do Descumprimento do mínimo constitucional na aplicação de recursos em
manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE) e,
Relativisou o apontamento “inscrição de restos a pagar
não processados sem disponibilidade financeira; e
Emitiu

Parecer

Prévio

10/2018
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do ao Legislativo do Municipio de Viana a
aprovação com ressalava da Prestação de Contas
do Prefeito Municipal, relativa ao exercícío de 2015.
Irresignado com a decisão o Ministério Público de Contas
impetrou o presente Recurso de Reconsideração apresentando as razões que seguem:
[...]
III.1 – DESCUMPRIMENTO DO MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA APLICAÇÃO DE RECURSOS EM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE)
Observa-se que a supressão do apontamento atinente
ao descumprimento do mínimo constitucional na aplicação de recursos em manutenção e desenvolvimento do
ensino teve por fundamento as seguintes explanações
no v. Parecer Prévio:
Verifiquei que a área técnica deduziu dos gastos em manutenção e desenvolvimento do ensino o valor de R$
316.913,85, referente a Restos a Pagar Cancelados de
Exercícios Anteriores, conforme apresentado no Manual de Demonstrativos Fiscais da STN.
Entretanto, o referido manual, 6ª edição, determina a
dedução dos restos a pagar cancelados quando seus cancelamentos causarem impactos no cumprimento dos limites à época de sua apuração, conforme segue:
[...]

Observa-se que em nenhum exercício referente aos cancelamentos no total de R$ 316.913,85, houve o descumprimento do limite constitucional. Houve sim, aplicação
acima do limite, mesmo após a exclusão das despesas relativas aos Restos a Pagar Cancelados.
Diante do disposto, não poderia ter sido deduzido o valor de R$ 316.913,85 concernentes ao cancelamento de
restos a pagar na apuração do limite constitucional.
Logo, ao se excluir a referida dedução, o gestor cumpriu
o mínimo constitucional na aplicação de recursos em
manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme tabela a seguir:
[...]
Por fim, afasto a irregularidade pelo cumprimento do mínimo constitucional na aplicação de recursos em manutenção e desenvolvimento do ensino no percentual de
25,29%.
No entanto, não se pode conformar com o v. Parecer Prévio, que eliminou o apontamento, uma vez que a inclusão do montante de R$ 316.913,85 não encontra guarida nas normas que estabelecem a forma de cálculo do
percentual atinente à aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, permanecendo, assim, a aplicação deficitária em clara violação ao art. 212 da Constituição Federal.

Para verificar se houve ou não impacto nos limites dos
exercícios anteriores, realizei a dedução anualmente de
todos os restos a pagar cancelados e ficou demonstrado que não houve impacto no limite, conforme tabela
a seguir:

Cabe destacar que consoante explanado na Manifestação Técnica 01245/2017-12, do Processo TC-3831/20166, “não foram considerados os cancelamentos inscritos
em exercícios anteriores com disponibilidade financeira
de recursos de impostos vinculados ao ensino, registrados no RAPCAN, no montante R$ 316.913,85”.

[...]

Nesta mesma linha, o Voto Vista 00004/2018-2 delineou
www.tce.es.gov.br

por completo a questão de forma a rechaçar o respectivo montante. Vejamos:
De plano, não há como serem considerados os Restos
a Pagar inscritos em exercícios anteriores a 2015, desde
2010 até 2014, conforme tabela acima, quando estes foram cancelados em 2015, pois:
Observa-se, assim, grave imprecisão ao pretender computar no cálculo valores já aproveitados em exercícios
anteriores e que foram cancelados no exercício de 2015,
ou seja, que não foram empregados na manutenção e
desenvolvimento do ensino no exercício de 2015.
Ao mesmo tempo, depreende-se da leitura ao excerto
do Manual de Demonstrativos Fiscais mencionado no v.
Parecer Prévio que os valores dos restos a pagar cancelados não podem ser considerados para fins de cumprimento dos percentuais mínimos constitucionais, pois já
compuseram o percentual de aplicação no exercício de
inscrição dos mesmos.
Assim, não é possível vislumbrar, como constou no v. Parecer Prévio, a existência de determinação no referido
Manual Contábil de que a dedução dos restos a pagar
cancelados está condicionada aos casos em que os cancelamentos causem impactos no cumprimento dos limites à época de sua apuração.
Denota-se, portanto, que o afastamento da irregularidade não encontra qualquer respaldo legal, advindo de
grave erro de interpretação, haja vista que seus fundamentos violam literalmente regramentos regimentais,
legais e constitucionais.
Assim, completamente destoante da realidade jurídica tal fundamentação que baseou o Parecer Prévio TC010/2018 - Plenário, sendo manifesta a mácula existenSegunda-feira, 17 de junho de 2019
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te na prestação de contas anual da Prefeitura de Viana.
Por tudo, configurada está a irregularidade e, mais, a sua
gravidade, não havendo a mínima possibilidade da Corte
de Contas, em cumprimento à Lei Orgânica, emitir parecer prévio distinto da rejeição de contas.
III.2 – INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SUFICIENTE
PARA PAGAMENTO
Colhe-se, por outro lado, do v. Parecer Prévio TC010/2018 – Plenário que a moderação do apontamento
– Inscrição de restos a pagar não processados sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento – derivou da seguinte fundamentação:
Assiste razão a área técnica, quanto à inscrição de restos
a pagar não processados sem disponibilidade financeira,
contrariando o art 55 da LRF.
Entretanto, o motivo dessa restrição imposta pela lei é
para que o gestor não utilize das receitas do próximo
exercício para o pagamento de despesas realizadas no
exercício anterior sem disponibilidade financeira, comprometendo dessa forma a execução orçamentária do
exercício subsequente.
Verifiquei no RREO – Demonstrativo de Restos a Pagar
por Órgão e Poder – 6º bimestre de 2016 que foram cancelados na totalidade os RAP não processados inscritos
em 2015 da Secretaria de Assistência Social no valor de
R$ 996.960,43 e que o restante, R$ 136.224,13, refere-se
a RAP não processados do Instituto de Previdência, logo,
não houve comprometimento da utilização dos recursos
financeiros do exercício de 2016.
Diante do exposto, divergindo parcialmente da área técnica, mantenho a irregularidade, entretanto, com o can-

celamento em 2016 dos RAP não processados ficou evidenciado que não houve comprometimento dos recursos financeiros do exercício de 2016, deixo de considerá-la de natureza grave.

cal “conterá [...] demonstrativos, no último quadrimestre
[...] da inscrição em Restos a Pagar, das despesas [...] empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do saldo
da disponibilidade de caixa”.

Assim, do exame das argumentações que embasaram o
v. Parecer Prévio é possível extrair que a irregularidade
não restou afastada, visto que mesmo após as novas justificativas apresentadas pelo responsável, em sede de
sustentação oral, permaneceu a inscrição de restos a pagar não processados inscritos sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento.

Portanto, as normas que regulam as Finanças Públicas
são cristalinas e taxativas ao dispor que o cancelamento
de restos a pagar não produz qualquer efeito retroativo,
de modo que não se verifica qualquer possibilidade das
medidas adotadas no exercício de 2016 repercutirem na
execução orçamentária do exercício financeiro em análise, visto que já encerrado.

Ocorre que o v. Parecer Prévio considerou como atenuante da irregularidade o fato de o responsável ter adotado medidas visando sanar a irregularidade, qual seja
o cancelamento, no exercício financeiro de 2016, de restos a pagar não processados, motivo que ensejou a recomendação pela aprovação com ressalvas das contas, referente ao exercício de 2015.

Outrossim, essa é a previsão do artigo 38 da Lei n.
4.320/1964, ao dispor que “reverte à dotação, a importância de despesa anulada no exercício”, e por outro lado, “quando a anulação ocorrer após o encerramento
deste considerar-se-á receita do ano em que se efetivar”.

Data venia, não merecem respaldos os embasamentos
acima expostos no que se refere ao abrandamento da
irregularidade indicada, pois as medidas adotadas pelo
responsável não se prestaram a sanar a irregularidade,
bem como não se verifica qualquer elemento caracterizador da boa-fé nas medidas adotadas pelo responsável.
[...]
Com efeito, da leitura do citado art. 1º, § 1º, da LC n.
101/2000, é possível extrair o sentido axiológico do dispositivo, a destacar a preocupação com o equilíbrio financeiro e orçamentário, à prevenção de déficits financeiros e orçamentários e o controle da dívida pública.
Ao mesmo tempo, prevê o art. 55, inciso III, alínea “b”,
item 3, da LC n. 101/2000 que o Relatório de Gestão Fiswww.tce.es.gov.br

Desse modo, as medidas adotadas pelo responsável não
se prestam a mitigar os efeitos decorrentes da inscrição
de restos a pagar sem a disponibilidade financeira suficiente para pagamento, configurando-se em impropriedade de grave infração à norma legal, podendo resultar
em graves prejuízos ao Município.
Nesse contexto, a Unidade Técnica destacou que o descumprimento dos limites legais no tocante aos restos a
pagar prejudicaria o Município na concessão de transferência voluntárias até a regularização da situação, conforme disposto no art. 25, § 1°, inciso IV, alínea “c”, da
LC n. 101/2000:
Na verdade, caberia ao responsável adotar tais medidas
(cancelamento de restos a pagar) no exercício financeiro em análise, logo que identificado a ausência de dispoSegunda-feira, 17 de junho de 2019
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nibilidade financeira para pagamento dessas obrigações,
de modo a evitar a ocorrência de déficit nas contas do
exercício de 2015.
Contudo, a situação dos autos evidencia a ocorrência de
gravidade muito maior, pois não só verificou-se o atraso
do responsável em adotar medidas para evitar a inscrição de restos a pagar não processados sem a disponibilidade financeira para seu pagamento, como também ficou comprovado nos autos, no Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre de 2015, que já havia uma forte insuficiência de caixa, por meio de um déficit de R$
3.458.131,36 e, ainda assim, constou das contas a inscrição de restos a pagar não processados na ordem de R$
1.103.184,61, agravando ainda mais o déficit financeiro.
Vale destacar que tal situação já havia sido observada
pela Unidade Técnica, consoante exposto no Relatório
Técnico 00512/2016-44 e corroborado na Instrução Técnica Conclusiva 01768/2017-55 e na Manifestação Técnica 01245/2017-16, do Processo TC-3831/2016-6, que
no exercício de 2015, foram inscritos em restos a pagar
não processados o montante de R$ 1.103.184,61, ainda que constasse no Relatório de Gestão do 3º Quadrimestre de 2015 que a disponibilidade de caixa, antes mesmo da inscrição, se apresentava negativa em R$
3.458.131,36.
Logo, a situação descrita demonstra que o responsável
agiu à margem das disposições legais que regulam as Finanças Públicas, cancelando a destempo os restos a pagar não processados, afastando qualquer possibilidade
de considerar tais medidas adotadas como atenuante do
apontamento de irregularidade ou mesmo de atestar a
sua boa-fé, pois a insuficiência de caixa já era de conhecimento do gestor responsável.

Nesta linha de raciocínio, cabe destacar que “deixar de
ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento
do montante de restos a pagar inscrito em valor superior
ao permitido em lei” constitui ilícito penal descrito no
art. 359-F do Código Penal, razão pela qual as medidas
adotadas pelo responsável não podem ser consideradas
como motivação para descaracterização da gravidade da
impropriedade, de modo a não ensejar qualquer outra
recomendação ao Legislativo Municipal, que não seja a
REJEIÇÃO das contas.
Afinal, as medidas adotadas não visavam atenuar a gravidade de sua conduta, por outro lado, tratava-se de imposição legal sob pena de incorrer em ilícito penal, o
que agravaria ainda mais a sua situação jurídica. Com
efeito, em termos práticos considerando o grau da natureza da infração, verifica-se que as medidas adotadas pelo responsável se revelaram irrisórias para o fim de descaracterização da gravidade.
No entanto, consta no v. Parecer Prévio o acolhimento
da tese de defesa de que com o cancelamento de restos
a pagar realizado no exercício de 2016 restou evidenciado o não comprometimento dos recursos financeiros de
2016, motivo pelo qual recomendou ao Legislativo aprovação com ressalvas da Prestação de Contas Anual da
Prefeitura da Viana, exercício de 2015.
Sem embargos dos argumentos utilizados, há de se destacar, consoante jurisprudência do Tribunal de Contas da
União, que “a Administração somente deve inscrever
em ‘Restos a Pagar’ as despesas para cujos valores exista disponibilidade caixa, como forma de se adequar ao
disposto no princípio do equilíbrio fiscal, inserido na Lei
Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)” (Acórdão 279/2008 – Plenário, Rel. Guilherme Palwww.tce.es.gov.br

meira).
Com efeito, a irregularidade verificada constitui grave infração à Lei de Responsabilidade Fiscal, em claro prejuízo ao equilíbrio fiscal do Município, não havendo que se
cogitar em atenuantes ou mesmo na alegação de boa-fé
por parte do gestor responsável.
Ademais, considerando a gravidade da conduta em inscrever restos a pagar sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento, o art. 359-B do Código Penal7 tipifica tal conduta como Crime contra as Finanças Públicas, cujo bem jurídico tutelado, conforme leciona Cezar
Roberto Bitencourt8, é a probidade administrativa e a
estrita regularidade da Administração Pública. Vejamos:
[...]
Destarte, não pode ser minorada a irregularidade em razão do cancelamento e pagamento dos restos a pagar
não processados no exercício seguinte, uma vez que no
setor público o regime orçamentário reconhece a despesa orçamentária no exercício financeiro da emissão do
empenho, nos moldes do art. 35 da Lei n. 4.320/1964.
[...]
Nestes termos, cabe destacar, consoante disposto na ITC
01768/2017-5, do Processo TC-3831/2016-6, que a regra disposta no art. 55 da LC n. 101/2000 deve ser aplicada ao final de cada exercício, independentemente de
no exercício futuro ocorrer o cancelamento e/ou pagamento do total dos restos a pagar assumidos, a fim de
não comprometer as receitas a serem arrecadadas nos
próximos orçamentos.
[...]
Destarte, persiste a gravidade do apontamento, devendo-se enfatizar, ao contrário do que consta no v. Parecer
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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Prévio TC-010/2018 - Plenário, que restou demonstrado
pela Unidade Técnica Especializada que além da irregularidade referente a inscrição de restos a pagar sem disponibilidade financeira para pagamento no exercício de
2015, houve o comprometimento dos recursos financeiros no exercício de 2016 em várias fontes.

CONSTITUCIONAL NA APLICAÇÃO DE RECURSOS EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE),
acompanho integralmente a área técnica no sentido de
não dar provimento ao recurso, cuja manifestação, reproduzo a seguir como parte do meu voto:

Assim, diante da clarividente infração à Lei de Responsabilidade Fiscal n. 101/2000, não há como aplicar, no caso
em voga, o princípio da razoabilidade ou mesmo a invocação de boa-fé para descaracterização da gravidade da
infração cometida.

IV.1 – DESCUMPRIMENTO DO MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA APLICAÇÃO DE RECURSOS EM MANUTENÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) (item 9.1.1 do
RT 512/2016).

Deste modo, deve ser recomendada a REJEIÇÃO das contas, haja vista a explícita prática de grave infração à Lei
das Finanças Públicas, consistente na inscrição de restos
a pagar não processados além do limite do saldo das disponibilidades financeiras, contrariando o estipulado no
art. 55, inciso III, alínea “b”, item 3, da LC n. 101/2000.
Salienta-se que a impropriedade verificada, com grave
infração à Lei das Finanças Públicas10, encontra-se, ainda, tipificada como crime de responsabilidade do Prefeito, nos termos do art. 1°, inciso V, do DL n. 201/196711,
o que, indubitavelmente, enseja a emissão de Parecer
Prévio recomendando-se ao Legislativo Municipal a rejeição das contas do Executivo Municipal, referente ao
exercício de 2015, em expressa consonância ao conteúdo do art. 80, inciso III, da LC n. 621/2012.
Resta, portanto, evidenciado o error in judicando no v.
Parecer Prévio 010/2018 – Plenário, o qual, por questão
de justiça e equidade, deve ser sanado nesta oportunidade recursal.
Pois bem.
Em relação ao item DESCUMPRIMENTO DO MÍNIMO

[...]

De acordo com o RTC512/2016 o Município de Viana aplicou 24,52% da receita resultante de impostos e
transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino, descumprindo desta forma o percentual mínimo de
25% determinado na Constituição Federal do Brasil.
Devidamente citado o gestor não logrou não êxito, permanecendo após análise das justificativas apresentadas a irregularidade acima tipificada, nos termos da ITC
1768/2017-5 (fls. 115/116 do TC 3.831/2016 em apenso).

manutenção da irregularidade sob exame, conforme verificou-se por meio da Manifestação Técnica 1245/2017
(fls. 339/340 do TC 3.831/2016 em apenso)
Porém, o Plenário desta Corte de Contas por intermédio
do Parecer Prévio TC 010/2018, acompanhando a fundamentação do Conselheiro Relator, afastou a presente irregularidade inicialmente apontada no item 9.1.1 do RT
512/2016.
Inconformado com a decisão desta Corte de Contas no
Parecer Prévio acima citado, o Ministério Público de Contas relata que o afastamento do descumprimento do mínimo constitucional na aplicação de recursos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, teve como fundamento o que se transcreve resumidamente a seguir:
Verifiquei que a área técnica deduziu dos gastos em manutenção e desenvolvimento do ensino o valor de R$
316.913,85, referente a Restos a Pagar Cancelados de
Exercícios Anteriores, conforme apresentado no Manual de Demonstrativos Fiscais da STN.
[...]

Por ocasião da sustentação oral o Sr. Gilson Daniel Batista prestou vários esclarecimentos a este Tribunal de Contas. Destaca-se o fato de que não foi observado pela área
técnica o saldo financeiro para dedução dos valores inscritos em restos a pagar no exercício sem disponibilidade financeira no valor de R$ 3.392.088,89. (fls. 338 do TC
3.831/016 em apenso).

Diante do disposto, não poderia ter sido deduzido o valor de R$ 316.913,85 concernentes ao cancelamento de
restos a pagar na apuração do limite constitucional.

Após exame dos memoriais de defesa e respectivos documentos contábeis e financeiros encaminhados em sede de sustentação oral a Área Técnica deste Tribunal de
Contas apurou um percentual de 24,94% em aplicação
na manutenção e desenvolvimento do ensino e sugeriu a

[...]

www.tce.es.gov.br

Logo, ao se excluir a referida dedução, o gestor cumpriu
o mínimo constitucional na aplicação de recursos em
manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme tabela a seguir:
Por fim, afasto a irregularidade pelo cumprimento do mínimo constitucional na aplicação de recursos em manutenção e desenvolvimento do ensino no percentual de
25,29%.
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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O recorrente destacou com base na Manifestação Técnica 01245/2017-12, do Processo TC-3831/2016-6, “não
foram considerados os cancelamentos inscritos em exercícios anteriores com disponibilidade financeira de recursos de impostos vinculados ao ensino, registrados no
RAPCAN, no montante R$ 316.913,85”.
Argumenta o recorrente que o afastamento da irregularidade não encontra qualquer respaldo legal, existindo
grave erro de interpretação do Manual de Demonstrativos Fiscais mencionado no Parecer Prévio recorrido, haja vista que seus fundamentos violam literalmente regramentos regimentais, legais e constitucionais.
Na visão do Ministério Público a fundamentação que
baseou o Parecer Prévio TC-010/2018 - Plenário destoa
completamente da realidade jurídica, sendo manifesta a
mácula existente na prestação de contas anual da Prefeitura de Viana.
Por tudo, afirma textualmente o recorrente que restou
configurada a irregularidade recorrida e a sua gravidade,
e com base na Lei Orgânica requer que seja emitido parecer prévio recomendando-se a REJEIÇÃO DE CONTAS.
Em suas contrarrazões o responsável inicialmente sustenta que o Ministério Público de Contas alega que não
foram observadas as normas estabelecidas no Manual
de Demonstrativos Fiscais da STN quando foi efetuado
o cálculo de cumprimento do mínimo constitucional na
aplicação de recursos em manutenção e desenvolvimento do ensino -MDE.
Argumenta o recorrente que em sede de defesa (TC
03831/2016 em apenso) verificou que o demonstrativo
das receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - MDE, Apêndice D, item 19 do rela-

tório técnico 00512/2016-4 (restos a pagar inscritos no
exercício sem disponibilidade financeira de recursos de
impostos vinculados ao ensino), não foi observado o saldo financeiro para dedução dos valores inscritos em restos a pagar. Segundo o recorrente o valor utilizado pelos
técnicos deste Tribunal de Contas para tal item, refere-se
ao total de restos a pagar, mesmo ainda com diferença.
O recorrido informa que este Tribunal de Contas apontou o montante de R$ 3.382.267,13 mas que o correto
é o valor de R$ 3.392.088,69 (três milhões, trezentos e
noventa e dois mil, oitenta e oito reais e sessenta e nove
centavos) conforme relatório de restos a pagar processados e não processados novamente em anexo.
Analisou-se o relatório de restos a pagar processados e
não processados encaminhado como prova documental (fls. 44 do TC 6.088/2018) em anexo as contrarrazões
apresentadas e constatou-se que o mesmo totaliza R$
3.392.088,69, conforme informado pelo recorrido.
O contrarrazoante relata que foram encaminhados extratos bancários que comprovam a disponibilidade financeira da educação juntamente com a PCA na data de
31/03/2016 e que esta reenviando para apreciação desta Corte de Contas os relatórios das disponibilidades financeiras e seus extratos (fls. 47 a 68 do TC 6.088/2018).
Prosseguindo, de acordo com o recorrido não havia sido descontado no item 20 do mesmo relatório (cancelamento, no exercício, de restos a pagar inscritos com disponibilidade financeira de recursos de impostos vinculados ao ensino) o montante de R$ 316.913,85 (trezentos
e dezesseis mil, novecentos e treze reais e oitenta e cinco centavos). Procede o recorrido.
Realmente o valor de R$ 316.913,85 mencionado pelo
www.tce.es.gov.br

recorrido não foi descontado da planilha de apuração do
mínimo constitucional a ser aplicado em Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino – MDE elaborada pela área
técnica deste Tribunal de Contas, conforme se observa
às fls. 46 do TC 3831/46 em apenso.
Segundo o recorrido houve um equívoco no relatório
técnico no que tange ao cálculo das despesas total de
Ensino e a apuração dos Restos a pagar inscritos sem disponibilidades financeiras. Para justificar o alegado o recorrido reapresenta os cálculos com base nos dados emitidos dos relatórios do sistema de contabilidade, conforme demonstrado às fls. 32 dos presentes autos.
Conclui o recorrido que o índice aplicado no exercício
de 2015 pelo Município de Viana na educação foi o de
26,66%.
Conforme exposto anteriormente nesta instrução o Ministério Público de Contas não anui com a fundamentação expressa no voto do Conselheiro Relator no Parecer
Prévio recorrido. O recorrente entende ter havido grave imprecisão ao pretender computar no cálculo valores já aproveitados em exercícios anteriores e que foram
cancelados no exercício de 2015, ou seja, que não foram
empregados na manutenção e desenvolvimento do ensino no exercício de 2015.
O recorrente justifica com base na Manifestação Técnica 01245/2017-1(TC-3831/2016-6), elaborada após sustentação oral do responsável, que não foram considerados na apuração do limite constitucional na Manutenção
e Desenvolvimento do Ensino cancelamentos de restos a
pagar inscritos em exercícios anteriores com disponibilidade financeira de recursos de impostos e transferências
vinculados ao ensino, registrados no RAPCAN, no montante R$ 316.913,85. Assiste razão o recorrente.
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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Analisando-se o Demonstrativo das Receitas e Despesas
com Manutenção e Desenvolvimento de Ensino (MDE) Apêndice D do Relatório Técnico 512/2016 (fls. 46 do TC
3.831 em apenso), verificou-se que não foi deduzido do total das despesas com ações típicas de MDE nenhum valor
referente a cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com disponibilidade financeira de recursos de impostos vinculados ao ensino, conforme se comprova pela linha
20 da planilha de cálculo elaborada pela área técnica deste
Tribunal de Contas (fls. 46 do TC 3831 em apenso).
Também por meio dos cálculos demonstrados na Manifestação Técnica 1245/2017, elaborada após sustentação oral
(fls. 339/340 do TC 3341/2013), verificou-se que não foram
deduzidos do montante aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino, nenhum valor referente a cancelamento de restos a pagar quando da apuração do percentual
de 24,94% (fls. 340 do TC 3.831/2016 em apenso).
Verificou-se, conforme indicado pelo recorrente, que nos
cálculos que integram a fundamentação do voto do Conselheiro Relator no Parecer Prévio Recorrido, foi somado ao
montante aplicado na manutenção e desenvolvimento do
ensino (R$ 22.268.494,03), o valor de R$ 316.913,85 referente a cancelamento de restos a pagar. Porém, conforme
relatado o montante retro citado não foi excluído anteriormente pela área técnica deste Tribunal de Contas em nenhuma fase da instrução processual (TC 3.831/2016). Desta feita, acolhemos as razões do Ministério Público e rechaçamos na presente instrução a fundamentação do voto do Conselheiro Relator que integra o Parecer Prévio TC
010/2017 – Plenário, no que tange ao presente item.
Contudo, o contrarrazoante apresentou justificativas e provas documentais cabíveis que apontam para o cumprimento do limite constitucional de 25% na Manutenção e Desen-

volvimento do Ensino, conforme será demonstrado ao longo desta instrução.
Conforme exposto, o recorrido afirma que verificou em sede de defesa (TC 03831/2016) que o demonstrativo das receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do
ensino - MDE, item 19 (restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos de impostos
vinculados ao ensino) do Apêndice D do relatório técnico
00512/2016-4, não observou o saldo financeiro para dedução dos valores inscritos em restos a pagar apontado por
este Tribunal de Contas no montante de R$ 3.382.267,13.
Segundo o recorrido, o valor correto referente a inscrição
em restos a pagar totaliza R$ 3.392.088,69 (fls. 44 do TC
6.088/2018). Assiste razão o recorrido.
Analisou-se as justificativas apresentadas pelo recorrido
e confrontou-as com as provas documentais encaminhadas (relatórios de restos a pagar, relatórios das disponibilidades financeiras e respectivos extratos (fls. 41 a 68 do
TC 6.088/2018) e ainda com os valores evidenciados no
Apêndice D – Demonstrativo das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino do RT 512/016 (fls. 46
do TC 3.831/2016) e demais documentos juntados ao TC
3831/2016 (apenso) e apurou-se um percentual de 25,56%
aplicado em Manutenção e Desenvolvimento de Ensino
conforme demonstrado nas tabelas abaixo:
Tabela 01 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Município Viana –
Exercício 2015 Em R$
(TABELA)
Fonte: fls. 46 do TC 3831/16 (PCA 2015) e fls.32 e fl.44 a 69
do TC 6.088/18 ( recurso)
Tabela 02: Aplicação na manutenção e desenvolvimento
www.tce.es.gov.br

ensino Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 3831/2016 - Prestação de Contas Anual/2015
Considerando as novas justificativas e provas documentais
apresentadas pelo recorrido, considerando que o município de Viana, no exercício de 2015, aplicou 25,56% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do
ensino, conforme resumidamente demonstrado na tabela
anterior, considerando que restou comprovado nos autos
o cumprimento do limite constitucional de 25 % na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, somos pelo afastamento da irregularidade apontada no item 9.1.1 do RT
512/2016, e pelo não provimento ao recurso interposto
pelo Ministério Público quanto ao presente item.
Pertinente às Inscrições de restos a pagar não processados
sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento, passo a me manifestar.
Consoante Instrução Técnica de Recurso 00321/2018-4,
cujo teor foi acolhido integralmente pelo Parquet de Contas (Parecer Ministerial 0337/2019):
Base Legal: art. 55 da Lei Complementar Federal 101/2000
(LRF)..
Foi apontado no Relatório Técnico 512/2016 que no exercício de 2015 foram inscritos em restos a pagar não processados o montante de R$ 1.103.184,61 (um milhão, cento e
três mil, cento e oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos), sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento de tais inscrições, infringindo assim o limite previsto
no art. 55 da Lei Complementar 101/2000.
Na apuração da disponibilidade de caixa para fins de verificação do cumprimento do artigo 55 da LRF, preservou-se
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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os recursos financeiros vinculados ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Viana, tendo em vista
que encontravam-se comprometidos com o Passivo Atuarial do município.
Em resposta a citação deste Tribunal de Contas o responsável encaminhou para análise as justificativas e as provas documentais cabíveis. Após exame das justificativas e respectivas provas documentais apresentadas, entendeu a área
técnica pela manutenção da presente irregularidade nos
termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 1768/2017
(fls. 106/108 do TC 3.831/2016 em apenso).
Porém, conforme relatado pelo recorrente, o Plenário deste Tribunal de Contas não afastou a irregularidade sob exame, pois mesmo após as novas justificativas apresentadas
pelo responsável, em sede de sustentação oral, confirmou-se a inscrição de restos a pagar não processados inscritos
sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento,
inicialmente apontada no item 7.2 do RT 512/2016.
Expõe o recorrente que o Parecer Prévio TC 010/2018 Plenário considerou como atenuante da irregularidade em
questão o fato do prefeito ter adotado medidas com objetivo de sanar a irregularidade, ou seja, o cancelamento, no
exercício financeiro de 2016, de restos a pagar não processados, razão pela qual recomendou a aprovação IV.2 Inscrições de restos a pagar não processados sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento (item 7.2 do
RT 512/2016).
com ressalvas das contas, referente ao exercício de 2015.
O recorrente discorda do embasamento do Parecer Prévio
recorrido e do abrandamento da irregularidade em exame,
pois segundo o MPEC, as medidas adotadas pelo responsável não têm o condão de afastar a irregularidade, bem

como não se observa qualquer elemento caracterizador da
boa-fé nas medidas adotas pelo responsável.
O recorrente amparado no art. 1º, § 1º, da LC n. 101/2000,
destaca a preocupação com o equilíbrio financeiro e orçamentário, a prevenção de déficits financeiros e orçamentários e o controle da dívida pública dos Entes Públicos.
O Ministério Público de Contas citando o art. 55, inciso III,
alínea “b”, item 3, da Lei LC nº 101/2000 explana que o Relatório de Gestão Fiscal “conterá [...] demonstrativos, no último quadrimestre [...] da inscrição em Restos a Pagar, das
despesas [...] empenhadas e não liquidadas, inscritas até o
limite do saldo da disponibilidade de caixa”.
Aduz o recorrente que as normas reguladoras das Finanças
Públicas são claras e taxativas ao dispor que o cancelamento de restos a pagar não produz qualquer efeito retroativo
e que não existe qualquer possibilidade das medidas adotadas no exercício de 2016 serem aplicadas à execução orçamentária do exercício financeiro de 2015, visto que já encerrado.
O Ministério Público relata que a Área Técnica ressaltou que
o descumprimento dos limites legais, no que se refere aos
restos a pagar, prejudicaria o Município a receber transferência voluntárias até a regularização da situação, conforme
prevê o art. 25, § 1°, inciso IV, alínea “c”, da LC n. 101/2000:
Afirma o recorrente que caberia ao responsável efetuar
cancelamento de restos a pagar no exercício financeiro de
2015, ou seja, logo que fosse identificada a ausência de disponibilidade financeira para pagamento dessas obrigações,
de modo a evitar a ocorrência de déficit nas contas do exercício de 2015.
Porém, segundo o recorrente a situação dos autos evidencia a ocorrência de gravidade muito maior, pois além
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do atraso do responsável em adotar medidas para evitar a
inscrição de restos a pagar não processados sem a disponibilidade financeira para seu pagamento, ficou comprovado nos autos, no Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre de 2015, que mesmo havendo um déficit de R$
3.458.131,36 foram inscritos em restos a pagar não processados o valor de R$ 1.103.184,61.
Argumenta o recorrente que a situação descrita anteriormente demonstra que o responsável contrariou os dispositivos legais que regulam as Finanças Públicas, afastando
qualquer possibilidade de considerar tais medidas adotadas como atenuante do apontamento de irregularidade ou
mesmo de atestar a sua boa-fé, pois a insuficiência de caixa
já era de conhecimento do gestor responsável.
O Ministério Público de Contas se posicionando contrário aos argumentos utilizados na fundamentação do Parecer Prévio TC 010/2018 – Plenário, destaca, no presente recurso, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União,
que “a Administração somente deve inscrever em ‘Restos
a Pagar’ as despesas para cujos valores exista disponibilidade caixa, como forma de se adequar ao disposto no
princípio do equilíbrio fiscal, inserido na Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)” (Acórdão
279/2008 – Plenário, Rel. Guilherme Palmeira).
O recorrente entende que o responsável ao inscrever restos a pagar sem disponibilidade financeira suficiente para
pagamento, incorreu em Crime contra as Finanças Públicas,
previsto no art. 359-B do Código Penal.
Argumenta o Ministério Público que o regime orçamentário do setor público reconhece a despesa orçamentária no
exercício financeiro da emissão do empenho, conforme disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/1964 e desta forma, não pode ser minorada a irregularidade em razão do
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cancelamento e pagamento dos restos a pagar não processados no exercício seguinte.
O recorrente destacou, com base no relatado na ITC
01768/2017-5 (TC-3831/2016 em apenso) que a regra disposta no art. 55 da LC n. 101/2000 deve ser aplicada ao final
de cada exercício, independentemente de no exercício futuro ocorrer o cancelamento e/ou pagamento do total dos
restos a pagar assumidos, a fim de não comprometer as receitas a serem arrecadadas nos próximos orçamentos.
O Ministério Público informa que persiste em 2016 a gravidade da irregularidade apontada no RT 512/2016 no exercício de 2015. Enfatizou o recorrente que ao contrário do que
consta no v. Parecer Prévio TC-010/2018, restou demonstrado pela Área Técnica deste Tribunal de Contas que além
da irregularidade referente a inscrição de restos a pagar
sem disponibilidade financeira para pagamento no exercício de 2015, houve o comprometimento dos recursos financeiros no exercício de 2016 em várias fontes.
Sustenta o recorrente que, considerando a evidente infração à Lei de Responsabilidade Fiscal n. 101/2000, não há
como aplicar à irregularidade em questão o princípio da razoabilidade ou mesmo a invocação de boa-fé para descaracterização da gravidade da infração cometida.
O Ministério Público se posicionou que deve ser recomendada a REJEIÇÃO das contas, por prática de grave infração
à Lei das Finanças Públicas, em razão da inscrição de restos
a pagar não processados acima do saldo das disponibilidades financeiras, contrariando o normatizado no art. 55, inciso III, “b”, 3, da LC n. 101/2000.
Por último, o recorrente ressaltou que a irregularidade em
questão encontra-se, ainda, tipificada como crime de responsabilidade do Prefeito, nos termos do art. 1°, inciso V,

do DL n. 201/19677, o que, inegavelmente, enseja a emissão de Parecer Prévio recomendando-se ao Legislativo Municipal a rejeição das contas do Executivo Municipal, referente ao exercício de 2015, com base no art. 80, inciso III,
da LC n. 621/2012.
Nas contrarrazões apresentadas, o Senhor Gilson Daniel
Batista alega que houve equívoco por não terem sido anulados os empenhos no exercício de 2015, o que somente
ocorreu no exercício seguinte (2016). Justifica o recorrido
que se tratam de empenhos para o repasse de convênio firmado com a Instituição Adventista educação, assistência
social, este brasileira – ADRA.
No que tange ao detalhamento do valor de R$ 1.103.184,61
referente a inscrição de restos a pagar não processados, frisa-se, sem disponibilidade financeira para pagamento, o recorrido justifica que R$ 996.960,43 do Fundo de Assistência Social foi cancelado totalmente em 2016 e o valor R$
136.224,13 do Instituto de Previdência de Viana, foi liquidado e pago o valor de R$ 7.716,44 e cancelado o restante
de R$ 128.507,74, conforme relatórios já anexados ao processo TC 03831/2016-6.
Verificou-se por meio da ITC 1768/2017 (fls.106 do TC
3.831/2017 em apenso) e por meio da Manifestação Técnica 1245/2017-1 (fls. 331/332) que as justificativas apresentadas pelo recorrido anteriormente relatadas, ou seja, detalhamento do valor de R$ 1.103.184,61 pago e cancelado no
exercício de 2016, são as mesmas apresentadas pelo responsável em resposta à citação deste Tribunal de Contas.
A área técnica, se posicionou que a regra para cumprimento do artigo 55 da LRF é aplicada ao final de cada exercício,
a fim de não comprometer as receitas a serem arrecadadas
nos próximos orçamentos, nos termos da ITC 1768/2017:
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Verifica-se ainda que a regra é aplicada ao final de cada
exercício, independentemente de ter havido ou não, em
exercícios futuros, o cancelamento ou o pagamento do total de restos a pagar assumidos, a fim de não comprometer as receitas a serem arrecadas nos próximos orçamentos. Tal comprometimento pode ser observado no Anexo 5
de 2016 do município, encaminhado via sistema LRFWEB,
em que se observa, embora sem evidências de inscrição de
restos a pagar não processados, que houve insuficiência de
disponibilidade financeira para arcar com o passivo em várias fontes de recursos:
(TABELA)
Assim, vimos não acolher as alegações de defesa, fato este que nos conduz a opinar pela manutenção do indicativo de irregularidade apontado no item 7.2 do RT 512/2016.
Destaca-se que acompanhamos na presente instrução o
posicionamento da área técnica deste Tribunal de Contas
e entendemos que o limite de disponibilidade de caixa líquida a ser observado para inscrição de restos a pagar não
processados, previsto no artigo 55, inciso III da LRF, deve ser
observado anualmente para que não venha comprometer
as receitas a serem arrecadadas nos exercícios seguintes.
O recorrido argumenta que o Parecer Prévio TC 10/2018
conclui que embora tenha havido a inscrição de restos a
pagar não processados, ficou evidenciado que não houve
comprometimento dos recursos financeiros do exercício de
2016, deixando de considerar de natureza grave.
Justifica o recorrido que o artigo 1º, § 1º, da LC 101/2000,
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 reSegunda-feira, 17 de junho de 2019
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ceitas e despesas e a observância a limites e condições no
que se refere à renúncia de receita, geração de despesas
com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidadas mobiliária, operações de créditos, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantias e inscrição em
restos pagar.
O recorrido argumenta que no presente caso, ficou constatado que os preceitos da LRF acima citados “sempre são
cumpridos, no entanto houve equivoco, inexistindo dolo,
equivoco cometido de boa fé, já corrigido, e que não maculou de forma alguma os compromissos financeiros do exercício seguinte, tratando-se apenas de mero erro formal,
não tendo sentido algum a reprovação das contas por tal
fato inócuo.”
Ocorre que os mecanismos de controle do déficit fiscal e financeiro nem “sempre são cumpridos”, ao contrário do que
alega o recorrido. Observa-se que tem sido prática rotineira
do Poder Executivo do Município de Viana registrar déficits
financeiros em diversas fontes de recurso ao final de cada
exercício financeiro (2015 e 2016). O Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar evidencia fontes
de recursos negativas ao final dos exercícios de 2015 e de
2016, revelando tal prática afronta aos preceitos da LRF estabelecidos no artigo 1º , § 1º da LRF, invocados pelo recorrido em sua defesa.
De acordo com o RTC 512/2016 o Poder Executivo de Viana
inscreveu restos a pagar não processados no exercício de
2015 no montante de R$ 1.103.184,61, sem disponibilidade financeira para pagamento naquele exercício.
Conforme relatado na ICC 1768 (fls. 105 do TC 3831/2016
em apenso) a irregularidade em questão pode ser confirmada no relatório de gestão fiscal do 3º quadrimestre de
2015 do município de Viana, encaminhado nesta Prestação

de Contas Anual (Arquivo digital RGFDCX), no qual foi verificado que a disponibilidade de caixa apresentou-se, antes
da inscrição, negativa em R$ 3.458.131,36 (três milhões,
quatrocentos e cinquenta e oito mil, cento e trinta e um reais e trinta e seis centavos).
Já no exercício de 2016, o Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar do 3º Quadrimestre de
2016 do Poder Executivo de Viana evidencia na coluna Disponibilidade de Caixa Líquida, antes da inscritção de restos a pagar não processados, déficits nas seguintes fontes de recursos: Ações e Serviços Públicos de Saúde (- R$
2.983.172,13); 60% do FUNDEB (- R$ 471.883,54); 40% Recursos do FUNDEB (- R$ 300.610,30); Recursos Não Vinculados (-R$ 2.337.435,36).
O Ministério Público de Contas entende que não pode ser
minorada a presente irregularidade em razão do cancelamento e pagamento dos restos a pagar não processados no
exercício seguinte, pois no setor público o regime orçamentário reconhece a despesa orçamentária no exercício financeiro da emissão do empenho.
Compartilhamos do posicionamento do recorrente, pois o
regime de caixa para receita pública e de competência para a despesa pública, previsto no artigo 35 da Lei Federal nº
4.320/64, vigente até a presente data, dispõe:
Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro:
I - as receitas nele arrecadadas;
II - as despesas nele legalmente empenhadas.
Também compartilhamos na presente instrução do posicionamento da área técnica deste Tribunal de Contas, inserto
na Instrução Técnica Conclusiva 1768/2017, tendo em vista que os cancelamentos de restos a pagar somente produzem efeitos no resultado financeiro do exercício em que
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forem efetuados, em razão de que o limite de inscrição de
restos a pagar é verificado anualmente, cabendo aos governantes buscarem anualmente e continuamente o equilíbrio
orçamentário financeiro e fiscal estabelecidos no §1º do artigo 1º da LC 101/2000 e seguintes da referida lei complementar.
Destaca-se que não há qualquer dúvida na interpretação ou
mesmo interpretação dúbia quanto ao limite fiscal estabelecido no art. 55, inciso III, alínea “b”, item 3, da Lei LC nº
101/2000, ou seja, as despesas empenhadas e não liquidadas serão inscritas até o limite do saldo da disponibilidade de caixa, o que não foi observado pelo Poder Executivo
Municipal da Viana no exercício de 2015, conforme indicado pela área técnica no RT 512/2016.
Considerando que restou configurado evidente infração ao
art. 55, inciso III, alínea “b”, item 3, da Lei LC nº 101/2000
no Parecer Prévio TC 010/2018 - Plenário, considerando
que eventuais cancelamentos de restos a pagar em exercícios seguintes à sua inscrição, portanto extemporâneos,
não tem o condão de afastar descumprimento de limite
fiscal praticado em exercício anterior (2015), acompanhamos os fundamentos e argumentos apresentados pelo recorrente e somos pela gravidade da infração cometida pelo recorrido.
Face ao exposto, respeitosamente discordamos do Plenário
deste Tribunal de Contas, somos pela manutenção da presente irregularidade pela sua gravidade e pela reforma do
Parecer Prévio TC 010/2018 – Plenário, para que seja recomendado ao Poder Legislativo Municipal da Viana a REJEIÇÃO das contas apresentadas pelo Sr. Gilson Daniel Batista,
Prefeito Municipal no exercício de 2015, conforme requerido pelo Ministério Público Especial de Contas.
[...]
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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No presente caso, ao final de 2015, apurou-se que foram
inscritos R$ 1.103.184,61 em restos a pagar não processados, sem que houvesse disponibilidade financeira suficiente para seu pagamento. Em sede de apreciação das contas
Anuais do Prefeito, o Plenário, por maioria, manteve o indicativo de irregularidade, todavia sem a capacidade de macular as contas daquele exercício, tendo como fundamentação o que segue:
[...]
Assiste razão a área técnica, quanto à inscrição de restos a
pagar não processados sem disponibilidade financeira, contrariando o art 55 da LRF.
Entretanto, o motivo dessa restrição imposta pela lei é para que o gestor não utilize das receitas do próximo exercício
para o pagamento de despesas realizadas no exercício anterior sem disponibilidade financeira, comprometendo dessa
forma a execução orçamentária do exercício subsequente.
Verifiquei no RREO – Demonstrativo de Restos a Pagar por
Órgão e Poder – 6º bimestre de 2016 que foram cancelados
na totalidade os RAP não processados inscritos em 2015 da
Secretaria de Assistência Social no valor de R$ 996.960,43 e
que o restante, R$ 136.224,13, refere-se a RAP não processados do Instituto de Previdência, logo, não houve comprometimento da utilização dos recursos financeiros do exercício de 2016.
Diante do exposto, divergindo parcialmente da área técnica, mantenho a irregularidade, entretanto, com o cancelamento em 2016 dos RAP não processados ficou evidenciado que não houve comprometimento dos recursos financeiros do exercício de 2016, deixo de considerá-la de natureza grave.
Na peça recursal o Parquet de Contas sustenta que:

“não merecem respaldos os embasamentos acima, no que
se refere ao abrandamento da irregularidade indicada, pois
as medidas adotadas pelo responsável não se prestaram
a sanar a irregularidade, bem como não se verifica qualquer elemento caracterizador da boa fe nas medidas adotadas” (g.n.)
E em outra parte
Sem embargos dos argumentos utilizados, há de se destacar, consoante jurispudrência do Tribunal de Contas da
União, que a Administração somente deve incriver em ’Restos a Para’ as despesas cujos valores exista disponibilidade
de caixa, como forma de se adequar ao disposto princípio
do equilíbrio ficasl inserido na Lei Compleemtnar 101/2000
(Lei de Responsabilidade Fiscal) (Acórdão 279/2008 – Plenário, Rel. Guilherme Palmeira)
A área técnica ao analisar o recurso, por meio da MTR
acompanhou os fundamentos e argumentos apresentados
pelo recorrente, entendendo que “os cancelamentos de
restos a pagar somente produzem efeitos no resultado financeiro do exercício em que forma efetuados, em razão
de que o limite de inscrição de restos a pagar é verificado
anualmente ...”
Pois bem.
Os Restos a Pagar são despesas que, ao término do exercício, apesar de terem sido empenhadas, não foram pagas. E,
de fato, quando se trata de gestão do orçamento público, é
importante que não se gaste além do que se arrecada, para
que não se crie um déficit nas contas públicas, que culmina
com o endividamento público, prejudicando o nível desejado de investimento.
Neste contexto, não há dúvida de que a obrigação de preservar o equilíbrio econômico-financeiro do Ente, prevista
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no art. 1º da Lei Responsabilidade Fiscal existe a qualquer
tempo e, por conseguinte, em qualquer exercício, exigindo
do gestor, rígido controle da programação financeira para
evitar que se obrigue à inscrição de restos a pagar sem disponibilidade financeira, a qualquer tempo.
Todavia, não se deve olvidar de que nos processos de Contas o que se busca é comprovar o regular emprego dos recursos públicos. Neste sentido, sendo o interesse maior
desta Corte de Contas conhecer a realidade sobre os atos
praticados pelos gestores, na análise de quaisquer processos, o TCE não pode contentar-se com a verdade formal, antes deve perseguir a verdade material.
Neste sentido, a meu convencimento, os fundamentos que
conduziram a emissão do Parecer Prévio 010/2018, ora
combatido, coadunam-se com o princípio da verdade material.
Nos presentes autos, observa-se que o Parecer Prévio recorrido, considerando os argumentos trazidos pelo gestor
do Município de Viana, no exercício de 2015, relativizou a
conduta tida como irregular considerando o cancelamento de restos a pagar não processados que se processou no
exercício subsequente.
De se notar que, embora a verdade formal indique que o
cancelamento dos restos a pagar não se processou no exercício de 2015, o cancelamento de R$ 966.960,43o das referidas despesas processou-se, espontaneamente, no primeiro dia do ano subsequente e, portanto, tais restos a pagar de fato não se confirmaram e, por sua, vez não produziram efeitos danosos nas finanças municipais, verdade para a qual a recorrida Decisão do Plenário não poderia fechar os olhos.
Em relação ao restante dos restos a pagar não procesSegunda-feira, 17 de junho de 2019
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sados inscritos sem disponibilidade, no montante de R$
136.224,18, parte foi paga e parte foi cancelada, todavia o
cancelamento processou-se apenas ao final de 2016. Portanto, de alguma forma, impactaram a execução orçamentária do exercício.
Todavia, este montante cancelado ao final de 2016, representou tão somente, 0,08% do montante empenhado em
2016 (R$ 168.944.822,74). Assim, a meu ver, ainda que não
houvesse disponibilidade financeira suficiente, não é possível afirmar-se que R$ 136.224,18 de restos a pagar não
processados contribuem para um desequilíbrio na situação
econômico-financeira do município de Viana, a ponto de se
recomendar a rejeição das contas relativas ao exercício de
2015. Há que se aplicar o princípio da razoabilidade neste
julgamento, como o fez a Decisão Recorrida. Portanto, também com relação a este item, sou pela negativa de provimento ao recurso.
Ante todo o exposto, divergindo o posicionamento externado pela área técnica e pelo Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. PARECER PRÉVIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1 Conhecer o presente recurso;
1.2 Negar Provimento ao presente Recurso de Reconsideração, mantendo-se incólume o Parecer Prévio TC 010/2018–
Plenário;

1.3 Dar ciência aos interessados;

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

1.4 Arquivar os autos após o trânsito em julgado.

Recorrente: PAULO MARCIO LEITE RIBEIRO

2. Unânime.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EFEITOS MODIFICATIVOS EM FACE DO PARECER PRÉVIO 132/2018-7 - PLENÁRIO (PROCESSO TC 5120/2019–9) – PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE – CONHECIMENTO – NEGATIVA DE PROVIMENTO – CIÊNCIA – ARQUIVAMENTO.

3. Data da Sessão: 07/05/2019 - 13ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (no
exercício da presidência), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Rodrigo Coelho do Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha .
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
No exercício da presidência
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
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
Secretário-geral das sessões em substituição

O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo senhor Paulo Márcio Leite Ribeiro, em face do Parecer Prévio TC 132/2018 – Plenário, proferido no bojo do processo TC 5120/2019-9, que proveu parcialmente o Recurso de
Reconsideração interposto por ele, no qual se recomendou
a rejeição das contas do Município de Água Doce do Norte,
concernente ao exercício financeiro de 2015 (Petição Recurso 00051/2019-5 – peça 2).
Por meio da Decisão Monocrática 00300/2019-1 (peça 5),
realizei a admissibilidade e constatei que o pleito atende às
hipóteses de cabimento, razão pela qual conheci o presente embargos de declaração.
II FUNDAMENTOS
II.1 ADMISSIBILIDADE

Classificação: Embargos de Declaração

Embora já tenha efetuado o juízo de admissibilidade deste expediente recursal, concluo que, na ocasião, a avaliação
acerca da possibilidade de concessão de efeitos modificativos foi prematura, razão pela qual, em sede de retratação,
refaço tal avaliação e reconheço que os presentes embargos não são providos de efeitos modificativos.

UG: PMADN - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

II.2 MÉRITO

PARECER PRÉVIO TC-046/2019
Processos: 02805/2019-6, 05120/2018-9, 03734/2016-7,
02840/2016-3, 02926/2015-8, 02921/2015-5
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Como se sabe, o mérito dos embargos declaratórios reside em obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes na decisão embargada.
No caso em exame, o embargante alega haver contradição
e obscuridade nos indicativos de irregularidades referentes ao não recolhimento das contribuições previdenciárias
(itens 7.3 e 7.4 do Relatório Técnico RT 441/2016 – processo TC 3734/2016 e itens III.1.4 e III.1.5 da Instrução Técnica
de Recurso ITR 329/2018 – processo TC 5120/2018).

denciando desequilíbrio das contas públicas), foram acolhidos os argumentos relativos à situação financeira, política e ambiental do município para afastar as irregularidades
mencionadas, havendo ponderação na análise, não restrita
ao mero texto da lei, mas de forma conjunta às peculiaridades que envolvem o caso concreto.
No que tange ao questionamento do embargante em relação à existência de contradição nesse ponto, entendo que
não lhe assiste razão.

Alega também, a existência de omissão na análise da irregularidade atinente ao descumprimento do limite legal de
despesa com pessoal (item 8.1.1 do RT 441/2016 e III.1.7
da ITR 329/2018).

Isso porque, o fato de ter acolhido a argumentação da defesa nos itens III.1.1 e III.1.2 da ITR 329/2018, por si só, não
significa que há contradição pelo não acolhimento do mesmo argumento em outro indicativo de irregularidade.

Em vista do exposto, passo a análise das alegações trazidas
pelo embargante.

Ressalto a importância do recolhimento previdenciário de
forma tempestiva, uma vez que a ausência deste recolhimento irá gerar despesas desnecessárias ao município,
oriundos de juros e multas.

II.1.1 Da contradição e obscuridade quanto às irregularidades referentes ao não recolhimento das contribuições
previdenciárias.
Em sede recursal, nos termos do meu voto, o Plenário entendeu que a existência do parcelamento previdenciário
por si só não elide as irregularidades tangentes ao não recolhimento das contribuições previdenciárias.

Importante registrar novamente que o recolhimento intempestivo das contribuições previdenciárias é considerado ilegítimo e contrário a finalidade pública, impondo-se a
sua glosa e o consequente dever de ressarcimento aos cofres públicos.

No entanto, segundo o embargante, além do parcelamento previdenciário efetuado, esta Corte de Contas deixou de
levar em consideração as justificativas apresentadas acerca das dificuldades financeiras que os municípios vivenciaram à época.

Além disso, exceto a contribuição patronal, é importante
lembrar que os órgãos públicos possuem apenas a função
de reter os tributos na fonte, e posteriormente, repassa-los
ao órgão competente, não se justificando, portanto, a ausência de cumprimento desta obrigação.

Adiante, arguiu o embargante que o Parecer Prévio
132/2018 padece de contradição nesse ponto, pois ao analisar outros indicativos de irregularidades (inobservância
dos requisitos da LRF e da LDO quanto à limitação de empenho e; apuração de déficit orçamentário e financeiro evi-

Ademais, o Parecer Prévio 132/2018 afirmou que as alegações exaradas na Prestação de Contas Anual, processo TC
3734/2016 contradizem as alegações expostas na peça recursal embargada, processo TC 5120/2018, pois no primeiro momento o gestor alegou que o parcelamento previdenwww.tce.es.gov.br

ciário seria um enganoso alívio e no segundo momento,
alegou que a realização do parcelamento previdenciário extinguiria a irregularidade.
Nesse ponto, aduz o embargante que houve obscuridade e
contradição do Parecer Prévio 132/2018, haja vista que, segundo o embargante, não houve qualquer contradição entre as manifestações, pois a manifestação inicial deixou claro que “o mais eficaz a se fazer é aguardar que a união abra
outras oportunidades, tais como a que foi dada, em 2013,
pela Lei Federal 12.810, de 15 de maio de 2013, o que tornou parcelar os débitos em até 240 meses, em condições
especiais”.
Nesse sentido, segundo o embargante, não houve contradição entre as manifestações, pois o município efetuou exatamente o que previu a primeira manifestação, já que realizou o parcelamento em 200 vezes e com vultoso desconto.
Divirjo do embargante quanto à existência de obscuridade
e contradição nesse ponto, pois o que ocorreu, na verdade,
foi o reconhecimento de contradição nas alegações da defesa, motivo do inconformismo do embargante em relação
ao desfecho do parecer prévio atacado.
Portanto, o que se tem é apenas a divergência do embargante quanto à interpretação resultante das alegações da
defesa, o que não caracteriza contradição ou obscuridade
da decisão embargada.
II.1.2 Da omissão da análise quanto ao descumprimento
do limite legal de despesa com pessoal.
Em síntese, segundo o embargante, não foram levados em
consideração no Parecer Prévio 132/2018, as particularidades do município elencadas pela defesa, como: i) o PIB negativo, bem como o prazo em dobro para recondução do limite de despesa com pessoal; ii) a necessidade de avaliaSegunda-feira, 17 de junho de 2019
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ção da situação atípica do município; iii) disposições legais
inerentes a decisão do gestor que aumentaram a folha de
pagamento do município e; iv) a recondução inviabilizaria o
serviço público.
Nesse sentido, o embargante traz trecho do Parecer Prévio
132/2018, constante em outro indicativo de irregularidade
que ressaltou a necessidade de avaliação das circunstâncias
vivenciadas pelo município, conforme dispõe o artigo 22 da
Lei nº 13.655, de 25 de abril de 2018 – Lei de Introdução ao
Direito Brasileiro, indicando, segundo o embargante, uma
omissão quanto à análise das circunstâncias do município.
Analisando os autos, mais uma vez não procedem as alegações do embargante. Explica-se:
Diferente do arguido pelo embargante, foram consideradas
no Parecer Prévio 00132/2018-7 as dificuldades vivenciadas pelo município, vejamos:
Fato notório que o Brasil vivencia uma forte recessão econômica desde meados de 2014, momento em que o PIB
havia crescido somente 0,5%. Sabe-se ainda, que a economia contraiu cerca de 3,5% em 2015 e 3,5% em 2016, já no
primeiro trimestre de 2017, o PIB subiu 1%, e nessas condições devemos aplicar a regra prevista no artigo 66 da LRF,
qual seja a contagem em dobro do prazo para adequação
dos limites.
Diante disso, merece prosperar a alegação do recorrente de
que no exercício sob análise deve ser considerado a duplicação de prazo, conforme prevê o artigo 66 da LRF.
Ao assumir o cargo de prefeito em 2015, o senhor Paulo
Márcio Leite Ribeiro se deparou com o percentual de despesa com pessoal de 65,24%. Considerando o PIB de 3,5%
negativo, seu prazo para recondução era até o 1º quadrimestre de 2016, devendo 30% da despesa ser reduzida até

o final do 2º quadrimestre de 2015.
No entanto, constata-se que o percentual no 2º quadrimestre de 2015 era de 67,94%, superior em 2,7% em relação ao
marco inicial, assim, comprova-se que não foi observado a
recondução de 30% no primeiro período do prazo de recondução, como dispõe o artigo 23 da LRF.
Além disso, verifico que ainda se desconsiderado que 1/3
da despesa excedente deva ser extirpada no primeiro período do prazo, o município de Água Doce do Norte ainda
não reconduziu o percentual de despesas com pessoal.
Pelo exposto, é evidente que a recondução ao limite de despesa com pessoal foi analisada sob à luz do artigo 66 da Lei
nº 101, 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, in verbis:
Art. 66. Os prazos estabelecidos nos arts. 23, 31 e 70 serão
duplicados no caso de crescimento real baixo ou negativo
do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, regional ou estadual por período igual ou superior a quatro trimestres.
Dessa forma, restou demonstrado que foi considerada a situação financeira vivenciada pelo município, não merecendo prosperar a alegação do embargante também quanto à
existência de omissão, apontada nesse indicativo de irregularidade.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, do RITCEES, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 CONHECER os presentes embargos de declaração para,
no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO.
1.2 Dê-se CIÊNCIA ao recorrente, ARQUIVANDO-SE o feito ao final.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 14/05/2019 – 14ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (vice-presidente no exercício da presidência), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
Sérgio Manoel Nader Borges, Rodrigo Coelho do Carmo e
Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
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-adjunto das sessões

1. PARECER PRÉVIO
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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

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
Marco Antônio da Silva

Ministério Público Especial de Contas

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos
na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos
se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
Acórdão 00470/2019-8
Processo: 03262/2018-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: PMBSF - Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: ALENCAR MARIM

SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO – EXERCÍCIO
DE 2017 – JULGAMENTO PELA IRREGULARIDADE DAS
CONTAS COM AUSÊNCIA DE EFEITOS PARA FINS DE
INELEGIBILIDADE – MULTA – APÓS TRÂNSITO EM
JULGADO DO ACÓRDÃO, POR FORÇA DA TESE FIXADA
PELO STF NO RE Nº 848.826, COMUNICAÇÃO DO
JULGAMENTO À CÂMARA MUNICIPAL, SOB A FORMA
DE PARECER PRÉVIO, PARA FINS DE INELEGIBILIDADE
(LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90, ART. 1º, I, g,
ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 135/2010) –
www.tce.es.gov.br

RECOMENDAÇÃO – DETERMINAÇÃO – AO MPEC
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas
Anual da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco,
referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade
do senhor Alencar Marim.
Inicialmente, em razão do não encaminhamento da
Prestação de Contas Anual no prazo legal, foi necessário
exarar duas Instruções Técnicas Iniciais (185/2018
e 379/2018) e duas Decisões SEGEX (172/2018 e
392/2018) a fim de notificar o gestor para que enviasse
a documentação.
Após o envio das contas, o Núcleo de Contabilidade e
Economia – NCE elaborou o Relatório Técnico 274/2018
e a Instrução Técnica Inicial 485/2018, com sugestão de
citação do senhor Alencar Marim para apresentação de
razões de defesa, o que foi realizado mediante a Decisão
SEGEX 479/2018.
Devidamente citado, o gestor anexou aos autos suas
justificativas (Defesa/Justificativa 1488/2018 e Peças
Complementares 21273 a 21283/2018).
Os autos retornaram ao Núcleo de Contabilidade e
Economia – NCE, o qual elaborou a Instrução Técnica
Conclusiva 491/2019, opinando pela irregularidade das
contas em razão da manutenção das irregularidades
apontadas .2.4, 3.4.1.1, 3.4.1.2, 3.4.1.3 e 3.5.1 do RT
274/2018, além do descumprimento do prazo de envio
da PCA (Item 2.1 do RT).
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de
Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer do
Ministério Público de Contas 621/2019).
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.
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 491/2019, abaixo
transcrita:
DOS INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE
2.1 Inobservância do prazo regulamentar de
encaminhamento da PCA (ITEM 2.1 RT 274/2018-3)
Base Legal: art. 139 do Regimento Interno do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado pela
Resolução TC 261/2013 e art. 135 da LC 621/12.
Conforme o item 2.1, RT 274/2018-3 abaixo transcrito:
A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal,
por meio do sistema CidadES, em 11/07/2018, 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:
1488/2018-2:

Conforme

a

Defesa

Justificativa

Infere-se do despacho administrativo da lavra do
contador municipal a justificativa para o atraso de envio
da Prestação de Contas Anual, conforme segue:

“Em justificativa do descumprimento de prazos fixados
pelo Tribunal de Contas, informo que o encerramento e
consolidação das contas contábeis se deve aos atrasos
de envio de documentações dos setores da Prefeitura
Municipal, por razões adversas que devem ter interferido
em suas atividades, ainda que orientado por este setor os
prazos a serem cumpridos e os arquivos a serem enviados,
porém recebidos conforme cópia dos protocolos sob
nº 3374, 3469, 3542, 3608, 3643, 3767, 3832, e 3942
de 2018. É inevitável salientar também problemas
técnicos, operacionais e funcionais na execução das
atividades do setor, relativos ao sistema de contabilidade
(software) para elaboração de demonstrações e
relatórios nos arquivos e layout específicos para envio
ao sistema CidadES, nas conformidades com as normas
estabelecidas pelo Sistema do Tesouro Nacional - STN e
Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo - TCEES. ”
Malgrado, o atraso verificado não teve o condão de
prejudicar o exame das contas perante este E. Tribunal
de Contas.
Aliás, conforme se verificou das prestações de contas
relativas aos exercícios anteriores, e cediço que a peça
sob exame foi encaminhada antecipadamente em
comparação com aquelas. Ou seja, máxima vênia, o
achado detectado é consequência de atrasos anteriores
especialmente porque subsidiar o Sistema CidadES e
atividade contínua que, infelizmente, não vinha sendo
realizada a contento seja por inadequações estruturais,
seja por déficit técnico a despeito do esforço hercúleo
realizado pela equipe técnica da Prefeitura de Barra de
São Francisco. Desta feita, e notório o compromisso e
avanço - mesmo que ainda singelo - com o cumprimento
dos prazos estabelecidos.
www.tce.es.gov.br

Nesse passo, mais uma vez com a devida vênia, não era
exigível deste Manifestante outra conduta senão a que se
mostrou pública e notória qual seja o comprometimento
em se realizar os ajustes administrativos necessários
as adequações em conformidade com o ordenamento
regente.
Portanto, ao meu sentir, não há má-fé deste ordenador,
nem mesmo qualquer prejuízo a fiel analise da prestação
de contas objeto destas razões ou favorecimento
pessoal. Sendo assim, a aplicação de qualquer sanção
não se coaduna com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Registre-se que o princípio da intranscendência subjetiva
das sanções - aplicável ao Direito Administrativo - proíbe
a aplicação de sanções ao ordenador por atos praticados
a margem de sua conduta individualizada.
Nesse passo, ademais disso, o indício de irregularidade
deve ser ponderado pelo grau de reprovabilidade,
materialidade, risco e relevância e por fim analisar a
oportunidade que envolvem.
Forte em tais razões, bem como com fulcro na
inexigibilidade de conduta diversa, seja afastado o
indício de irregularidade para o fim de NÃO APLICAR
QUALQUER SANÇÃO ao ordenador com base neste
achado detectado. [Sic]
ANÁLISE: A defesa listou diversas razões para a
ocorrência de atraso na entrega da Prestação de Contas,
desde atrasos no envio de documentações por parte dos
setores da Prefeitura Municipal, até problemas técnicos,
relativos ao sistema de contabilidade (software) para
elaboração de demonstrações e relatórios nos arquivos
e layout específicos para envio ao sistema CidadES.
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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Alegou, ainda, que não houve má-fé do ordenador,
e solicitou a aplicação de princípios do direito
administrativo visando o afastamento do indício de
irregularidade e a não aplicação de sanção.
Verifica-se, no entanto, 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 274/2018-3)
Base Legal: artigos 85, 89, 100, 101 e 105, da lei federal
4.320/1964.
Conforme o item 3.1.12, RT 274/2018-3 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
Demonstrativo
Balanço Patrimonial
Demonstrativo da
Flutuante

Valor
35.630.298,25
Dívida 18.672.688,42

(=) Divergência (I - II)
16.957.609,83
Fonte: Processo TC 03262/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017

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.

e demonstra a execução dos orçamentos, dos atos e
fatos da fazenda pública e o patrimônio público e suas
variações, constituindo verdadeiro instrumento da
democracia, na medida em que proporciona o controle
eficiente e transparente da gestão dos recursos públicos.
E este Diploma legal e minuciosamente observado por
esta gestão administrativa do Município de Barra de São
Francisco-ES.

Justificativa

Neste particular vejamos o que registrou o Contador
Municipal acerca do achado em destaque:

Inicialmente destaque-se que NÃO houve inobservância
da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, que instituiu
normas gerais de direito financeiro para elaboração
e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

“A divergência de saldo apresentado entre o
Demonstrativo da Dívida Flutuante e no Balanço
Patrimonial, foi consequência do arquivo e layout
específicos para envio ao sistema CidadES (formato XML),
gerando o arquivo ausente dos valores de Restos a Pagar
Processados no relatório recepcionado pelo Tribunal de
Contas do Estado do Espirito Santo — TCEES. Tal falha
poderá ser confirmada pelo reconhecimento própria
empresa fornecedora do sistema de contabilidade
(software) quando questionada sobre o arquivo XML, e
ainda informou que haverá um comunicado formalizado
e divulgado em nota. Encaminho ainda cópias do
Demonstrativo da Dívida Flutuante do sistema de
contabilidade, e Demonstrativo da Dívida Flutuante do
sistema CidadES do TCE. [sic] (doc. anexo)

JUSTIFICATIVA:
1488/2018-2:

Conforme

a

Defesa

Registre-se ainda a garantia de que as informações
registradas pelo gestor demonstram de forma fidedigna
a situação real do ente público, permitindo aos órgãos
de controle interno e externo a aferição do cumprimento
da legislação e garantindo aos cidadãos o pleno exercício
do direito estabelecido no art. 31, § 3º da Constituição
Federal, in verbis:
Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo
Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo,
e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo
Municipal, na forma da lei. [...]
§ 3º - As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta
dias, anualmente, a disposição de qualquer contribuinte,
para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes
a legitimidade, nos termos da lei.

Nesse passo, a Contabilidade Pública realizada por esta
gestão segue a forma determinada por Lei e, portanto,
as informações lançadas são plenamente prestáveis para
uma avaliação patrimonial de sorte a não haver qualquer
prejuízo a transparência, eficiência e fidedignidade das
informações contábeis.

Ademais disso, a Lei 4.320/1964 regula a Contabilidade
Pública, ramo da contabilidade que registra, controla

Sendo assim, por não ter havido violação à Lei o achado
detectado deverá ser afastado porque foi oferecido a este

www.tce.es.gov.br
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gestor — com surpresa e muito espanto — as informações
cruciais que orientam a gestão, bem como ao cidadão a
possibilidade do exercício de um controle social efetivo,
sob dados representativos da realidade (Precedentes: PP
57/2013, PP 7/2013, Acórdão 554/2013, PP 041/2013,
Acórdão 164/2009, Voto 147/2014, Voto 83/2011).
É que das lições de MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO
3 se extrai que, no âmbito administrativo, “o aspecto
formal do ato é de muito maior relevância do que no
direito privado, já que a obediência a forma (no sentido
estrito) e ao procedimento constitui garantia jurídica
para o administrado e para a própria Administração; e
pelo respeito a forma que se possibilita o controle do
ato administrativo, quer pelos seus destinatários, quer
pela própria Administração, quer pelos demais Poderes
do Estado.” Aliás, apenas à guisa elucidativa esta gestão
realiza reuniões ordinárias do Conselho Municipal e em
uma ocasião 0 Contador Municipal foi destacado para
discorrer acerca da situação financeira, orçamentária e
patrimonial do Município, conforme faz prova cópia da
respectiva ata da reunião em anexo.
Nesse diapasão, NÃO se trata de irregularidade contábil
e, por conseguinte, haja vista se tratar de mero erro
formal NÃO há falar em qualquer ofensa a Lei 4.320 /
1964. Portanto, requer a essa Egrégia Corte se digne em
afastar o achado detectado, conforme fundamentação
alhures. [Sic]
ANÁLISE: A defesa alega que “a divergência de saldo
apresentado entre o Demonstrativo da Dívida Flutuante
e no Balanço Patrimonial, foi consequência do arquivo
e layout específicos para envio ao sistema CidadES
(formato XML), gerando o arquivo ausente dos valores
de Restos a Pagar Processados no relatório recepcionado

pelo Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo —
TCEES. (...)”

no exercício, também deverão ser informadas. (grifos da
ITC)

Visando afastar a hipótese de erro contábil e consonância
com a Lei 4.320/64, foram enviados, por meio da
Peça Complementar 21283/2018-6 cópia dos e-mails
entre a PMBSF e empresa de suporte E&L Soluções de
Software, e a Peça Complementar 21276/2018-6, cópias
do Demonstrativo da Dívida Flutuante do sistema de
contabilidade, e Demonstrativo da Dívida Flutuante do
sistema CidadES do TCE, em que observa-se que o Anexo
XVII - Demonstrativo da Dívida Flutuante gerado pelo
sistema utilizado pela Prefeitura (p. 1-2) evidencia Restos
a Pagar Processados no montante de R$ 16.957.609,83,
ao passo que o mesmo demonstrativo gerado pelo
sistema CidadES (p. 3-5) apresenta-se com montante
de dívida flutuante inferior no mesmo montante (R$
16.957.609,83).

Nesse sentido, a descrição contida no Anexo à IN 43/2017
foi clara quanto à necessidade de observância do Anexo
17 da Lei 4320/64:

Conforme as alegações da defesa, 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, ser informados no arquivo
DEMDFLT.XML (ou DemonstrativoDividaFlutuante.xml).

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
anexos no envio das próximas prestações de contas.

[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
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.

2.3 Cancelamento de restos a pagar processados, sem
evidenciação da motivação, bem como ausência de
cópias dos atos que autorizaram os cancelamentos de
restos a pagar processados e não processados (ITEM
3.2.3, RT 274/2018-3)
Base Legal: Artigos 36, 58, 63, 85, 87, 89, 92, 93, 101 a
105 da Lei Federal 4320/1964.
Conforme o item 3.2.3, RT 274/2018-3 abaixo transcrito:
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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Da análise do Balanço Orçamentário, verifica-se que
foram cancelados restos a pagar processados (R$
1.226.184,95) e não processados (R$ 872.090,84)
num total de R$ 2.09.275,79. Contudo, não foram
encaminhadas cópias dos atos que autorizaram os
referidos cancelamentos.
É importante destacar ainda que, a condição de
“processados” indica que as despesas já foram liquidadas,
ou seja, já foi verificado o direito adquirido pelo credor,
tendo por base os títulos e documentos comprobatórios
das respectivas obrigações a serem pagas pelo Município.
Assim, essas obrigações se refletem como reais em
razão do cumprimento do implemento de condição
estabelecido em contrato, convênio ou lei.
Pelo exposto, sugere-se citar o gestor responsável para
apresentar justificativas acompanhadas de documentos
de prova, quais sejam, a motivação dos cancelamentos
dos restos a pagar processados e não processados, bem
como as cópias dos atos autorizativos.
JUSTIFICATIVA:
1488/2018-2:

Conforme

a

Defesa

Justificativa

A conclusão inferida do Relatório Técnico 00274/20183 corroborada pela Instrução Técnica Inicial 00485/2018
e pelo achado consoante em eventual “cancelamento
de restos a pagar processados, sem evidenciação da
motivação, bem como ausência das cópias dos atos
que autorizaram os cancelamentos de restos a pagar
processados e não processados”.
Lado outro, conforme o teor do despacho administrativo
da lavra do Contador Municipal, o cancelamento dos
restos se deu na forma do Parecer Jurídico, tendo em
vista latente necessidade de se otimizar a situação fiscal

do Município de Barra de São Francisco. Neste particular,
0 Contador consignou o seguinte:

40 da Lei nº 8.666/ 1993, in verbis:

“Os cancelamentos de restos a pagar fazem parte de
uma política adotada pelo Município para otimizar sua
situação fiscal. Foram feitos levantamentos de dívidas/
créditos prescritos e/ou indevidamente registrados.
Após esses levantamentos foram constadas dívidas que
poderiam ser canceladas, dando origem aos decretos de
cancelamentos abaixo [...]”

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado
quando ordenado após sua regular liquidação.

Registre-se que os cancelamentos de restos a pagar se
deram à evidencia de motivação, haja vista o que se
depreende do teor do Parecer Jurídico nº 248/2017,
devidamente homologado pelo Chefe do Poder com a
reprodução dos competentes atos que deram azo aos
cancelamentos de restos a pagar processados e não
processados. (Documentação anexa).

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

Aliás, neste particular, o Procurador-Geral do Município
orientou a este ordenador exarando as seguintes
reflexões:

I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;

“[...]. Os restos a pagar não processados são constituídos
por empenhos de despesas que dependem da entrega,
pelo fornecedor, dos bens ou serviços (empenhos a
liquidar) ou que, embora a entrega tenha sido efetivada,
o direito do credor ainda não tenha sido apurado e
reconhecido, em razão da falta do ateste ou da aferição
total pela unidade gestora (empenhos em liquidação).
Por outro lado, os restos a pagar processados tratam
de despesas regularmente liquidadas. Desse modo, em
princípio, nesse caso, constitui dívida passiva do Município
e já há o direito de recebimento pelo contratado, podendo
a Administração, consequentemente, providenciar o
respectivo pagamento, em observância ao disposto nos
artigos 62 e 63 da Lei nº 4.320/1964 c/c os artigos 5º e
www.tce.es.gov.br

LEI Nº 4.320/ 1964

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação
do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos
e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
§ 1º Essa verificação tem por fim apurar:
II - a importância exata a pagar;
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir
a obrigação.
§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou
serviços prestados terá por base:
II - a nota de empenho;
III - os comprovantes da entrega de material ou da
prestação efetiva do serviço.
LEI Nº 8.666/1993
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.
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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[...]
§ 3º Observados o disposto no caput, os pagamentos
decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem
o limite de que trata o inciso II do art. 24, sem prejuízo
do que dispõe seu parágrafo único, deverão ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados
da apresentação da fatura. [...]
Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de
ordem em serie anual, o nome da repartição interessada
e de seu setor, a modalidade, o regime de execução
e o tipo da licitação, a menção de que será regida
por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da
documentação e proposta, bem como para início da
abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o
seguinte:
[...]
XIV - condições de pagamento, prevendo:
a) prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado
a partir da data final do período de adimplemento de
cada parcela;
Malgrado, conforme escólio do Professor Fábio
Furtado a inscrição em restos a pagar e feita na data
do encerramento do exercício financeiro de emissão da
nota de empenho, e terá validade até 31 de dezembro do
ano subsequente, vedada a reinscrição. E, o pagamento
de restos a pagar, seja processado ou não processado, e
feito no ano seguinte ao da sua inscrição. Sendo assim,
os restos a pagar não pagos até 31 de dezembro do ano
subsequente ao de sua inscrição serão cancelados.
Ademais disso, registre-se que acerca da possibilidade
de cancelamento dos restos a pagar inscritos e imperiosa
a observância do artigo lº do Decreto nº 20.910/1932,

em razão da prescrição quinquenal incidente sobre as
dívidas do Município, conforme a seguir:
DECRETO Nº 20.910/1932
Art. 1º As dividas passivas da União, dos Estados e dos
Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação
contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja
qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
No mesmo sentido e o que se depreende do texto do
Código Civil Brasileiro:
Art. 206. Prescrevem: [...]
§ 5º Em cinco anos:
I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas
constantes de instrumento público ou particular; Nesse
passo, ao meu sentir, a prescrição e um instrumento
jurídico que visa punir o credor que se queda inerte. E,
diante da informação colacionada aos autos, em que
resta constatada a inércia dos credores estampados
pela listagem de empenhos fornecida pelo Setor de
Contabilidade o instituto da prescrição e medida
imperativa.
Lado outro, vale destacar que o prazo prescricional terá
início somente no momento em que a Administração
Pública se torna inadimplente, ou seja, quando surge
a obrigação de pagamento e o órgão deixa de efetuar
o pagamento, de acordo com as condições e prazos
descritos no contrato, lesando o direito subjetivo do
credor, consoante se verifica na jurisprudência do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, a seguir reproduzida:
RECURSO ESPECIAL Nº 1.151.397 - MG (2009/0147716
- 6) EMENTA RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
ADMINISTRATIVO. PRAZO PRESCRICIONAL. DIES A QUO.
www.tce.es.gov.br

SURGIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1.
Nos contratos administrativos, 0 dies a quo da prestação,
a favor do Estado, se constitui na data em que o Poder
Público se torna inadimplente, deixando de efetuar
o pagamento no tempo pactuado, lesando o direito
subjetivo da parte. Recurso especial provido.
Assim sendo, pode-se inferir que a prescrição quinquenal
incidirá unicamente sobre a despesa liquidada, uma vez
que a unidade gestora atestou que o fornecedor de
bens/serviços cumpriu com a obrigação decorrente do
contrato e está apto, em tese, ao recebimento do valor
devido, no prazo pactuado.
Por conseguinte, os restos a pagar processados,
por serem constituídos de despesas empenhadas e
liquidadas (dívida passiva do Município), deverão ser
anulados após o prazo prescricional de cinco anos, em
virtude da extinção da exigibilidade do crédito.
Malgrado, no que se refere aos restos a pagar não
processados, em razão do lapso temporal, ou seja,
em virtude dos elementos de despesas e do não
cumprimento da obrigação assumida pelo credor,
no prazo determinado, bem como porque, diante da
própria inércia da Administração, não e seu interesse
exigir o cumprimento das obrigações e, além de tudo,
porque os respectivos empenhos (atinentes aos restos
a pagar não processados) não se destinam atender
transferências de instituições públicas ou privadas,
nem compromissos assumidos no exterior, melhor
sorte não deve ser agasalhada senão, também, os seus
cancelamentos. Assevere-se que, neste caso, a medida
não significa lesão a fornecedores de boa-fé. Por outras
palavras, ao sentir deste Procurador-Geral, não persiste
o próprio motivo que justificou a inscrição do empenho
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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como restos a pagar, não sendo, por conseguinte,
razoável a manutenção de sua validade, mormente ao
se ter em mira que reinscrição sistemática de restos a
pagar, ano após ano, sem qualquer efetividade dessa
medida, acaba comprometendo dotação orçamentária
para projetos mais viáveis tecnicamente, conforme
preocupação externada pelo Plenário do Tribunal de
Contas da União por ocasião da prolação do Acórdão nº
2697/2011 reiterada no Acórdão nº 198/2013:
[...]
Cancele transferências e respectivos restos a pagar não
processados inscritos nos exercícios de 2007 a 2009,
relativas a objeto cuja execução física ainda não tenha
sido iniciada, conforme art. 68 do Decreto nº 93.872/86
e Parecer 898/ PGF/ PFE/ FUNASA sobre Decreto nº
7.418/2011;
Nesse sentido, a ausência de restrição temporal para a
validação dos restos a pagar inscritos na condição de não
processados e não liquidados, não justifica a prorrogação
perene de eventuais instrumentos que poderiam
justificar sua manutenção, posto que além de não existir
respaldo legal para a celebração destas avenças com
prazo de vigência indeterminado, constitui-se em poderdever do Administrador público providenciar a extinção
dos ajustes em relação aos quais não se vislumbre
qualquer possibilidade de que o objeto pactuado venha a
ser, de fato, executado, com consequente cancelamento
das inscrições em restos a pagar não processados, desde
que não se acarrete em lesão ã fornecedores de boa-fé.
Posto isso, traçados os contornos legais, teóricos,
doutrinários e jurisprudenciais adrede, esta Procuradoria
opina pela possibilidade jurídica de cancelamento das
inscrições em restos a pagar, conforme a seguir:

a) os restos a pagar processados e liquidados que já
atingiram o prazo prescricional de cinco anos devem ser
cancelados, em virtude da extinção da exigibilidade do
crédito, excetuando-se [...];
b) os restos a pagar liquidados e não processados,
descritos do memorando precitado, também deve
ser cancelados, haja vista que não persiste o próprio
motivo que justificou a inscrição do empenho como
restos a pagar, não sendo, por conseguinte, razoável a
manutenção de sua validade, mormente ao se ter em
mira que a reinscrição sistemática de restos a pagar, ano
após ano, sem qualquer efetividade dessa medida, acaba
comprometendo dotação orçamentária para projetos
mais viáveis tecnicamente.”
Na mesma toada, este justificante homologou
o referendado Parecer Jurídico nº 248/2017 da
Procuradoria Geral do Município, bem como decidiu
pelo cancelamento dos restos a pagar processados e
liquidados que já atingiram o prazo prescricional de
cinco anos, em virtude da extinção da exigibilidade
do crédito, excetuando-se os que são objetos de
demandas judiciais contra esta Fazenda Pública ou que
se verifique causa de interrupção da prescrição. Este
justificante decidiu, ainda, pelo cancelamento dos restos
a pagar não liquidados e não processados, descritos do
memorando nº 192/2017/CONTABILIDADE (documento
anexo), tendo em vista o comprometimento de dotação
orçamentária para projetos mais viáveis tecnicamente.
Igualmente, este ordenador determinou a expedição dos
competentes atos que deram azo aos cancelamentos de
restos a pagar processados e não processados, conforme
documentação ora colacionada eletronicamente.
(documentos anexos)
www.tce.es.gov.br

Nesse passo, a irregularidade apontada deve ser
afastada, considerando que o cancelamento de
restos a pagar processados se deram em agasalho da
motivação acima evidenciada, conforme cópias dos
atos que autorizaram os cancelamentos de restos a
pagar processados e não processados que ora junta ao
processo eletrônico. [Sic]
ANÁLISE: A defesa alegou que “Os cancelamentos de
restos a pagar fazem parte de uma política adotada
pelo Município para otimizar sua situação fiscal. Foram
feitos levantamentos de dívidas/créditos prescritos e/ou
indevidamente registrados...” e, visando comprovação
juntou a Peça Complementar 21275/2018-1 – contendo
cópia da documentação que resultou no embasamento
legal (Parecer Jurídico nº 248/2017 da Procuradoria
Geral do Município, p. 38-51) para o cancelamento
questionado.
O Decreto nº 48/2017 que Autoriza o cancelamento
de Restos a pagar processados que já haviam atingido
o prazo prescricional de cinco anos e restos a pagar
não processados sem razoabilidade de manutenção de
suas validades, conforme Parecer Jurídico nº 248/2017,
e o Decreto nº 49/2017 que autoriza o cancelamento
de Precatórios Judiciais que já haviam sido quitados/
baixados, mas que incorretamente estavam reconhecidos
em Restos a Pagar Processados, foram encaminhados na
forma da Peça Complementar 21281/2018-7.
Dessa forma, opina-se por afastar o presente indicativo
de irregularidade.
2.4 Ausência de movimentação e acúmulo de saldo nas
contas de consignações do passivo financeiro (ITEM
3.2.4, RT 274/2018-3)
Segunda-feira, 17 de junho de 2019

200

ATOS DA 1a CÂMARA

Base Legal: artigos 92 e 105 da Lei 4.320/1964.

totalizam R$ 819.830,16.

Conforme o item 3.2.4, RT 274/2018-3 abaixo transcrito:

JUSTIFICATIVA:
1488/2018-2:

Compulsando o Demonstrativo da Dívida Flutuante
(DEMDFL), é possível verificar a existência de diversas
contas do passivo financeiro que não apresentaram
movimentação, bem como outras que estão acumulando
saldos, apesar de apresentarem, na essência,
características de curto prazo, conforme demonstrado:
Tabela 16) Passivo Financeiro Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 03262/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017
Em relação à dívida flutuante, vale destacar o magistério
de Carvalho e Ceccato (p. 447/449, 2011):
O termo dívida “flutuante” da ideia de variação, algo
que seja suscetível à oscilação, pois a Dívida Flutuante
é composta primordialmente pela dívida de curto
prazo. Portanto, é a dívida que está sendo quitada (ou
refinanciada) no exercício financeiro em curso, ou seja,
sofrendo o seu valor uma necessária modificação nesse
período.
(...)
Obviamente, que, devido às características da dívida
flutuante, quase a sua totalidade é composta por valores
de exigibilidades inferiores a 12 meses, ou seja, que
serão cumpridos em curto prazo. Entretanto, o prazo de
vencimento não é uma característica determinante da
Dívida Flutuante.
Da análise da tabela acima, constata-se que os
pagamentos (R$ 222.670,10) representam apenas
27,16% do total dos valores devidos, ou seja, a soma
do saldo anterior mais as inscrições no exercício, que

Conforme

a

Defesa

Justificativa

Também, neste particular, e cediço que NÃO houve
inobservância da Lei 4.320, de 17 de março de 1964,
que instituiu normas gerais de direito financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
Ao analisar o que se depreende da própria PCA, bem
como do comparativo que ora se colaciona e possível
concluir ter sido consequência de passivo flutuante.
Registre-se ainda a garantia de que as informações
registradas pelo gestor demonstram de forma fidedigna
a situação real do ente público, permitindo aos órgãos
de controle interno e externo a aferição do cumprimento
da legislação e garantindo aos cidadãos o pleno exercício
do direito estabelecido no art. 31, § 3º da Constituição
Federal, in verbis:
Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo
Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo,
e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo
Municipal, na forma da lei.
[...]
§ 3º - As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta
dias, anualmente, a disposição de qualquer contribuinte,
para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes
a legitimidade, nos termos da lei.
Ademais disso, a Lei 4.320/1964 regula a Contabilidade
Pública, ramo da contabilidade que registra, controla
e demonstra a execução dos orçamentos, dos atos e
fatos da fazenda pública e o patrimônio público e suas
variações, constituindo verdadeiro instrumento da
www.tce.es.gov.br

democracia, na medida em que proporciona o controle
eficiente e transparente da gestão dos recursos públicos.
E este Diploma legal e minuciosamente observado por
esta gestão administrativa do Município de Barra de São
Francisco-ES.
Como sabido o passivo financeiro e qualquer passivo
que seja obrigação contratual de entregar dinheiro ou
outro ativo financeiro para outra entidade ou de trocar
ativos ou passivos financeiros com outra entidade sob
condições que são potencialmente desfavoráveis a
entidade; ou ainda um contrato que será ou poderá vir a
ser liquidado por meio de instrumentos patrimoniais da
própria entidade e pelo qual a entidade e ou pode ser
obrigada a receber um número variável de instrumentos
patrimoniais da própria entidade.
Nesse diapasão, por não se tratar de irregularidade
contábil requer que seja afastado o achado detectado.
[Sic]
ANÁLISE: A defesa alega que não houve inobservância
da Lei 4.320/64, que é possível concluir ter sido
consequência de passivo flutuante, e registra a
garantia de que as informações registradas pelo gestor
demonstram de forma fidedigna a situação real do ente
público.
Tendo em vista a ausência de esclarecimentos
e documentos que justifiquem a ausência de
movimentação e acúmulo de saldo nas contas de
consignações do passivo financeiro, questionados, opinase pelo não acolhimento dos argumentos da defesa e por
DETERMINAR, que seja realizado conciliação nas contas
de consignações do passivo financeiro e caso necessário
lançamentos de ajustes visando a regularização das
mesmas.
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2.5 Não encaminhamento do Relatório de avaliação do
cumprimento do plano de ação para implantação do
Sistema de Controle Interno (ITEM 3.3.1, RT 274/20183)
Base Legal: Art. 3º, § 3º, da Resolução TC nº 227/2011.
Conforme o item 3.3.1, RT 274/2018-3 abaixo transcrito:
Em consulta aos arquivos referentes à Prestação de
Contas Anual, verifica-se que a documentação prevista
na IN TCEES 34/2015 não foi encaminhada, nos termos
previstos pela regulamentação.
JUSTIFICATIVA:
1488/2018-2:

Conforme

a

Defesa

Justificativa

Não foi encaminhada justificativa direcionada a este
indicativo de irregularidade.
ANÁLISE: Não obstante, a defesa não tenha encaminhado
texto específico direcionado a este indicativo de
irregularidade, constata-se da Peça Complementar
21280/2018-2 (p. 4-5), o documento cuja ausência foi
questionada.
Sugere-se, portanto o afastar a irregularidade e,
recomendar o atendimento integral à IN 43/2017 e seus
anexos no envio das próximas prestações de contas.
2.6 Não encaminhamento do Relatório e parecer
conclusivo emitido pelo órgão central do sistema de
controle interno, assinado por seu responsável (ITEM
3.3.2, RT 274/2018-3)
Base Legal: 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.
Conforme o item 3.3.2, RT 274/2018-3 abaixo transcrito:
Em consulta aos arquivos referentes à Prestação de

Contas Anual, verifica-se que a documentação prevista
na IN TCEES 34/2015 não foi encaminhada, nos termos
previstos pela regulamentação.
JUSTIFICATIVA:
1488/2018-2:

Conforme

a

Defesa

Justificativa

A área técnica do Tribunal de Contas apurou a ausência
de encaminhamento do Relatório e parecer conclusivo
emitido pelo órgão central do sistema de controle
interno, assinado por seu responsável. Este achado
detectado é justificado nesta oportunidade, em razão
do encaminhamento das precitadas peças emitidas pelo
órgão central do sistema de controle interno, assinado
por seu responsável, bem como pela documentação
acostada eletronicamente.
Conforme se depreende do relatório e parecer, a Unidade
Central de Controle Interno realizou, no exercício
de 2017, “procedimentos de controle, objetivando
apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional”, bem como avançou no que concerne ao
cumprimento do Plano de Ação para implantação do
Sistema de Controle Interno.
O responsável pelo órgão central de controle interno
asseverou o seguinte:
“Não foram apresentadas proposições ao gestor
responsável em face da ausência de registros de
irregularidades, entretanto, reforçamos ao gestor da
necessidade de continuação do desenvolvimento do
Sistema de Controle Interno no município. [...]
Examinamos a prestação de contas anual elaborada
sob a responsabilidade do Sr. Alencar Marim, gestor da
Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, relativa
ao exercício de 2017.
www.tce.es.gov.br

Em nossa opinião, tendo como base os objetos e pontos
de controle avaliados, elencados no item 1.1 deste
relatório, e as análises realizadas sobre as amostras
selecionadas não foram identificadas inadequações ou
inconsistências que afetem a fidelidade e a fidedignidade
da presente prestação de contas, razão pela qual, somos
de parecer pela sua REGULARIDADE. ”
Nesse passo, o achado detectado pela equipe técnica do
Tribunal de Contas deverá ser afastado, considerando
o encaminhamento do Relatório e parecer conclusivo
emitido pelo órgão central do sistema de controle
interno, assinado por seu responsável e com parecer
pela REGULARIDADE prestação de contas objeto destas
razões de justificativas. [Sic]
ANÁLISE: Constata-se da Peça Complementar
21280/2018-2 (p. 2-3) o documento cuja ausência foi
questionada.
Sugere-se, portanto, afastar a irregularidade e
recomendar o atendimento integral à IN 43/2017 e seus
anexos no envio das próximas prestações de contas.
2.7 Não encaminhamento do 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 (ITEM
3.3.3, RT 274/2018-3)
Base Legal: Parágrafo único, do artigo 4º, da Resolução
TC nº 227/2011.
Conforme o item 3.3.3, RT 274/2018-3 abaixo transcrito:
Em consulta aos arquivos referentes à Prestação de
Contas Anual, verifica-se que a documentação prevista
na IN TCEES 34/2015 não foi encaminhada, nos termos
previstos pela regulamentação.
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JUSTIFICATIVA:
1488/2018-2:

Conforme

a

Defesa

Justificativa

1.650.678,04, indicando pagamentos a menor em R$
1.828.675,28.

No mesmo sentido do item anterior, tendo em Vista
o encaminhamento do 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, eventual
irregularidade, neste particular, deverá ser afastada. [Sic]

Vale destacar que, se comprovado o recolhimento
a menor dos valores devidos, é preciso apurar a
responsabilidade pelo pagamento de multas e juros
de mora em função do recolhimento em atraso das
obrigações previdenciárias, uma vez que tal fato causa
dano ao erário.

ANÁLISE: Constata-se da Peça Complementar
21280/2018-2 (p. 1) o documento cuja ausência foi
questionada.

JUSTIFICATIVA:
1488/2018-2:

Sugere-se, portanto, afastar a irregularidade e
recomendar o atendimento integral à IN 43/2017 e seus
anexos no envio das próximas prestações de contas.
2.8 Não pagamento da totalidade das contribuições
patronais devidas ao RGPS (ITEM 3.4.1.1, RT 274/20183)
Base Legal: Arts. 85, 87, 102 e 103 da Lei Federal 4.320/64
e artigo 15, I c/c 22, I e II da Lei Federal 8212/1991.
Conforme o item 3.4.1.1, RT 274/2018-3 abaixo
transcrito:
Da análise dos documentos encaminhados pelo
jurisdicionado observa-se que o valor referente à
contribuição patronal, informada no resumo anual da
folha de pagamento dos servidores vinculados ao regime
geral de previdência (FOLRGP), diverge dos valores
registrados no balancete da execução orçamentária
(BALEXOD).
De acordo com a Tabela 16, enquanto o resumo da
folha de pagamento aponta para o montante de R$
3.479.353,32 de obrigações devidas, a contabilidade
da Prefeitura aponta para pagamentos no total de R$

Conforme

a

Defesa

Justificativa

Com fundamento nos balanços contábeis já apresentados,
bem como na documentação acostada eletronicamente,
resta demonstrado NÃO se tratar de irregularidade
contábil, mas de mero erro formal sem qualquer ofensa
a Lei 4.320/1964. Portanto, requer a essa Egrégia Corte
se digne em afastar o achado detectado.
A Contabilidade Pública atinente ao Município segue
a forma determinada por Lei. Nesse contexto, as
informações seguem a determinação legal em sua forma
e são prestáveis para uma avaliação patrimonial.
A contabilidade pública exige do gestor fiel cumprimento
das diretrizes legais. Conforme documentação constante
do processo eletrônico o achado detectado não
prejudica a transparência, eficiência e fidedignidade das
informações contábeis não havendo falar em Violação
da Lei.
Registre-se ainda a garantia de que as informações
registradas pelo gestor demonstram de forma fidedigna
a situação real do ente público, permitindo aos órgãos
de controle interno e externo a aferição do cumprimento
da legislação e garantindo aos cidadãos o pleno exercício
do direito estabelecido no art. 31, § 3º da Constituição
www.tce.es.gov.br

Federal, in verbis:
Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo
Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo,
e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo
Municipal, na forma da lei.
[...]
§ 3º - As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta
dias, anualmente, a disposição de qualquer contribuinte,
para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes
a legitimidade, nos termos da lei.
Diante do expendido, tendo em Vista ao cidadão restou a
possibilidade do exercício de um controle social efetivo,
sob dados representativos da realidade, bem como
por se tratar de erro formal (Precedentes: PP 57/2013,
PP 7/2013, Acórdão 554/2013, PP 041/2013, Acórdão
164/2009, Voto 147/2014, Voto 83/2011), requer seja
afastado o achado detectado. [Sic]
ANÁLISE: A defesa alega demonstrando não se tratar
de irregularidade contábil, mas de mero erro formal
sem qualquer ofensa à Lei 4.320/1964, no entanto,
não encaminhou documentos que comprovassem tal
alegação.
Tendo em vista a ausência de argumentos e documentos
de prova suficientes para esclarecer o indicativo indagado,
sugere-se manter este indicativo de irregularidade.
Conforme consta do RT, vale destacar que, se comprovado
o recolhimento a menor dos valores devidos, é preciso
apurar a responsabilidade pelo pagamento de multas e
juros de mora em função do recolhimento em atraso das
obrigações previdenciárias, uma vez que tal fato causa
dano ao erário.
2.9 Não recolhimento da totalidade das contribuições
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sociais retidas dos servidores vinculados ao RGPS (ITEM
3.4.1.2, RT 274/2018-3)
Base Legal: Arts. 85, 87, 102 e 103 da Lei Federal
4.320/64.
Conforme o item 3.4.1.2, RT 274/2018-3 abaixo
transcrito:
Da análise dos documentos encaminhados pelo
jurisdicionado observa-se que o valor referente à
contribuição social retida dos servidores, informada no
resumo anual da folha de pagamento dos servidores
vinculados ao regime geral de previdência (FOLRGP),
diverge dos valores registrados no Demonstrativo da
Dívida Flutuante (DEMDFL).
De acordo com a Tabela 17, enquanto o resumo da
folha de pagamento aponta para o montante de R$
1.463.650,41 de obrigações retidas, a contabilidade
da Prefeitura aponta para pagamentos no total de R$
984.319,78, indicando pagamentos a menor em R$
479.330,63.
Vale destacar que, se comprovado o recolhimento
a menor dos valores devidos, é preciso apurar a
responsabilidade pelo pagamento de multas e juros
de mora em função do recolhimento em atraso das
obrigações previdenciárias, uma vez que tal fato causa
dano ao erário.
JUSTIFICATIVA:
1488/2018-2:

Conforme

a

Defesa

Justificativa

Com fundamento nos balanços contábeis já apresentados,
bem como na documentação acostada eletronicamente,
resta demonstrado NÃO se tratar de irregularidade
contábil, mas de mero erro formal sem qualquer ofensa
a Lei 4.320/1964. Portanto, requer a essa Egrégia Corte

se digne em afastar o achado detectado.
A Contabilidade Pública atinente ao Município segue
a forma determinada por Lei. Nesse contexto, as
informações seguem a determinação legal em sua forma
e são prestáveis para uma avaliação patrimonial.
A contabilidade pública exige do gestor fiel cumprimento
das diretrizes legais. Conforme documentação constante
do processo eletrônico o achado detectado não
prejudica a transparência, eficiência e fidedignidade das
informações contábeis não havendo falar em Violação
da Lei.
Registre-se ainda a garantia de que as informações
registradas pelo gestor demonstram de forma fidedigna
a situação real do ente público, permitindo aos órgãos
de controle interno e externo a aferição do cumprimento
da legislação e garantindo aos cidadãos o pleno exercício
do direito estabelecido no art. 31, § 3º da Constituição
Federal, in verbis:
Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo
Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo,
e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo
Municipal, na forma da lei.
[...]
§ 3º - As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta
dias, anualmente, a disposição de qualquer contribuinte,
para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes
a legitimidade, nos termos da lei.
Diante do expendido, tendo em vista ao cidadão restou a
possibilidade do exercício de um controle social efetivo,
sob dados representativos da realidade, bem como
por se tratar de erro formal (Precedentes: PP 57/2013,
PP 7/2013, Acórdão 554/2013, PP 041/2013, Acórdão
www.tce.es.gov.br

164/2009, Voto 147/2014, Voto 83/2011), requer seja
afastado o achado detectado. [Sic]
ANÁLISE: A defesa alega ter demonstrado não se tratar
de irregularidade contábil, mas de mero erro formal
sem qualquer ofensa a Lei 4.320/1964, no entanto,
não encaminhou documentos que comprovassem tal
alegação.
Tendo em vista a ausência de argumentos e documentos
de prova suficientes para esclarecer o indicativo indagado,
sugere-se manter este indicativo de irregularidade.
Conforme consta do RT, vale destacar que, se comprovado
o recolhimento a menor dos valores devidos, é preciso
apurar a responsabilidade pelo pagamento de multas e
juros de mora em função do recolhimento em atraso das
obrigações previdenciárias, uma vez que tal fato causa
dano ao erário.
2.10 Ausência de recolhimento e acúmulo de saldo de
contribuições previdenciárias retidas de terceiros e dos
segurados do RGPS (ITEM 3.4.1.3, RT 274/2018-3)
Base Legal: Art. 15, inciso I e art. 30, inciso I, alínea “a”
e “b” da Lei Federal 8.212/91; Arts. 40 e 195, inciso II da
Constituição Federal.
Conforme o item 3.4.1.3, RT 274/2018-3 abaixo
transcrito:
Da análise detalhada do Demonstrativo da Dívida
Flutuante verifica-se a ausência de recolhimento de
valores devidos à Autarquia Federal nas contas de “INSS”
e “INSS sobre serviços de terceiros PF/PJ”, cujos saldos
estão se acumulando ao longo dos exercícios, conforme
demonstrado:
Tabela
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Fonte: Processo TC 03262/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017

informações contábeis não havendo falar em violação da
Lei.

O saldo ao final do exercício (R$ 8.144.217,31) corresponde
a aproximadamente 550,78% das contribuições inscritas
no exercício de 2017 (R$ 1.478.664,65).

Registre-se ainda a garantia de que as informações
registradas pelo gestor demonstram de forma fidedigna
a situação real do ente público, permitindo aos órgãos
de controle interno e externo a aferição do cumprimento
da legislação e garantindo aos cidadãos o pleno exercício
do direito estabelecido no art. 31, § 3º da Constituição
Federal, in verbis:

Assim, considerando que tais contas se referem a
valores retidos de servidores e contratados, para
repasse ao Regime Geral de Previdência Social, fazemse necessários esclarecimentos sobre as circunstâncias
que levaram à manutenção desses valores no Passivo da
Unidade Gestora, visto que indica apropriação indevida
de recursos previdenciários.
Vale destacar ainda que o pagamento de encargos
financeiros à autarquia federal por atraso no
recolhimento das contribuições devidas é passível de
ressarcimento ao erário municipal.
JUSTIFICATIVA:
1488/2018-2:

Conforme

a

Defesa

Justificativa

Com fundamento nos balanços contábeis já
apresentados, bem como na documentação acostada
eletronicamente, resta demonstrado NÃO se tratar de
irregularidade contábil, mas de mero erro formal sem
qualquer ofensa a Lei 4.320/1964. Portanto, requer se
digne essa Egrégia Corte em afastar o achado detectado.
A Contabilidade Pública atinente ao Município segue
a forma determinada por Lei. Nesse contexto, as
informações seguem a determinação legal em sua forma
e são prestáveis para uma avaliação patrimonial.
A contabilidade pública exige do gestor fiel cumprimento
das diretrizes legais. Conforme documentação constante
do processo eletrônico o achado detectado não
prejudica a transparência, eficiência e fidedignidade das

sugere-se manter este indicativo de irregularidade.
Conforme consta do RT, vale destacar que, se comprovado
o recolhimento a menor dos valores devidos, é preciso
apurar a responsabilidade pelo pagamento de multas e
juros de mora em função do recolhimento em atraso das
obrigações previdenciárias, uma vez que tal fato causa
dano ao erário.
2.11 Ausência de pagamento dos parcelamentos
previdenciários (ITEM 3.5.1, RT 274/2018-3)

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo
Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo,
e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo
Municipal, na forma da lei.

Inobservância a Lei Federal nº 8.212/91, art. 30, Inc. I,
alíneas “a” e “b”, art. 37 da Constituição da República, Lei
4320/64, e Leis Municipais 234 e 235/2011.

[...]

Com base na tabela 20, verifica-se que a Prefeitura
Municipal de Barra de São Francisco possuía no
exercício anterior parcelamentos de débitos de
contribuições previdenciárias junto ao RGPS no total de
R$ 8.801.705,39, sendo pago neste exercício apenas o
montante de R$ 647.408,47.

§ 3º - As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta
dias, anualmente, a disposição de qualquer contribuinte,
para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes
a legitimidade, nos termos da lei.
Diante do expendido, tendo em vista ao cidadão restou a
possibilidade do exercício de um controle social efetivo,
sob dados representativos da realidade, bem como
por se tratar de erro formal (Precedentes: PP 57/2013,
PP 7/2013, Acórdão 554/2013, PP 041/2013, Acórdão
164/2009, Voto 147/2014, Voto 83/2011), requer seja
afastado o achado detectado. [Sic]
ANÁLISE: A defesa alega demonstrado não se tratar
de irregularidade contábil, mas de mero erro formal
sem qualquer ofensa a Lei 4.320/1964, no entanto,
não encaminhou documentos que comprovassem tal
alegação.
Tendo em vista a ausência de argumentos e documentos
de prova suficientes para esclarecer o indicativo indagado,
www.tce.es.gov.br

Conforme o item 3.5.1, RT 274/2018-3 abaixo transcrito:

Do mesmo modo, percebe-se que existe um
parcelamento junto ao RPPS com saldo no exercício
anterior no total de R$ 20.243.883,48, todavia não
houve nenhum recolhimento no exercício, mas apenas
a o reconhecimento de novas dívidas, no valor de R$
4.564.338,00, fazendo que com essa dívida chegue a R$
24.808.221,48.
Pelo exposto, sugere-se citar o gestor responsável a fim
de apresentar as justificativas que julgar necessárias
uma vez que o recolhimento em atraso das obrigações
previdenciárias devidas gera o pagamento de multas e
juros de mora, fato este que causa dano ao erário.
JUSTIFICATIVA:

Conforme

a

Defesa
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1488/2018-2:

a legitimidade, nos termos da lei.

(DEMDIFD):

Com fundamento nos balanços contábeis já
apresentados, bem como na documentação acostada
eletronicamente, resta demonstrado NÃO se tratar de
irregularidade contábil, mas de mero erro formal sem
qualquer ofensa a Lei 4.320/1964. Portanto, requer se
digne essa Egrégia Corte em afastar o achado detectado.

Diante do expendido, tendo em vista ao cidadão restou a
possibilidade do exercício de um controle social efetivo,
sob dados representativos da realidade, bem como
por se tratar de erro formal (Precedentes: PP 57/2013,
PP 7/2013, Acórdão 554/2013, PP 041/2013, Acórdão
164/2009, Voto 147/2014, Voto 83/2011), requer seja
afastado o achado detectado. [Sic]

Tendo em vista a ausência de esclarecimentos e
documentos suficientes para justificar a ausência de
pagamento no exercício 2017 dos parcelamentos
previdenciários, questionados, opina-se manter este
indicativo de irregularidade.

A Contabilidade Pública atinente ao Município segue
a forma determinada por Lei. Nesse contexto, as
informações seguem a determinação legal em sua forma
e são prestáveis para uma avaliação patrimonial.

ANÁLISE: A defesa alega demonstrado não se tratar de
irregularidade contábil, mas de mero erro formal sem
qualquer ofensa à Lei 4.320/1964.

A contabilidade pública exige do gestor fiel cumprimento
das diretrizes legais. Conforme documentação constante
do processo eletrônico o achado detectado não
prejudica a transparência, eficiência e fidedignidade das
informações contábeis não havendo falar em Violação
da Lei.

Peça Complementar 21282/2018-1 traz a Listagem
de Pagamentos/Bancos Período de 01/01/2017 até
31/12/2018, Credor: INST.DE PREV. DOS SERV. PÚBL.
MUN. ED BSF – GRPPS, onde encontra-se:

Registre-se ainda a garantia de que as informações
registradas pelo gestor demonstram de forma fidedigna
a situação real do ente público, permitindo aos órgãos
de controle interno e externo a aferição do cumprimento
da legislação e garantindo aos cidadãos o pleno exercício
do direito estabelecido no art. 31, § 3º da Constituição
Federal, in verbis:

- R$ 2.216.171,21 em pagamentos referentes ao
parcelamento de débitos previdenciários Lei municipal
234/2011 no exercício de 2017, e

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo
Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo,
e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo
Municipal, na forma da lei.
[...]
§ 3º - As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta
dias, anualmente, a disposição de qualquer contribuinte,
para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes

Na Conta Pagamento: 211420100003 - Contribuições ao
RPPS - Débito Parcelado:

- R$ 2.127.145,39 em pagamentos referentes ao
parcelamento de débitos previdenciários Lei municipal
234/2011 no exercício de 2018.
Na Conta Pagamento: 211429900000 - Outros Encargos
Sociais, R$ 700.854,01 em pagamentos referentes ao
parcelamento de débitos previdenciários Lei municipal
234/2011 no exercício de 2018.
Observa-se, no entanto, que o montante de R$
R$ 2.216.171,21 em pagamentos referentes ao
parcelamento de débitos previdenciários Lei municipal
234/2011 no exercício de 2017, não corresponde ao
demonstrado no Demonstrativo da Dívida Fundada
www.tce.es.gov.br

2.12 Inconsistência na escrituração e evidenciação
contábil do parcelamento de débito previdenciário
(ITEM 3.5.2, RT 274/2018-3)
Base Legal: Artigos 98 a 100 da Lei 4320/64 e Normas
Brasileiras de Contabilidade (2016/NBCTSPEC).
Conforme o item 3.5.2, RT 274/2018-3 abaixo transcrito:
Constata-se na tabela 20 que, quanto ao parcelamento
de INSS, foram realizadas baixas no montante de
R$ 647.408,47, contudo, em consulta ao Sistema de
Informações do Banco do Brasil (http://www.bb.com.
br/pbb/pagina-inicial/setor-publico/governo-federal/
gestao/gestao-de-recursos/repasse-de-cursos/
transferencias-constitucionais#/ ) verifica-se que foram
abatidos do FPM do município de Barra de São Francisco
os seguintes valores referentes aos parcelamentos “RFBPREV-PARC53”, “RFB-PREV-OB COR” , “RFB-PREV-OB
DEV” e “RFB-PREV-PARC60”, totalizando R$ 3.790.525,74,
conforme demonstrado:
Tabela 19: Parcelamento débitos previdenciários INSS:
Abatimentos FPM
Em R$ 1,00.
Tabela
Diante do exposto, verifica-se que há evidências de
inconsistência na escrituração e evidenciação do valor
constante no passivo a título de parcelamentos de
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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débitos, motivo pelo qual se propõe a citação do gestor
para apresentar as justificativas que julgar necessárias.
JUSTIFICATIVA:
1488/2018-2:

Conforme

a

Defesa

Justificativa

A conclusão inferida do Relatório Técnico 00274/2018-3
corroborada pela Instrução Técnica Inicial 00485/2018 e
pelo achado consoante em eventual “inconsistência na
escrituração e evidenciação contábil do parcelamento
de débito previdenciário”.
“Em análise a escrituração e evidenciação de
parcelamentos previdenciários foi possível verificar que
essas despesas se encontram fielmente contabilizadas
de acordo com suas naturezas.
É importante frisar que os abatimentos no FPM que
totalizam no valor de R$ 3.143.117,27 (RFB-PREV-OB
COR e RFB-PREV-OB DEV) referem-se a retenções de
obrigações previdenciárias correntes devidas ao INSS,
sendo contabilizadas como tal. Esse procedimento e
autorizado pela MP nº 2.129-6/2001.4”
Para corroborar a legitimidade da contabilização em
comento, este ordenador traz a colação a listagem de
pagamento demonstrando a contabilização dos mesmos,
conforme anexo.
Nesse passo, solicita desde já reanálise por parte da
área técnica a fim de que a questão seja reavaliada sob
a ótica da metodologia utilizada pelo Município, a fim de
restar demonstrada a regularidade dos atos praticados
no Município.
Diante do expendido, seja afastado o indício de
irregularidade achado, com fundamento nos
apontamentos adrede. [Sic]
ANÁLISE: A defesa alegou que as despesas com

Parcelamento de débitos previdenciários do INSS,
abatimentos do Fundo de Participação dos Municípios
(FPM), se encontram fielmente contabilizadas de acordo
com suas naturezas.
Na Peça Complementar 21273/2018-2 há o seguinte
esclarecimento por parte do contador: “...os abatimentos
no FPM que totalizam no valor de R$ 3.143.117,27
(RFB-PREV-OB COR e RFB-PREV-OB DEV) referem-se
a retenções de obrigações previdenciárias correntes
devidas ao INSS, sendo contabilizadas como tal. Esse
procedimento é autorizado pela MP nº 2.129-6/2001.
Dessa forma, esses abatimentos no FPM não se tratam
parcelamento de débitos...” (negritei e grifei)
A Peça Complementar 21277/2018-1 apresenta Listagem
de Pagamentos/Bancos, período de 01/01 a 31/12/2017,
através da Conta Bancária 3.401.905-7 – FPM, com
Credor INSS, totalizando R$ 3.143.117,27.
Dessa forma, demonstrou a defesa não se tratar de
inconsistência na escrituração e evidenciação contábil
do parcelamento de débito previdenciário, sugere-se,
portanto, afastar o presente indicativo de irregularidade.
Importante ressaltar que o Plenário do STF, em decisão
proferida no RE 848.826, adotou o entendimento de que,
para fins de inelegibilidade (art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei
Complementar 64/90, alterado pela Lei Complementar
nº 135, 4 de junho de 2010), a apreciação das contas de
gestão dos prefeitos será feita pelas Câmaras Municipais,
com auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo
parecer prévio somente deixará de prevalecer por 2/3
dos vereadores.
A ATRICON (Associação dos Membros dos Tribunais
de Contas do Brasil), por meio da Resolução nº
www.tce.es.gov.br

01/2018, de 13 de agosto de 2018, com base na retro
mencionada decisão do STF, apresentou recomendação
a todos os Tribunais de Contas do Brasil nos processos
de contas de gestão em que o Prefeito figurar como
ordenador de despesa e houver repercussão para fins de
inelegibilidade.
Seguindo recomendação da ATRICON, baseada na
decisão proferida pelo STF no RE 848.826, o acórdão
de julgamento produzirá todos efeitos legais, tais como
imputação de débito e aplicação de multa, exceto quanto
à aplicação da lei da “ficha limpa”. Após o trânsito em
julgado do acórdão, o Tribunal emitirá parecer prévio
que instrumentalizará o julgamento pela Câmara
Municipal somente para os fins inelegibilidade (art. 1º,
I, g da Lei Complementar nº 64/90, alterado pela Lei
Complementar nº 135, 4 de junho de 2010).
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites
processuais e legais, subscrevendo em todos os seus
termos, o entendimento técnico e do Ministério Público
de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte deliberação que submeto à sua consideração,
por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal
na decisão do Recurso Extraordinário nº 848.826/DF e
com base na Resolução nº 01/2018 da ATRICON.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1 MANTER as seguintes irregularidades, apontadas
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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nos itens 2.1, 2.4, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11 da Instrução
Técnica Conclusiva 491/2019, de responsabilidade do
senhor Alencar Marim:
2.1 Inobservância do prazo regulamentar de
encaminhamento da PCA (ITEM 2.1 RT 274/2018-3)
Base Legal: art. 139 do Regimento Interno do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado pela
Resolução TC 261/2013 e art. 135 da LC 621/12.
2.4 Ausência de movimentação e acúmulo de saldo nas
contas de consignações do passivo financeiro (ITEM
3.2.4, RT 274/2018-3)
Base Legal: artigos 92 e 105 da Lei 4.320/1964.
2.8 Não pagamento da totalidade das contribuições
patronais devidas ao RGPS (ITEM 3.4.1.1, RT 274/20183)
Base Legal: Arts. 85, 87, 102 e 103 da Lei Federal 4.320/64
e artigo 15, I c/c 22, I e II da Lei Federal 8212/1991.
2.9 Não recolhimento da totalidade das contribuições
sociais retidas dos servidores vinculados ao RGPS (ITEM
3.4.1.2, RT 274/2018-3)

alíneas “a” e “b”, art. 37 da Constituição da República, Lei
4320/64, e Leis Municipais 234 e 235/2011.
1.2 JULGAR IRREGULARES AS CONTAS do senhor
Alencar Marim - Prefeito Municipal de Barra de São
Francisco no exercício de 2017, pela prática de atos
ilegais, presentificados nos itens 2.1, 2.4, 2.8, 2.9, 2.10
e 2.11 acima discriminados, com amparo no artigo 84,
inciso III, da Lei Complementar Estadual 621/2012,
observando que este julgamento não produzirá efeitos
para os fins de inelegibilidade, nos termos do art. 1º,
I, g da Lei Complementar nº 64/90 (alterado pela Lei
Complementar nº 135, 4 de junho de 2010), por força da
tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na decisão do
Recurso Extraordinário nº 848.826/DF;
1.3 APLICAR MULTA ao senhor Alencar Marim no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com base no artigo 135,
incisos I e II da Lei Complementar 621/2012 e art. 389, I
do RITCEES;

2.10 Ausência de recolhimento e acúmulo de saldo de
contribuições previdenciárias retidas de terceiros e dos
segurados do RGPS (ITEM 3.4.1.3, RT 274/2018-3)

1.4 ENVIAR, após o trânsito em julgado, a comunicação
do julgamento, por força da tese fixada pelo Supremo
Tribunal Federal na decisão do Recurso Extraordinário
nº 848.826/DF, sob a forma de parecer prévio,
recomendando a desaprovação das contas pela Câmara
Municipal, para fins de inelegibilidade, nos termos do
art. 1º, I, g da Lei Complementar nº 64/90 (alterado pela
Lei Complementar nº 135, 4 de junho de 2010);

Base Legal: Art. 15, inciso I e art. 30, inciso I, alínea “a”
e “b” da Lei Federal 8.212/91; Arts. 40 e 195, inciso II da
Constituição Federal.

1.5 RECOMENDAR o atendimento integral à IN 43/2017
e seus anexos no envio das próximas prestações de
contas (Itens 2.2, 2.5, 2.6 e 2.7);

2.11 Ausência de pagamento dos parcelamentos
previdenciários (ITEM 3.5.1, RT 274/2018-3)

1.6 DETERMINAR ao Prefeito Municipal e ao atual
Controlador Geral do Município de Barra de São
Francisco:

Base Legal: Arts. 85, 87, 102 e 103 da Lei Federal
4.320/64.

Inobservância a Lei Federal nº 8.212/91, art. 30, Inc. I,

www.tce.es.gov.br

1.6.1 Que seja realizada conciliação nas contas de
consignações do passivo financeiro e, caso necessário,
lançamentos de ajustes visando a regularização das
mesmas (Item 2.4);
1.6.2 Que seja instaurada Tomada de Contas Especial,
para apuração e quantificação do dano, bem como
identificação dos responsáveis, a fim de apurar a
totalidade dos encargos financeiros incidentes sobre o
recolhimento em atraso das parcelas devidas ao INSS
(Itens 2.8, 2.9 e 2.10)., sob pena de incorrerem em
responsabilidade solidária, informando, ainda, outros
dados exigidos pela Instrução Normativa TC nº 32/2014,
devendo os autos da Tomada de Contas Especial ser
encaminhados a este Tribunal no prazo de 90 (noventa)
dias, na forma do art. 14 da IN TC 32/2014;
1.6.3 Comuniquem a esta Corte de Contas a Instauração
de Tomada de Contas em tela, no prazo de 15 (quinze)
dias, de acordo com o estabelecido no art. 5º da IN TC
32/20146 e, acaso confirmado o prejuízo, providenciem
sua devolução ao erário do município, nos termos dos
arts. 152 e seguintes do Regimento Interno do Tribunal,
devendo observar os prazos constantes da IN nº 32/2014;
1.7 ENCAMINHAR os autos ao Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas, nos termos do art. 461
do Regimento Interno, a fim de que seja remetida aos
órgãos competentes a documentação necessária para
a realização da cobrança, caso não comprovado o
recolhimento da multa imputada no prazo previsto no
art. 454, I do Regimento Interno.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 17/04/2019 – 11ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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4. Especificação do quórum:

Responsável: THIAGO FIORIO LONGUI

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Luiz
Carlos Ciciliotti da Cunha.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA – EXERCÍCIO DE 2017
– JULGAMENTO PELA REGULARIDADE COM RESSALVA
DAS CONTAS – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR

5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa
aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso
I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível
recurso, os prazos para interposição encontram-se
previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

Acórdão 00471/2019-8
Processo: 03285/2018-2
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: PMRNS - Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
da Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, referente
ao exercício de 2017, sob a responsabilidade do senhor
Thiago Fiorio Longui.
O Chefe do Poder Executivo Municipal encaminhou o
Ofício 80/2018 (protocolo n. 03695/2018-1), com qual
requer a prorrogação do prazo para encaminhamento da
prestação de contas anual de 2017, tendo em vista as
fortes chuvas ocorridas no mês de março do corrente ano,
o que levou o Prefeito a Decretar estado de emergência
no município, segundo consta do Decreto n. 478 de 22
de março de 2018, publicado no Diário Oficial de 23 de
março de 2018 (peça complementar 04125/2018-4). Foi
acolhida a solicitação e concedida prorrogação de prazo
por mais 30 dias a partir da publicação da decisão, nos
termos da Decisão 950/2018 da 12ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
Tendo vencido o prazo na data de 04/06/2018 (doc.
12 - Despacho 35475/2018), foi emitido o Termo de
Notificação Eletrônico 4686/2018 – cidadES, de omissão,
na data de 07/06/2018.
A documentação foi homologada na data de 18/06/2018.
Em 25/06/2018 foi emitido novo Termo de Notificação
Eletrônico de nº 5611/2018 para encaminhar
www.tce.es.gov.br

documentação faltante da Prestação Contas Anual em 5
dias, conforme Solicitação de Retificação SOLRET 1, prazo
para atendimento venceu em 02/07/2018, cuja situação
no CidadES Web encontra-se como “não enviada” até a
data de 20 de março de 2019.
A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 387/2018
e a Instrução Técnica Inicial 551/2018, com sugestão de
citação do senhor Thiago Fiorio Longui para apresentação
de razões de defesa, o que foi realizado mediante a
Decisão Segex 538/2018:
Tabela
O senhor Thiago Fiorio Longui foi citado através de sua
Chefe de Gabinete, conforme Certidão 4971/2018 do
Núcleo de Controle de Documentos, e apresentou suas
justificativas conforme Defesa/Justificativa 1576/2018 e
Peça Complementar 22919/2018.
Foram os autos encaminhados ao Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia – NCE, o qual
elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 502/2019,
opinando pela regularidade com ressalvas da Prestação
de Contas, mantendo tão somente a irregularidade
quanto a “Divergência entre os saldos das contas
contábeis da dívida ativa do Balanço Patrimonial e do
Demonstrativo da Dívida Ativa” item 3.7.1 do Relatório
Técnico 387/2018 e item 2.6 da Instrução Técnica
Conclusiva 502/2019, e quanto ao atraso na Prestação
de Contas.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas,
em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador
Luciano Vieira (Parecer do Ministério Público de Contas
849/2019).
Na 11ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara, em 17 de abril
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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de 2019, foi realizada sustentação oral pelo Prefeito
Municipal de Rio Novo do Sul, Thiago Fiorio Longui,
oportunidade em que deferi o pedido de juntada de
documentação aos autos e prossegui com o julgamento.
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 o opinamento técnico, divergindo tão somente
quanto ao não atendimento do prazo de envio dos
demonstrativos, posto que comprovado o atraso no envio
decorreu das fortes chuvas que assolaram o município,
conforme fato público e notório, amplamente divulgado
à época e que contou com pedido de prorrogação
deferido por esta Corte de Contas. Nos demais pontos,
acompanho o entendimento técnico e Ministerial pelos
afastamentos dos indicativos de irregularidades indicados
na Instrução Técnica Inicial 551/2018, tomando como
razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução
Técnica Conclusiva 502/2019, abaixo transcrita:
“[...]
2 – INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE
2.1. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENVIO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Item 2.1 do RT 387/2018)
Base Normativa: art. 139 do RITCEES.
Consta do RT 387/2018:
A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal,
por meio do sistema CidadES, em 18/06/2018, nos
termos do art. 139 do Regimento Interno do Tribunal

de Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado pela
Resolução TC 261/2013, não 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.
Tendo em vista o descumprimento do prazo de envio
da PCA, propõe-se a citação do gestor responsável para
apresentar justificativa, tendo como fundamento o art.
139 do RITCEES.
JUSTIFICATIVA: Abaixo segue reprodução das alegações
de defesa:
ANÁLISE: Verificou-se que a prorrogação excepcional
concedida por esta Corte de Contas em 25/04/18,
dilatando o prazo de entrega da PCA 2017, em mais 30
dias, a partir da publicação de sua deliberação, venceu
em 26/05/18. Ultrapassado este prazo, a unidade
gestora não apresentou a PCA 2017. Quanto à alegação
de pedido de novo prazo, não houve decisão desta Corte
de Contas nesse sentido.
Assim, considerando que o RITCEES e a IN 43/2017
regulamentam entre outras, as datas limites de
cumprimento da obrigatoriedade, sem disporem sobre
casos de prorrogação, entendemos que as justificativas
apresentadas não são suficientes para elidir o
apontamento, opinando, portando, pela aplicação
de sanção por multa ao responsável, tendo como
fundamento o art. 135 da Lei Complementar 621/2012.
[g.n.]
2.2. DIVERGÊNCIA ENTRE O SALDO DA DÍVIDA
FLUTUANTE E O SALDO DO PASSIVO FINANCEIRO
www.tce.es.gov.br

EVIDENCIADO NO BALANÇO PATRIMONIAL (Item 3.1.12
do RT 387/2018)
Base Normativa: artigos 85, 89, 100, 101 e 105, da lei
federal 4.320/1964
Consta do RT 387/2018:
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
Demonstrativo
Valor
Balanço Patrimonial (a)
2.485.563,57
Demonstrativo da Dívida 969.707,31
Flutuante (b)
(=) Divergência (a-b)
1.515.856,26
Fonte: Processo TC 03285/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017

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, para apresentar
as razões de justificativas que julgar necessárias.
JUSTIFICATIVA: O defendente admitiu a divergência
apontada. Informa também que entrou em contato com
a empresa fornecedora do sistema de contabilidade
solicitando esclarecimento quanto à inconsistência
encontrada no arquivo DEMDFLT.XML, a qual informou
que as inconsistências foram sanadas para a próxima
prestação de contas. Acrescenta também que o
Demonstrativo da Dívida Flutuante impresso em PDF
pelo Setor de Contabilidade não apresenta divergência
com o Balanço Patrimonial.
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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Destacou também estar ciente de que tal erro também
vem ocorrendo em outros municípios.
Em peça complementar encaminhou
Demonstrativo da Dívida Flutuante.

cópia

do

ANÁLISE: Verificou-se que o saldo dos Restos a Pagar
Processados evidenciado no Demonstrativo da Dívida
Flutuante encaminhado em peça complementar
equivale à divergência detectada na análise da PCA.
Por conseguinte, os saldos do passivo financeiro e
do demonstrativo da dívida flutuante também se
equivalem. Nesse sentido, pode-se consentir, apesar
da inconsistência apontada no Demonstrativo da Dívida
Flutuante em arquivo XML, a razoabilidade em se
considerar como atenuante o fato de o saldo do passivo
financeiro no Balanço Patrimonial tornar evidente o total
da dívida flutuante da prefeitura. Nesse sentido, somos
por acolher as justificativas apresentadas.
Recomenda-se, contudo, atendimento integral à IN
43/2017 e seus anexos no envio das próximas prestações
de contas.

mês de dezembro/2017. Entretanto, de acordo com o
detalhamento a seguir, as contas apresentam acúmulo
de saldo, perpetuando-se no Passivo Financeiro:
Tabela 16: Contas de consignação Em R$ 1,00
Desta forma, sugere-se a citação do gestor para
apresentar os documentos e razões de justificativa que
julgar necessários.
JUSTIFICATIVA: O defendente alega que as retenções
realizadas em 2017 foram recolhidas a quem de direito,
não havendo apropriação indevida de valores de
terceiros por parte da administração.
Informa também, no tocante aos saldos acumulados,
que os mesmos se referem a movimentos de retenções
na fonte realizados em exercícios anteriores, os quais,
conforme consulta ao site do TCEES, ainda não foram
julgados, tornando mais difícil a identificação de seus
valores.

Verifica-se nos demonstrativos contábeis que as contas
de consignação, demonstradas na tabela a seguir, não
apresentaram movimentação no decorrer do exercício
e/ou mantiveram seu saldo inalterado.

Acrescenta, contudo, que a Secretaria Municipal de
Finanças e Planejamento procedeu à abertura de
processo administrativo (Proc. 6430/18), conforme
ofício 142/2018, solicitando ao chefe do Poder Executivo,
autorização para a realização de conciliações contábeis
e posterior regularização dos saldos, com recolhimento
a quem de direito e ou cancelamento/encampação dos
saldos por meio de ato próprio do executivo. Apresentou
também, em peça complementar, cópia do pedido e
da autorização para a abertura de processo relativo ao
procedimento de conciliações contábeis com o fim de
identificar os saldos acumulados e posterior providências
cabíveis.

Na data do encerramento do exercício, poder-seia admitir apenas a pendência de saldo referente ao

ANÁLISE: Verificou-se que de fato as contas do
exercício anterior (2016) ainda estão pendentes de

2.3. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO E ACÚMULO DE
SALDO NAS CONTAS DE CONSIGNAÇÃO (Item 3.2.3 do
RT 387/2018).
Base Normativa: Arts. 85, 87, 88, 89, 92, 93, 101, 103 e
105 da Lei 4.320/1964
Consta do RT 387/2018:
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julgamento por esta Corte de Contas. Isto, contudo,
não representa obstáculo para a devida identificação
de valores registrados nas peças contábeis elaboradas
pelo ente público. Destaque-se aqui a Norma Brasileira
de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público –
Estrutura Conceitual, quando aborda a importância da
Verificabilidade (item 3.26 da norma) da informação
contida nos Relatórios Contábeis, no sentido de que
representem fielmente os fenômenos econômicos que
se propõem a representar. Nessa linha de raciocínio,
todos os registros evidenciados nas peças contábeis
devem ser suportados por documentos hábeis que lhe
permitam a correta identificação.
No que se refere ao procedimento iniciado pelo
defendente, com o intuito de conciliar e regularizar
os saldos acumulados sem movimentação, ainda não
foi apresentada nenhuma conclusão que aponte no
sentido de saneamento do item. Há contudo, de se
considerar a caracterização da boa-fé do gestor ao iniciar
procedimento de regularização dos itens apontados.
Nesse sentido, acolhemos as justificativas, passível de
verificação da regularização na próxima Prestação de
Contas.
2.4. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO
RETIDA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS (ITEM
3.4.1 DO RT 387/2018).
Base Normativa: art. 40 da Constituição da República e
Lei 9717/98;
Consta do RT 387/2018:
Em relação às contribuições previdenciárias do RPPS
(parte do servidor), observa-se, da tabela 17, que os
valores registrados pela unidade gestora, no decorrer
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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do exercício em análise, representaram 79,25% 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 82,52% dos
valores devidos, sendo considerados como passíveis de
justificativas, para fins de análise das contas.

ANÁLISE: Consultando-se o Demonstrativo da Dívida
Flutuante integrante da PCA 2017 do Fundo de Saúde,
verificou-se que o valor retido para repasse ao RPPS,
foi de R$ 177.414,12, que somado ao valor retido e
evidenciado no Demonstrativo da Dívida Flutuante da
Prefeitura, no montante de R$ 690.214,57, perfaz a
quantia de R$ 867.628,69.

Tabela 17: Contribuições Previdenciárias – Servidor Em
R$ 1,00

Esses mesmos valores também estão registrados no
Balancete de Verificação da Prefeitura e do Fundo
de Saúde. Verificou-se também que os arquivos
FOLRPP enviados na PCA da prefeitura e do Fundo de
Saúde registraram o mesmo valor de contribuição
previdenciária do servidor, ou seja, R$ 870.916,85.

Fonte: Processo TC 03285/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Diante do exposto, sugere-se citar o para apresentar
as razões de justificativas que considerar necessárias,
acompanhados de documentos de prova.
JUSTIFICATIVA: Argumenta o defendente que os arquivos
FOLRPP E FOLRGP encaminhados na PCA englobam os
valores gerais da folha de pagamento do município.
Conforme afirma, em 2017 a folha de pagamentos
era gerada sem separar-se os valores pertinentes à
Prefeitura e ao Fundo de Saúde. Assim, o valor de
R$ 870.916,85 constante da tabela 17 refere-se às
contribuições da Prefeitura e do Fundo de Saúde devidas
ao IPAS. Acrescenta que os arquivos FOLRPP constante
dos processos da Prefeitura (Proc. TC 03285/2018) e do
Fundo de Saúde (Proc. TC 3297/2018) apresentam os
mesmos valores.
Encaminhou também o arquivo DELQUIT, que compõe o
processo TC 8986/2018 do IPAS, declarando a quitação
dos débitos referentes ao exercício de 2017. Juntamente
foram anexadas cópias dos Demonstrativos da Dívida
Flutuante, Resumo das Folhas de Pagamento e Razão
Contábil.

Assim, considerando o confronto das informações
dispostas nos demonstrativos intitulados “Demonstrativo
da Dívida Flutuante” e “Balancete de Verificação” da
Prefeitura e do Fundo em relação ao resumo das folhas
de pagamento, também dos mesmos entes, constatouse que a divergência em análise aponta no sentido de
falha formal na elaboração individual de seus respectivos
resumos de folhas de pagamento do exercício de 2017.
Reforça isso a declaração de quitação previdenciária do
IPASNOSUL em 28/02/2018, encaminhada em sua PCA
2017. Vale ainda destacar que os valores evidenciados
no Demonstrativo da Dívida Flutuante e no Balancete
de Verificação são coerentes com os registros do
Demonstrativo de Contribuição do Servidor (DEMCSE).
Portanto, diante do exposto, e tendo em vista que a
falha na elaboração da peça contábil não prejudicou o
recolhimento dos valores previdenciários dos servidores,
somos por acolher as justificativas apresentadas.
Recomenda-se, contudo, para o envio das próximas
prestações de contas, atendimento integral à IN 43/2017
www.tce.es.gov.br

e seus anexos.
2.5. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL E DA CONTRIBUIÇÃO RETIDA DOS
SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS (ITEM 3.4.2 DO RT
387/2018).
Base Normativa: art. 201 da Constituição da República
e Lei 8212/91
Consta do RT 387/2018:
No que tange às contribuições previdenciárias parte
patronal, verifica-se, da tabela 16, que os valores
registrados pela unidade gestora, no decorrer do exercício
em análise, representaram 53,59% dos valores devidos,
sendo considerados como passíveis de justificativas,
para fins de análise das contas. Já os valores pagos pela
unidade gestora, no decorrer do exercício em análise,
representaram 49,80% dos valores devidos, sendo
considerados como passíveis de justificativas, para fins
de análise das contas.
Em relação às contribuições previdenciárias retidas
dos servidores, observa-se, da tabela 17, que os
valores registrados pela unidade gestora, no decorrer
do exercício em análise, representaram 56,53% 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 62,51% dos
valores devidos, sendo considerados como passíveis de
justificativas, para fins de análise das contas.
Tabela 16: Contribuições Previdenciárias – Unidade
Gestora Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 03285/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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Tabela 17: Contribuições Previdenciárias – Servidor Em
R$ 1,00
Fonte: Processo TC 03285/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Diante do exposto, sugere-se citar o responsável
para apresentar as razões de justificativas que
considerar necessárias, acompanhados de documentos
comprobatórios.
Ressalta-se que o pagamento em atraso gera a cobrança
de encargos financeiros à autarquia federal, passíveis de
ressarcimento ao erário público, nos termos do art. 37
da Constituição da República.
JUSTIFICATIVA:
a) Quanto à contribuição dos servidores:
Assim como já informado no item anterior, o defendente
argumenta que o arquivo FOLRGP (Resumo da Folha de
Pagamento) que compõe a PCA 2017 da Prefeitura e
do Fundo de Saúde possuem as mesmas informações.
Acrescenta também que o arquivo SEFIP encaminhado
ao INSS contempla informações das unidades gestoras
Prefeitura e Fundo de Saúde, tendo em vista que o Fundo
de Saúde passou a ser considerado Unidade Gestora
no início de 2017. Em sua defesa apresentou quadros
comparativos das informações dispostas no Razão
Contábil, Demonstrativo da Dívida Flutuante, Resumo
da Folha de Pagamentos e SEFIP, conforme reproduzido
abaixo:
(FIGURA)
Destaca ainda que a divergência de R$ 223,89 entre
os valores do Razão contábil e o Demonstrativo da
Dívida Flutuante em relação ao SEFIP provém do
arredondamento de casas decimais entre o SEFIP e a

planilha INSS contabilizada na prefeitura e Fundo de
Saúde, em função de o setor contábil realizar retenções
na fonte dos valores de INSS separado por centro de
custos e secretarias. Observa ainda que o Demonstrativo
refletido no arquivo FOLRGP foi o único que não
informou separadamente os valores de INSS a recolher
dos servidores.
Junto à defesa encaminhou, cópias do resumo da folha
de pagamentos, razão da conta INSS servidores da
prefeitura e fundo de saúde e Demonstrativo da Dívida
Flutuante da prefeitura e fundo de saúde.
b) Quanto à contribuição patronal:
Da mesma forma que as contribuições dos servidores,
o defendente apresentou como argumentação o fato do
Resumo da Folha de Pagamentos apresentar os valores
consolidados, prejudicando a análise técnica. Afirma
também que a geração dos arquivos FOLRGP E FOLRPP
sem segregação em unidades gestoras está relacionado
a dois fatores:
O Fundo de Saúde passou a ter contabilidade própria a
partir de 01/01/2017, sem que houvesse segregação da
folha de pagamento em duas unidades gestoras;
O encerramento de contrato com a empresa que prestava
serviços até meados de 2017, tendo sido realizada
licitação para contratação de nova empresa fornecedora
de software, com posterior migração de dados a partir
de julho de 2017.
Acrescenta, inclusive, que a SEFIP foi emitida sem
segregação das informações do INSS em unidades
gestoras.
Enfim, declara estar providenciando junto aos setores
envolvidos e à empresa fornecedor de software, a
www.tce.es.gov.br

correção e conferência na elaboração dos próximos
arquivos. Junto encaminhou em peça complementar,
cópias do resumo das folhas de pagamento, listagem
de liquidações INSS empresa, cópia do contrato com a
empresa E&L Produções de Software e Certidão Positiva
com efeitos de negativa emitida pela Receita Federal.
Também elaborou tabela com os valores do INSS patronal
recolhidos em 2017, a qual reproduzimos abaixo:
(FIGURA)
ANÁLISE: De fato, em consulta ao arquivo FOLRGP da
prefeitura e do Fundo de Saúde, integrantes de suas
respectivas Prestações de Contas, verificou-se que
os mesmos possuem registos iguais de contribuições
previdenciárias do servidor e patronal. Assim, tratase de um único arquivo, consolidado, e utilizado nas
prestações de contas de duas unidades gestoras. Posto
isso, procede-se à análise:
Quanto ao INSS dos servidores: O Demonstrativo da
Dívida Flutuante da Prefeitura evidencia saldo compatível
com os registros do Razão da conta INSS servidores e
do Balancete de Verificação. Também se apresentam
compatíveis os mesmos demonstrativos pertinentes ao
Fundo de Saúde. Constata-se também que o somatório
das inscrições de INSS da Prefeitura e Fundo de Saúde,
constantes de seus respectivos Demonstrativos da Dívida
Flutuante, são quase os mesmos lançados no Resumo
da Folha de Pagamento, indicando consistência entre
as informações compartilhadas nas peças contábeis em
análise.
Nesse sentido, ante o exposto, considerando que as
informações apresentadas pelo defendente apontam
para uma falha formal, que no caso se caracterizou pela
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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ausência de segregação dos valores retidos a título de
contribuição previdenciária ao INSS do servidor, em
unidades gestoras próprias, sem evidências de prejuízo à
Autarquia Federal (INSS), somos apenas por recomendar
ao gestor o atendimento integral à IN 43/2017 e seus
anexos no envio das próximas prestações de contas.
Quanto ao INSS empresa: Constatou-se que o somatório
das contribuições patronais da Prefeitura e do Fundo
de Saúde, evidenciadas no Balancete de Verificação
alcançam o montante de R$ 637.536,10, equivalente
ao montante registrado na listagem de liquidações
encaminhada pela defesa. Verifica-se também que este
mesmo valor aproxima-se do montante evidenciado no
Resumo da Folha de Pagamentos, de R$ 627.075,00,
tendo sido liquidado um valor ligeiramente acima (R$
637.536,10) do que consta no Resumo da Folha de
Pagamentos.
Vê-se, portanto, diante das informações expostas,
que os documentos apontam no sentido de falha de
natureza formal, não havendo evidências da ausência
de recolhimento de contribuição patronal ao INSS.
Nesse sentido somos apenas por recomendar ao gestor
o atendimento integral à IN 43/2017 e seus anexos no
envio das próximas prestações de contas.
2.6. DIVERGÊNCIA ENTRE OS SALDOS DAS CONTAS
CONTÁBEIS DA DÍVIDA ATIVA DO BALANÇO
PATRIMONIAL (BALPAT) E DO DEMONSTRATIVO DA
DÍVIDA ATIVA (DEMDAT) (ITEM 3.7.1 DO RT 387/2018).
Base Normativa:
Consta do RT 387/2018:
Nas tabelas a seguir, demonstram-se os registros nas
contas contábeis representativas da dívida ativa da

unidade gestora:
Tabela 19 Análise da Dívida Ativa Tributária
Fonte: Processo TC 03285/2018-2 - Prestação de Contas
Anual/2017
Verifica-se, na tabela anterior, que o valor dos créditos
de natureza tributária inscritos em dívida ativa,
evidenciados no Demonstrativo da Dívida Ativa, diverge
dos saldos das respectivas contas contábeis do Balanço
Patrimonial.
Tabela 20 Análise da Dívida Ativa Não Tributária
Fonte: Processo TC 03285/2018-2 - Prestação de Contas
Anual/2017
Verifica-se, na tabela anterior, que o valor dos créditos
de natureza não tributária inscritos em dívida ativa,
evidenciados no Demonstrativo da Dívida Ativa, está
devidamente registrado em suas respectivas contas
contábeis do Balanço Patrimonial.
Tabela 21 Análise Geral da Dívida Ativa (tributária e não
tributária)
Fonte: Processo TC 03285/2018-2 - Prestação de Contas
Anual/2017
Verifica-se, na tabela anterior, que o valor dos créditos
inscritos em dívida ativa, evidenciados no Demonstrativo
da Dívida Ativa, diverge dos saldos das respectivas contas
contábeis do Balanço Patrimonial.

de inscrição de dívida no valor de R$ 1.285.014,79,
resultando em saldo para o exercício seguinte de
R$ 1.349.388,09. Entretanto, constatou-se, segundo
informa, que ocorreram correções no arquivo DEMDAT
pelo Setor Tributário da Prefeitura, o qual, tendo sido
encaminhado ao Setor Contábil para compor a PCA
2017, não sofreu atualização dos novos lançamentos.
Acrescenta que foram iniciados procedimentos para a
correção dos lançamentos, bem como as atualizações
e baixas referentes ao exercício de 2018. Ressalta que
no fechamento da PCA 2018 serão realizados novos
lançamentos contábeis a fim de conciliar o valor da
dívida ativa com o Balanço Patrimonial.
Junto à defesa foi encaminhada cópia da nota de
lançamento nº 16/2017, no valor de R$ 1.285.014,79.
ANÁLISE: Apesar do exposto pelo defendente, não
se verificou em sua defesa elementos concretos que
esclareçam a divergência apontada e comprovem sua
retificação. Assim, permanece a irregularidade.
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual de gestão
relativa à Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul,
exercício de 2017, formalizada de acordo com a IN
43/2017, e conforme escopo definido na Resolução TC
297/2016 e alterações posteriores.

Tendo em vista a divergência assinalada, sugere-se citar
o gestor responsável (arts. 35 e 83 a 89 da Lei 4320/64 e
Normas Brasileiras de Contabilidade).

Apontados indicativos de irregularidades no RT
387/2018, assegurou-se ao responsável indicado o
direito ao contraditório e à ampla defesa, observado,
portanto, o devido processo legal.

JUSTIFICATIVA: Segundo o defendente, em análise aos
lançamentos contábeis realizados no encerramento
do exercício de 2017, identificou-se o lançamento

Devidamente citado, o responsável pela gestão da
Prestação de Contas sob exame, Senhor Thiago Fiorio
Longui, apresentou justificativas com documentação de

www.tce.es.gov.br
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suporte, em resposta ao Termo de Citação 1026/2018,
restando irregular o aponte 2.6 desta Instrução Técnica.

O Parecer do Ministério Público de Contas 849/2019,
acresce:

Diante do exposto e do que consta dos autos, submetese à consideração superior a seguinte proposta de
encaminhamento:

“[...]

1. Julgar REGULAR COM RESSALVA a prestação de
contas anual de gestão do Senhor Thiago Fiori Longui,
no exercício das funções de ordenador de despesas da
Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, no exercício
de 2017, na forma do artigo 84 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
COM RESSALVA da prestação de contas anual de gestão,
exercício de 2017, sob responsabilidade do Senhor Thiago
Fiorio Longui, objetivando instrumentalizar o julgamento
pela Câmara Municipal de Rio Novo do Sul, nos termos
do art. 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar nº
64, de 18 de maio de 1990.
3. Aplicar sanção por multa ao responsável, tendo em
vista o atraso no envio da presente prestação de contas,
nos termos do art. 135 da Lei Complementar 621/2012
(Item 2.1 do RT).

A priori, insta destacar que o gestor responsável pelo
envio das contas em exame[1] não cumpriu o prazo
previsto no art. 139 do RITCEES[2].
Destarte, verificado o descumprimento do prazo para
apresentação da prestação de contas, imperiosa a
aplicação de multa ao responsável, o que encontra
ressonância no art. 135, incisos VIII e IX, da LC n. 621/12,
que estabelece:
Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de
até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente
em outra moeda que venha a ser adotada como moeda
nacional, aos responsáveis por:
(...)
VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e/ou informações que compõem a prestação de contas;
(...)
IX - inobservância de prazos legais ou regulamentares
para remessa ao Tribunal de Contas de balancetes,
balanços, informações, demonstrativos contábeis ou de
quaisquer outros relatórios, documentos ou arquivos
solicitados, inclusive em meio eletrônico, salvo o
disposto em lei específica

Vitória – E.S, 18 de fevereiro de 2018.

Quanto ao mérito, verifica-se da irregularidade delineada
no item 3.7.1 do RT 0387/2018-3 (Divergência entre os
saldos das contas contábeis da dívida ativa do Balanço
Patrimonial e do Demonstrativo da Dívida Ativa) ofensa
aos artigos 83 a 89 da Lei Federal n. 4.320/64.

[...]”

É cediço que a escrituração contábil deve ser efetuada

4. Determinar atendimento integral à IN 43/2017 e seus
anexos no envio das próximas prestações de contas
anuais.

www.tce.es.gov.br

de modo que proporcione a qualquer interessado, em
especial, os órgãos de controle, conhecer da real situação
financeira e patrimonial das entidades e órgãos públicos,
exigência inerente ao dever de prestar contas a que está
jungido aquele que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou
administre dinheiros, bens e valores públicos, consoante
art. 70 da Constituição Federal.
Aduz-se que, nos termos do art. 94 da Lei n. 4.320/64,
a contabilidade deverá manter registros analíticos de
todos os bens de caráter permanente, com indicação dos
elementos necessários para a perfeita caracterização
de cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua
guarda e administração.
Tais normas visam, portanto, prevenir desfalque ou
desvio de bens públicos, sendo indispensável sua
observância para a demonstração da fiel situação
patrimonial do Ente Público.
Embora, de regra, divergências desta natureza
consubstanciam grave infração à norma legal ou
regulamentar de natureza contábil, financeira,
orçamentária, operacional ou patrimonial, uma vez
que prejudicam a correta compreensão da posição
orçamentária, financeira e patrimonial do Ente/órgão,
no caso vertente, compreendeu a unidade técnica que
a irregularidade, de per si, não macula a prestação de
contas em sua integralidade, sendo suficiente expedir
determinação para a adoção de medidas saneadoras.
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas:
1 – seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando-se ao
Legislativo Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVA
das contas do Executivo Municipal de Rio Novo do Sul,
referentes ao exercício de 2017, sob responsabilidade de
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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Thiago Fiorio Longui, na forma do art. 80, inciso I, da LC
n. 621/12 c/c art. 71, inciso II, da Constituição do Estado
do Espírito Santo;

conforme fato público e notório, amplamente divulgado
à época e que contou com pedido de prorrogação
deferido por esta Corte de Contas

2 – seja aplicada multa pecuniária a Thiago Fiorio Longui,
na forma do art. 135, incisos VIII e IX, da LC n. 621/2012,
haja vista que o envio dos dados intempestivamente não
saneia a infração cometida.

Corroboro o opinamento técnico e do Procurador do
Ministério Público de Contas, dissinto, também, da área
técnica e Ministério Público de Contas no que pertine
ao encaminhamento de Parecer Prévio ao legislativo
municipal.

3 – sejam, ainda, nos termos do art. 87, inciso VI, da LC
n. 621/2012, expedidas as seguintes determinações ao
Chefe do Executivo Municipal:
3.1 – aquelas propostas pelo Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia contidas na ITC – 502/2019,
e
3.2 – 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.
Por fim, com fulcro no inciso III[3] do art. 41 da Lei n.
8.625/93, bem como no parágrafo único[4] do art. 53
da Lei Complementar nº 621/12, reserva-se, ainda,
este Parquet ao direito de manifestar-se oralmente em
sessão de julgamento.

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 com ressalvas 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.

1.1 MANTER a seguinte irregularidade:
1.1.1 Divergência entre os saldos das contas contábeis
da dívida ativa do balanço patrimonial (BALPAT) e do
demonstrativo da dívida ativa (DEMDAT) (item 2.6 da
Instrução Técnica Conclusiva 502/2019).
Base normativa: art. 35 e 83 a 89 da Lei 4320/64 e
Normas Brasileiras de Contabilidade
1.2 JULGAR REGULARES COM RESSALVA as contas
do senhor Thiago Fiorio Longui frente à Prefeitura
Municipal de Rio Novo do Sul no exercício de 2017, na
forma do inciso II, do artigo 84 da Lei Complementar
621/2012;
1.3 DAR PLENA QUITAÇÃO ao responsável nos termos
do artigo 86 da LC 621/2018;
1.4 DETERMINAR ao atual gestor atendimento integral à
IN TCEES 43/2017 e seus anexos no envio das próximas
prestações de contas anuais;
1.5 DETERMINAR que o Poder Executivo Municipal
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;

Vitória, 11 de março de 2019.

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.

LUCIANO VIEIRA

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

2. Unânime.

Procurador de Contas “

Relator

Quanto ao suposto descumprimento do prazo de envio,
entendo por afastar a suposta irregularidade, divergindo
do entendimento quanto ao não atendimento do prazo
de envio dos demonstrativos, posto que o atraso no envio
decorreu das fortes chuvas que assolaram o município,

1. ACÓRDÃO

3. Data da Sessão: 17/04/2019 – 11ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

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

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Luiz
Carlos Ciciliotti da Cunha.

www.tce.es.gov.br

1.6 ARQUIVAR os presentes autos após o trânsito em
julgado.

4. Especificação do quórum:

Segunda-feira, 17 de junho de 2019

216

ATOS DA 1a CÂMARA

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
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

Acórdão 00472/2019-8
Processo: 04150/2013-7
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
UG: PME - Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: PEDRO COSTA FILHO, GEFHERSON ALVES
SILVA, MARCOS ANTONIO DE JESUS
Denunciante: ROBERIO PINHEIRO RODRIGUES
CONTROLE EXTERNO – DENÚNCIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE ECOPORANGA – EXERCÍCIOS DE 2005,
2008 E 2013 – CONTRATAÇÃO DE SHOWS, SONORIZAÇÃO,
ILUMINAÇÃO, PALCO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS
DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO
E REGULAR DO PROCESSO – OFENSA A GARANTIAS
CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA E AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA
DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – PRECEDENTES –

DEVER DE OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL
– SANEAMENTO DO FEITO – EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Tratam os autos de denúncia relatando possíveis
irregularidades no município de Ecoporanga, em
desfavor do Sr. Pedro Costa Filho - Prefeito Municipal, na
liquidação de despesas, que se reportam à contratação
de artistas e bandas para apresentação nas Festividades
do 50º, 51º e 53º Aniversário de Ecoporanga, 5º FORRÓ
ECO, bem como no CARNAVAL DE ECOPORANGA, que
resultou na realização de inspeção pela equipe técnica
dessa corte de contas, conforme Relatório de Inspeção
19/2017-1.
Conforme Decisão 580/2018-7, o Plenário decidiu
promover nova citação do Prefeito Municipal, bem
como de dois ex-chefes de gabinete, que teriam
atestado serviços em dois contratados firmados, para
complementar, assim, a matriz de responsabilização.
Devidamente citados, os responsáveis apresentaram
justificativas
(Defesa/Justificativa
565/2018-2,
Resposta de Comunicação 329/2018-1 e Defesa/
Justificativa 568/2018-6) bem como respectivas peças
complementares, as quais foram encaminhadas para
a Secretaria de Controle Externo de Fiscalização Não
Especializadas – SecexMeios, que se manifestou por
meio da Instrução Técnica Conclusiva 3138/2018-1, com
a seguinte proposta de encaminhamento:

autos, que versam sobre o Relatório de Inspeção
19/2017-5na Prefeitura Municipal de Ecoporanga,
entende-se que devem ser mantidas as irregularidades
analisadas nos seguintes itens desta Instrução Técnica
Conclusiva:
3.1.1 Pagamento de Despesa sem Prévia e Regular
Liquidação de Despesa, Gerando dano ao Erário (item
2.2.1 desta ITC)
Critério: Infringência ao disposto no art. 62 da Lei
4.320/64 –Pagamento sem regular liquidação da despesa
Responsável:
Identificação: Pedro Costa Filho – Prefeito Municipal
Ressarcimento: passível de devolução ao erário
municipal o valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos
reais), correspondente a 4.526,30 VRTE’s.
3.2.1 Pagamento de Despesa sem Prévia e Regular
Liquidação de Despesa, Gerando dano ao Erário (item
2.3.1 desta ITC)
Critério: Infringência ao disposto no art. 62 da Lei
4.320/64 –Pagamento sem regular liquidação da despesa
Responsável:
Identificação: Pedro Costa Filho – Prefeito Municipal
Ressarcimento: passível de devolução ao erário
municipal o valor de R$ 5.500 (cinco mil e quinhentos
reais), correspondente a 3.457,59 VRTE’s.
3.3.1 Pagamento de Despesa sem Prévia e Regular
Liquidação de Despesa, Gerando dano ao Erário (item
2.4.1 desta ITC)

3 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Critério: Infringência ao disposto no art. 62 da Lei
4.320/64 –Pagamento sem regular liquidação da despesa

3.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes

Responsável:
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Identificação: Pedro Costa Filho – Prefeito Municipal

Identificação: Pedro Costa Filho – Prefeito Municipal

Identificação: Pedro Costa Filho – Prefeito Municipal

Ressarcimento: passível de devolução ao erário
municipal o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
correspondente a 2.514,61 VRTE’s.

Ressarcimento: passível de devolução ao erário
municipal o valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos
reais), correspondente a 2.011,69 VRTE’s.

Ressarcimento: passível de devolução ao erário municipal
o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), correspondente a
4.137,60 VRTE’s.

3.4.1 Pagamento de Despesa sem Prévia e Regular
Liquidação de Despesa, Gerando dano ao Erário (item
2.5.1 desta ITC)

3.7.1 Pagamento de Despesa sem Prévia e Regular
Liquidação de Despesa, Gerando dano ao Erário (item
2.8.1 desta ITC)

3.10.1 Pagamento de Despesa sem Prévia e Regular
Liquidação de Despesa, Gerando dano ao Erário (item
2.11.1 desta ITC)

Critério: Infringência ao disposto no art. 62 da Lei
4.320/64 –Pagamento sem regular liquidação da despesa

Critério: Infringência ao disposto no art. 62 da Lei
4.320/64 –Pagamento sem regular liquidação da despesa

Critério: Infringência ao disposto no art. 62 da Lei
4.320/64 –Pagamento sem regular liquidação da despesa

Responsável:

Responsável:

Responsável:

Identificação: Pedro Costa Filho – Prefeito Municipal

Identificação: Pedro Costa Filho – Prefeito Municipal

Identificação: Pedro Costa Filho – Prefeito Municipal

Ressarcimento: passível de devolução ao erário
municipal o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos
reais), correspondente a 2.200,28 VRTE’s.

Ressarcimento: passível de devolução ao erário
municipal o valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos
reais), correspondente a 4.610,47 VRTE’s.

Ressarcimento: passível de devolução ao erário municipal
o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), correspondente a
3.546,51 VRTE’s.

3.5.1 Pagamento de Despesa sem Prévia e Regular
Liquidação de Despesa, Gerando dano ao Erário (item
2.6.1 desta ITC)

3.8.1 Pagamento de Despesa sem Prévia e Regular
Liquidação de Despesa, Gerando dano ao Erário (item
2.9.1 desta ITC)

3.11.1 Pagamento de Despesa sem Prévia e Regular
Liquidação de Despesa, Gerando dano ao Erário (item
2.12.1 desta ITC)

Critério: Infringência ao disposto no art. 62 da Lei
4.320/64 –Pagamento sem regular liquidação da despesa

Critério: Infringência ao disposto no art. 62 da Lei
4.320/64 –Pagamento sem regular liquidação da despesa

Critério: Infringência ao disposto no art. 62 da Lei
4.320/64 –Pagamento sem regular liquidação da despesa

Responsável:

Responsável:

Responsável:

Identificação: Pedro Costa Filho – Prefeito Municipal

Identificação: Pedro Costa Filho – Prefeito Municipal

Identificação: Pedro Costa Filho – Prefeito Municipal

Ressarcimento: passível de devolução ao erário municipal
o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), correspondente a
3.771,92 VRTE’s.

Ressarcimento: passível de devolução ao erário
municipal o valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos
reais), correspondente a 4.255,82 VRTE’s.

Ressarcimento: passível de devolução ao erário municipal
o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), correspondente a
3.546,51 VRTE’s.

3.6.1 Pagamento de Despesa sem Prévia e Regular
Liquidação de Despesa, Gerando dano ao Erário (item
2.7.1 desta ITC)

3.9.1 Pagamento de Despesa sem Prévia e Regular
Liquidação de Despesa, Gerando dano ao Erário (item
2.10.1 desta ITC)

3.12.1 Pagamento de Despesa sem Prévia e Regular
Liquidação de Despesa, Gerando dano ao Erário (item
2.13.1 desta ITC)

Critério: Infringência ao disposto no art. 62 da Lei
4.320/64 –Pagamento sem regular liquidação da despesa

Critério: Infringência ao disposto no art. 62 da Lei
4.320/64 –Pagamento sem regular liquidação da despesa

Critério: Infringência ao disposto no art. 62 da Lei
4.320/64 –Pagamento sem regular liquidação da despesa

Responsável:

Responsável:

Responsável:
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Identificação: Pedro Costa Filho – Prefeito Municipal
Ressarcimento: passível de devolução ao erário municipal
o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais),
correspondente a 2.659,88 VRTE’s.
3.13.1 Pagamento de Despesa sem Prévia e Regular
Liquidação de Despesa, Gerando dano ao Erário (item
2.14.1 desta ITC)
Critério: Infringência ao disposto no art. 62 da Lei
4.320/64 –Pagamento sem regular liquidação da despesa
Responsável:
Identificação: Pedro Costa Filho – Prefeito Municipal
Ressarcimento: passível de devolução ao erário municipal
o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), correspondente a
1.773,25 VRTE’s.
3.2 Isto posto e diante do preceituado no art. 319,
parágrafo único, IV da Res. TC 261/13, sugere-se:
3.2.1 Converter, preliminarmente, os presentes autos
em tomada de contas especial em face da existência de
dano ao erário, presentificado nos subitens 2.2.1, 2.3.1,
2.4.1, 2.5.1, 2.6.1, 2.7.1, 2.8.1, 2.9.1, 2.10.1, 2.11.1,
2.12.1, 2.13.1, 2.14.1, na forma do artigo 57, inciso IV, da
Lei Complementar 621/2012;
3.2.2 Por litispendência, deixar de analisar a
irregularidade tratada no item 2.1.2 desta instrução
conclusiva, que é objeto de análise no Processo
01974/2014-7 desta Corte de Contas.
3.2.3 Acolher as alegações de defesa dos senhores Pedro
Costa Filho, Marcos Antônio de Jesus e Gefherson Alves
da Silva, no subitem 2.1.1, afastando a responsabilidade
relativa àquele indício de irregularidade;
3.2.4 Rejeitar as alegações de defesa e julgar irregulares

as contas do responsável Pedro Costa Filho, arroladas
nos itens 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1, 2.5.1, 2.6.1, 2.7.1, 2.8.1,
2.9.1, 2.10.1, 2.11.1, 2.12.1, 2.13.1, 2.14.1, em razão
do cometimento de infrações que causaram dano
injustificado ao erário, condenando-o ao ressarcimento
do valor equivalente a R$ 70.900,00 (setenta mil e
novecentos reais) correspondentes a 43.009,43 VRTE’s,
com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e”
da Lei Complementar 621/2012, com a consequente
aplicação de multa com amparo no art. 135, III da LC
621/2012;
Em seguida, o Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas encampou as razões tecidas pelo ITC, nos termos
do Parecer do Ministério Público de Contas 4871/20183.
Ainda, instado a se manifestar especialmente quanto à
possibilidade de prescrição, o Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas, assim dispôs, nos termos do Parecer
do Ministério Público de Contas 738/2019-9:

E INVIABILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO
PROCESSUAL
Constata-se que o feito versa sobre festividades no
Município de Ecoporanga realizadas nos anos de 2005 a
2008 e 2013 e as irregularidades se referem unicamente
à liquidação irregular de despesas em descumprimento
à legislação em vigor.
O trabalho da auditoria, efetivado in loco apenas em
2017, conforme Relatório de Inspeção 19/2017-1,
apontou que várias irregularidades deixaram de ser
imputadas, pois havia sido possível identificar, por outros
meios de prova, a execução dos serviços contratados:
A equipe sofreu limitações quanto a dificuldades em
levantar dados relativos aos serviços contratados,
por quase não existir notas sobre os shows realizados
nos anos de 2006 a 2013, o que acarretou em falta de
informação de vital importância para apuração dos fatos.

II FUNDAMENTOS

Nesse sentido, a equipe solicitou à administração
municipal que fornecesse alguma comprovação da
realização da despesa, mas devido ao grande lapso de
tempo decorrido, da data do evento aos dias atuais, foi
possível encontrar apenas algumas fotos e vídeos dos
eventos intitulados 53º aniversário da cidade (Processo
nº 1868/2008 e 1869/2008) ocorrido nos dias 18, 19 e
20/04/2008 e do 5º Forró Eco (processo nº 5798/2008)
sucedido nos dias 19 a 21/12/2008, processos estes,
que já foram objeto de análise em auditoria ordinária,
originando o RAO nº 281/2009, constante do processo
TC 3.483/2009.

II.1 PREJUDICIAL DE MÉRITO – AUSÊNCIA
DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE
DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO

Noto, pois, que o longo decurso do tempo, que já se
distanciam entre 12 (dois) e 4 (quatro) anos dos fatos,
indubitavelmente foi, ao meu ver, prejudicial ao real

[...] reconhece a incidência do fenômeno prescricional
no caso sub examine, somente em relação aos fatos
fiscalizados dos exercícios 2005 a 2008. Já em relação
aos fatos de 2013, registra-se que o prazo prescricional
quinquenal não ocorreu por ter havido no processo
diligências externa e interna, conforme quadro abaixo, o
que gerou a suspensão da prescrição com fulcro no art.
71, § 3º, da Lei Complementar nº. 621/2012 e no artigo
373, § 3º do Regimento Interno dessa Corte. Confira:
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diagnóstico dos achados, fato este expressado no próprio
teor do citado relatório.
Rememoro que, a princípio, as irregularidades haviam
sido indevidamente imputadas exclusivamente ao
prefeito que, por assumir ações de governo, não
deveria se imiscuir em procedimentos administrativos
de acompanhamento na execução contratual e nos
respectivos pagamentos dos contratados.
Havendo indícios de dano ao erário – não alcançados
pela prescrição por não se tratar de pretensão
punitiva –, constatei que a instrução do feito até aqui
deixou de observar pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, não tendo
havido individualização de condutas e dos respectivos
nexos de causalidade com os atos ilícitos apontados,
tampouco o arrolamento de todos os potenciais
responsáveis.
Por esta razão objetivou-se a complementação da matriz
por meio da Decisão 580/2018-7, do Plenário dessa
Corte de Contas, chamando os chefes de gabinete,
os quais apresentaram a necessidade de contratação,
iniciando assim o processo administrativo, bem como o
pedido de pagamento ante a prestação dos serviços.
Noto, porém que dos processos administrativos tratados
no presente processo, a tentativa de refazimento
da matriz deu-se apenas para dois deles (Processo
Administrativo 5.847/2008 – Contrato 113/2008 e
Processo Administrativo 78/2013 – Contrato 2/2013).
Ainda assim os responsáveis alegaram prejuízo causado
pelo lapso temporal, o qual afetou de forma significativa
a possibilidade de apresentação de defesa dos
responsáveis quanto aos fatos pretéritos.

Sobre a questão, o responsável Marcos Antônio de Jesus,
por exemplo, apresenta as seguintes argumentações
(Defesa/Justificativa 565/2018-2):
“Ora nobre conselheiro, embora se confirme a efetiva
prestação dos serviços nas informações e documentos
vindouros aos esclarecimentos que seguem, registrase que não se enxergam nos autos da auditoria,
informações satisfatórias ou documentos que comprove,
de forma inconfundível, que os serviços contratados,
de fato não foram prestados, não podendo, a ausência
de documento ser suficiente para presumir o dano e,
desconstituir a presunção de veracidade do ateste na
liquidação da despesa, proferido, em documento fiscal
devidamente regular.
[...]
É preciso que os nobres conselheiros, tenham o
discernimento de considerar o enorme espaço de tempo
entre a realização dos festejos até os dias atuais, haja
vista, perfazer aproximadamente nove (09) anos e cinco
(05) meses, dificultando assim, maiores esclarecimento
(sic). Mas, os que seguem, demonstram a efetiva
prestação dos serviços, afastando assim, quaisquer
penalidades.”
Deste modo, sou levado a concluir que a tentativa
de refazimento da matriz pouco surtiu efeito para
complementação dos pressupostos processuais, uma
vez que ainda pendentes elementos que pudessem
garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa
para todos os processos verificados.
Certo, porém que, ainda no ano de 2013, a equipe técnica
dessa Corte de Contas, ao elaborar a Manifestação
Técnica – MTP 524/2013, ressaltou que se tratavam de
www.tce.es.gov.br

festividades recorrentes e grande porte no município,
sujeitas à intensa fiscalização popular, senão vejamos:
Ademais, deve ser levado em conta que os fatos não se
referiram a uma festividade extemporânea como, por
exemplo, fosse o caso de um evento de inauguração de
escola, mas trata-se sim de festividades que naturalmente
fazem parte do calendário cultural e festivo daquela
comunidade, ou seja, são eventos de festividades do
50º, 51º e 53º aniversário de Ecoporanga e ainda, do 4º
e 5º Forró Eco. Isso quer dizer que tratam-se de eventos
de grande proporção e participação popular, quiçá as
maiores no município, o que de fato seria duvidoso sua
não realização.
Logo, entendo que dificilmente passaria despercebida
a não realização dos serviços contratados (shows,
palco, iluminação, sonorização), em apenas alguns
dos contratos ora fiscalizados, uma vez que se tratava
de grandes festividades em que se concentra, em um
período, as apresentações dos artistas, utilizando-se as
mesmas estruturas para realização.
Tais fatos me levam a crer que as demais despesas foram
de fato realizadas e os serviços executados, carecendo,
entretanto, de registros fotográficos, eletrônicos ou de
vídeos, para aprimoramento da liquidação, nos termos
hoje exigidos por esta Corte de Contas, devido ao longo
tempo transcorrido.
Observo ainda que, pela documentação dos autos, a
liquidação de todas as despesas ali acostadas, seguiram
rito simplificado, próprio da época, sendo levantando
pela própria equipe técnica que auditorias realizadas
no município em outras oportunidades não apontaram
irregularidades em liquidações semelhantes.
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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Sobre a ausência ou a insuficiência da matriz de
responsabilização, que resultou na impossibilidade da
correta individualização de condutas e dos respectivos
nexos de causalidade, há fartos e pacíficos precedentes
acumulados no âmbito deste Tribunal, no sentido de
que tem lugar a extinção do processo sem resolução do
mérito quando ausentes os pressupostos de constituição
e de desenvolvimento válido e regular do processo
– processos TC 536/2006 (Acórdão 101/2017); TC
1989/2010 (Acórdão 232/2013); TC 5928/09 (Acórdão
304/13); TC 167/12 (Acórdão 231/13); TC 7384/12
(Acórdão 161/13); TC 4878/2003 (Acórdão 1796/2015);
TC 3873/2005 (Acórdão 910/2016); TC 3674/2004
(Acórdão 896/2016); TC 8069/2007 (Acórdão 866/2017);
TC 3541/2005 (Acórdão 548/2017); e TC 927/2006
(Acórdão 272/2017), dentre outros.

III - os acórdãos em incidente de assunção de
competência ou de resolução de demandas repetitivas
e em julgamento de recursos extraordinário e especial
repetitivos;

Por isso, entendo que a solução juridicamente adequada
não pode ser outra senão seguir a jurisprudência
dominante desta Casa, privilegiando-se o princípio da
colegialidade, a força normativa dos precedentes e a
segurança jurídica.

A propósito, é indispensável que não nos distanciemos
do devido processo legal, que há mais de oito séculos
se consagra histórica e mundialmente nos textos das
cartas constitucionais como um supra princípio do qual
derivam tantos outros e que, por isso, está elevado à
estatura de direito fundamental do cidadão.

Nessa esteira, cabe fazer remissão à sistemática trazida
pelo atual Código de Processo Civil (Lei 13.105, de 16 de
março de 2015) que traça como diretriz a ser observada
pelos Tribunais a formação de uma jurisprudência
estável, íntegra e coerente. Vejamos:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua
jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do STF em controle concentrado de
constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;

IV - os enunciados das súmulas do STF em matéria
constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos
quais estiverem vinculados.
[...]
§4º A modificação de enunciado de súmula, de
jurisprudência pacificada ou de tese adotada em
julgamento de casos repetitivos observará a necessidade
de fundamentação adequada e específica, considerando
os princípios da segurança jurídica, da proteção da
confiança e da isonomia.

Em 1215, quando sequer se cogitava sobre direitos
fundamentais, que a Magna Carta introduziu no direito
inglês a locução embrionária law of the land (Direito da
Terra), nos seguintes termos:
39 – Prometeremos que não se tomarão as carroças e
outras carruagens dos eclesiásticos, dos cavaleiros ou
das senhoras de distinção, nem a lenha para o consumo
em nossas situações, sem o consentimento expresso
dos proprietários. (PARIZ, Ângelo Aurélio Gonçalves. O
princípio do devido processo legal: direito fundamental
do cidadão. Coimbra: Almedina, 2009. p. 77-78, 86)
www.tce.es.gov.br

Passada uma década, o dispositivo foi alterado e
renumerado e, em 1225, a Inglaterra trouxe ao Mundo
o corolário do devido processo legal:
29 - Nenhum homem livre será detido ou sujeito a prisão,
ou privado de seus direitos ou seus bens, ou declarado
fora da lei, ou exilado, ou reduzido em seu status de
qualquer forma, nem procederemos nem mandaremos
proceder contra ele senão mediante um julgamento
legal pelos seus pares ou pelo costume da terra. (idem,
p. 77-78, 86)
Quinhentos anos mais tarde, após a expansão dos
domínios ingleses, foi aprovada nos Estados Unidos da
América a Constituição de 1787, constitucionalizandose os direitos fundamentais do homem, dentre os quais
o devido processo legal, na conhecida expressão due
processo of law, advindo com quinta emenda em 1791:
Ninguém será detido para responder por crime capital ou
outro crime infamante, salvo por denúncia ou acusação
perante um Grande Júri, exceto em se tratando de casos
que, em tempo de guerra ou de perigo público, ocorram
nas forças de terra ou mar, ou na milícia, durante serviço
ativo; ninguém poderá pelo mesmo crime ser duas vezes
ameaçado em sua vida ou saúde; nem ser obrigado
em qualquer processo criminal a servir de testemunha
contra si mesmo; nem ser privado da vida, liberdade, ou
bens, sem processo legal; nem a propriedade privada
poderá ser expropriada para uso público, sem justa
indenização. (idem, p. 87)
Já no Direito pátrio, muito embora a doutrina já houvesse
consagrado o uso do devido processo legal, somente
com a promulgação da atual Constituição, em 05 de
outubro de 1988, este “sobreprincípio” foi positivado no
inciso LIV do festejado art. 5º, in verbis:
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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TÍTULO
II
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS
CAPÍTULO
I
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
[...]
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens
sem o devido processo legal;
Apesar da pouca idade em nosso ordenamento e da
sucinta redação dada pela Constituição Federal, diversos
outros “dispositivos constitucionais completam o
sentido do princípio do devido processo legal”, instituto
que atualmente é reconhecido como “ampla garantia
processual do cidadão” e da qual derivam tantos outros
direitos fundamentais, como o direito à liberdade física
e moral, à vida, à igualdade, à segurança e à propriedade
e os direitos relativos à personalidade (idem, p. 114 e
124).
Portanto, o devido processo legal é o alicerce no qual
se apoiam os fundamentos das decisões reiteradas
deste Tribunal e dele decorrem os princípios por mim
invocados: da ampla defesa, do contraditório, da duração
razoável do processo, da segurança jurídica e, frise-se, da
colegialidade, ditames sem os quais se afronta também
a isonomia e a igualdade processual.
Isso sem se falar em tantos outros princípios, igualmente
aplicáveis ao caso, como o do livre convencimento do
magistrado, da verdade real ou material, da motivação

das decisões, da boa-fé e da lealdade processual, da
imparcialidade do juiz (idem, p. 132), que embasam e
justificam esta decisão.
Por assim dizer, o devido processo legal é um
“sobreprincípio” expresso sobre o qual repousam
todos os demais direitos fundamentais, servindo como
seu instrumento de manutenção, o que está em total
harmonia ao interesse público, não sendo cabível a
alegação de sua afronta.
O devido processo legal funciona como meio de
manutenção dos direitos fundamentais.
Sua importância é enorme, porque impede que as
liberdades públicas fiquem ao arbítrio das autoridades
executivas, legislativas e judiciais.
Somente no final do século XX os juristas despertaram
para a grande importância do devido processo. A
magistratura, de modo geral, desconhecia-lhe a
amplitude, deixando de aplica-lo, em muitos casos. Não
raro, leis ou atos normativos inconstitucionais vigoravam
em nítida afronta às liberdades públicas, sem que nada
fosse feito para combater essa praxe.
Em nossos dias, o funcionamento do devido processo
legal pode ser facilmente percebido no confronto
entre o interesse privado e o interesse público. Nesse
contexto, é dado a qualquer indivíduo invocar a cláusula
para tutelar suas prerrogativas. (BULOS, Uadi Lammêgo.
Curso de direito constitucional. 9 ed. rev. atual. Sâo
Paulo: Saraiva, 2015. p. 686).
Se por um lado o devido processo legal é garantia
fundamental outorgada constitucionalmente a todo
cidadão, por outro é dever de observância compulsória
que limita e dá rumo à atuação do Estado, inclusive sob
www.tce.es.gov.br

a jurisdição dos Tribunais de Contas, motivo pelo qual
pode e deve ser reconhecido de ofício.
Logo, o agir amparado pela ordem jurídico-constitucional
e notadamente alicerçado no devido processo legal se
aproxima mais do interesse público representado na
Constituição de 1988, do que o processamento deste
feito à revelia dos requisitos elementares de constituição
e desenvolvimento válido e regular.
Portanto, embora tenha partido de minha relatoria a
reabertura tardia da instrução dos autos e refazimento da
matriz, nesta oportunidade, amparado pelo princípio da
livre convicção do magistrado, acolho como prejudiciais
as argumentações suscitadas pelas defesas e refaço meu
juízo de convencimento para pugnar pelo saneamento
do feito na fase em que se encontra, nos termos do artigo
142, parágrafos 1º e 4º, da Lei Orgânica deste Tribunal de
Contas e no art. 166, da Resolução TC 261, de 4 de junho
de 2013 (Regimento Interno do TCEES), a saber:
Lei Complementar Estadual 621/2012
Art. 142. [...]
§ 1º Preliminar é a decisão pela qual o Relator ou o
Tribunal de Contas, antes de pronunciar-se quanto ao
mérito, resolve ordenar a citação, a notificação, rejeitar
as alegações de defesa e fixar novo e improrrogável
prazo para recolhimento do débito ou outras diligências
necessárias ao saneamento do processo.
[...]
§ 4º Terminativa é a decisão pela qual o Tribunal ordena
o trancamento das contas que forem consideradas
iliquidáveis, determina a sua extinção pela ausência
de pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo, ou o seu arquivamento por
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racionalização administrativa e economia processual.
Resolução TC 261/2013
Art. 166. O Tribunal determinará o arquivamento do
processo de prestação ou de tomada de contas, mesmo
especial, sem julgamento de mérito, quando verificar
a ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo. [g.n.]
II.2 PROCESSO ADMINISTRATIVO 78/2013 – CONTRATO
2/2013
Especialmente quanto à irregularidade imputada face
o Processo Administrativo 78/2013 – Contrato 2/2013,
é importante salientar as considerações traçadas pela
Instrução Técnica Conclusiva 3138/2018, com as quais
corroboro:
No que tange ao Processo Administrativo 78/2013, nos
termos do Relatório de Inspeção n° 19/2017-1 (fl. 11 do
Relatório e 1315 dos presentes autos), a irregularidade
relativa ao pagamento das despesas sem a prévia e
regular liquidação, já foi objeto de análise no Processo
TC 1.974/2014, mais especificamente em seu item
5.2.2.3-Liquidação Irregular de Despesa, do Relatório
de Auditoria 90/2014-4 e ITI 125/2015-2, possuindo
inclusive os mesmos responsáveis aqui elencados.
Por esse motivo, partindo do pressuposto de que
ninguém pode se rresponsabilizado duas vezes pelo
mesmo fato (Princípio do Non Bis In Idem), bem como
pelo motivo de o Processo TC 1.974/2014 ter procedido a
citação dos responsáveis anteriormente a citação destes
autos, o que induz a litispendência, nos termos do artigo
240 do código de Processo Civil, aplicado por força do
artigo 70 da Lei Orgânica desta Corte, entendemos que a
irregularidade deve ser afastada nestes autos, haja vista

o risco de haver dupla responsabilização pelo mesmo
fato ou, por outro lado, decisões conflitantes emanadas
pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Diante da argumentação supra, sugerimos a não
análise da presente irregularidade, nestes autos, tendo
em vista ser matéria a ser analisada no Processo TC
1.974/2014.
Tendo em vista a possibilidade de ocorrência de bis in
idem, deixo de analisar a presente irregularidade, a
qual será processará nos autos em trâmite no Processo
TC 1974/2014.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo o exposto e com base na competência
outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC
261/2013 (Regimento Interno do TCEES), divergindo
do entendimento da SecexMeios e do MPC, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta
de deliberação:

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
Relator
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
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; e
1.2. Dar CIÊNCIA às partes, na forma regimental e
1.3. Após o trânsito em julgado, ARQUIVAR o feito.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 17/04/2019 – 11ª Sessão Ordinária da
www.tce.es.gov.br

Acórdão 00473/2019-8
Processo: 03523/2017-1
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
UG: PMSL - Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: LEOMAR LAURETT, MIKE MULLER STANGE,
VALDEMAR LUIZ HORBELT COUTINHO, ROBSON JOSE
SILLER
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO ORDINÁRIA
– AUDITORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO
MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA – HOMOLOGAÇÃO
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DO PLANO DE AÇÃO – DETERMINAÇÃO
RECOMENDAÇÃO – ENCAMINHAMENTO.

–

O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:

técnica sugeriu a seguinte proposta de encaminhamento:
3 CONCLUSÃO

I RELATÓRIO

A análise do plano de ação, resultou em apontamentos
de impropriedades que impedem sua homologação até
que sejam devidamente saneadas.

Tratam os presentes autos de fiscalização temática em
receitas públicas cujo objetivo é a fiscalização da estrutura
legislativa, física e organizacional da Administração
Tributária do Município de Santa Leopoldina.

De forma geral, pode-se afirmar que o Prefeito Municipal
apresenta de forma correta a resolução e os prazos para
maior parte das irregularidades encontradas pela Equipe
de Auditoria.

Os objetos das fiscalizações são a Legislação Tributária;
Recursos Humanos; Infraestrutura Física e Sistemas de
Informações; Procedimentos de Fiscalização; e Cobrança
de Créditos Tributários.

Outras, por sua vez, apresentaram erros na colocação
de prazos ou omissões nas indicações das atividades a
serem executadas, o que demanda a devida correção
dos respectivos fatores.

Realizada a fiscalização e sendo identificadas
deficiências e vulnerabilidades que podem ser objetos
de aprimoramento, foi oportunizado ao gestor a
possibilidade de apresentação de um Plano de Ação para
as devidas adequações.

É preciso apontar no plano de ação todas as medidas,
para que esta Corte entenda o planejamento que será
realizado para resolução dos problemas. Determinados
pontos, indicados genéricamente não permitem
vislumbrar o desenvolvimento e aperfeioçamento
pretendidos.

Após execução da fiscalização in loco e submissão
dos achados de auditorias ao gestor responsável,
foi elaborado o Relatório de Auditoria 0045/2017-3
(evento 6) e a consequente Instrução Técnica Inicial nº
01089/2017-8 (evento 40).
Após a regular notificação (Termo de Notificação
2339/2017-1 – evento 44), o Prefeito Municipal de
Santa Leopoldina, senhor Valdemar Luiz Horbelt
Coutinho, protocolou sob os registros TC 5352/2018,
documentação correspondente ao Plano de Ação.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao Núcleo
de Controle Externo de Contabilidade e Economia –
NCE, e mediante a Manifestação Técnica 01376/2018-7
(evento 66), foi feita a análise do Plano de Ação e a área

Destaca-se principalmente as questões relacionadas ao
setor de pessoal, que a príncípio não foram plenamente
enfrentadas pelo município.
Todos os achados apresentados pela Equipe de Auditoria
possuem critérios legais que possibilitam a esta Corte de
Contas responsabilizar os gestores diante das referidas
irregularidades. Entretanto, visando implementar as
respectivas medidas, optou se pela formulação do Plano
de Ação, perante o qual é imprescindível que o município
se comprometa a resolver as questões apontadas dentro
de um prazo razoável.
Permanecer apontando dificuldades e apontar
empecilhos para implementação das medidas ou não
www.tce.es.gov.br

priorização da Administração Tributária, mantém o
município na inércia, o que pode lhe causar graves
prejuízos financeiros.
Vale resaltar, que além de apontamentos realizados em
cada achado de auditoria quanto a medidas de gestão
a serem tomadas para organização da Administração
Tributária, é imprescíndivel a indicação de medidas
capazes de solucionar as irregularidades, dentro de um
prazo razóavel. Por essa razão e a bem do Princípio do
Interesse Público, recomendamos, à parte da solução das
referidas impropriedades, a imediata implementação
das medidas propostas, para os itens 2.10, 2.12, 2.13,
2.17 e 2.20, conforme apontamentos realizados.
Quanto aos demais itens, foram considerados passíveis
de atender as propostas da Equipe de Auditoria, motivo
pelo qual não foram realizadas considerações acerca
da correções em face dos mesmos, mas tão somente
algumas observações pertinentes as medidas apontadas,
e que eventualmente podem ser discutidas em fase de
monitoramento futuro.
Nesse ponto, cumpre observar que o fato de não estarem
homologadas, não isenta a gestão de responsabilidade
sobre o cumprimento das mesmas. Para tanto,
recomendar-se-á que o controle interno municipal
observe o cumprimento de todas as medidas necessárias
e que serão monitoradas futuramente.
4 ENCAMINHAMENTOS
Ante todo o exposto na presente instrução, quanto às
impropriedades encontradas no plano de ação sob
análise, considerando as proposições apresentadas pela
equipe de auditoria por meio do Relatório de Auditoria
TC 45/2017, sugere-se ao Egrégio Plenário desta Corte
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de Contas, independentemente de outras providências
julgadas convenientes, a adoção das seguintes propostas:
4.1 NOTIFICAR o Prefeito Municipal de Santa Leopoldina,
nos termos do artigo 8º da Resolução TC nº 298/2016
c/c os artigos 206, §2º, e 358, inciso III, da Resolução
TC 261/2013, que cuida do Regimento Interno deste
Tribunal c/c o artigo 63, inciso III, da Lei Orgânica deste
Tribunal, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, caso o
Plenário não fixe prazo diferente:
4.1.1 Cumpra as DETERMINAÇÕES dispostas da presente
instrução, para os subitens 2.10, 2.12, 2.13, 2.17 e 2.20,
com base no artigo 7º, da Resolução TC nº 298/2016 e em
especial o art. 37 da CF e o art. 11 da LRF, alertando-o de
que o não atendimento injustificado o sujeita às sanções
previstas no art. 1º, inciso XXXII e artigo 135, inciso IV, da
Lei Orgânica deste Tribunal c/c artigo 389, inciso IV, da
Resolução TC 261/2013, que cuida do Regimento Interno
deste Tribunal.
4.1.2 Assim, não obstante as ressalvas concernentes a
responsabilização pelo cumprimento das ações indicadas
no item presente, sugerimos DETERMINAR ainda ao
Prefeito de Santa Leopoldina, a bem dos Princípios da
Continuidade Administrativa e do Interesse Público a
imediata implementação das referidas ações com as
correções propostas desta instrução.

Município, 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, incluindo o cumprimento das alterações aqui
sugeridas.

dos documentos encaminhados pelo Gestor (TC
319/2018-7 – Comunicação Diversa e TC 5.504/20185 – Peça Complementar), conclui-se que o proposto
para solucionar as questões dispostas no Relatório
de Auditoria 45/2017-3 (2.1 a 2.20), se apresenta
condizente com as propostas de encaminhamento
inseridas pela Equipe.

Naquela ocasião, nos termos do meu voto, o colegiado
acatou a Manifestação Técnica 1365/2018, conforme
Decisão 3252/2018, no sentido de notificar o responsável
que cumpra as determinações dispostas nos itens 2.10,
2.12, 2.13, 2.17 e 2.20 da referida Manifestação Técnica
e implemente as ações com as correções propostas.

Por oportuno, é importante destacar que as ações
propostas pelo Gestor não afastam as proposituras
da equipe de auditoria no Relatório de Auditoria (TC
45/2017-3), bem como na presente instrução, mas
seguem concomitantes e se complementam a estas.

Em atenção ao Termo de Notificação 01423/20188 (evento 70), 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 Manifestação Técnica
01359/2019-1 (evento 83), concluindo pela aprovação
do plano de ação proposto pelo município.

Ante todo o exposto, considerando as proposições
encaminhadas a partir desse Núcleo de Contabilidade
e Economia - NCE, sugere-se ao Egrégio Plenário desta
Corte de Contas;

Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas,
o procurador Luís Henrique Anastácio da Silva elaborou
o Parecer do Ministério Público de Contas 1207/20191 (evento 87) acompanhando a proposta contida na
Manifestação Técnica 1359/2019.

Com isso, não se está exigindo formalismo demasiado do
município, mas tão somente, o cumprimento da decisão
TC 1466/2017, para que no futuro monitoramento esta
Corte de Contas tenha condição de avaliar todas as
medidas propostas, todas executadas, todos problemas
decorrentes e tenha claro eventuais responsabilidades.

II FUNDAMENTOS

Por fim, sugerimos desde já o Controle Interno do

Nos termos desta Manifestação Técnica, ante a análise

Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica
para tomar como razão de decidir a fundamentação
exarada na Manifestação Técnica 1359/2019, abaixo
transcrita:
3 CONCLUSÃO

www.tce.es.gov.br

4 ENCAMINHAMENTOS

1 - A APROVAÇÃO, nos termos do art. 9º, § 1° da
Resolução 298/2016, dos pontos, correspondentes aos
achados de auditoria indicados nos itens 2.1 a 2.20,
dispostos na presente Manifestação Técnica ante a
presente análise do Plano de Ação (TC 319/2018-7 e
TC 5.504/2018-5), considerando o saneamento das
respectivas irregularidades, observando, no entanto, as
ressalvas, relativas aos itens 2.1, 2.3, 2.4, 2.6, 2.10, 2.12,
2.15 e 2.17, de acordo com o seguinte:
2.1. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA NÃO DISPONIBILIZADA
ADEQUADAMENTE PARA CONSULTA
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.
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Contudo, vale ressalvar a necessidade de, no prazo
proposto, se encaminhar providências quanto a
disponibilização com acesso simplificado e de fácil
identificação à legislação tributária em endereço
eletrônico da Prefeitura Municipal, indicando de forma
expressa as principais leis tributárias em vigor no
Município;
Nesses termos, considerando a ressalva ora destacada,
sugere-se a homologação do presente item.
2.3. PLANTA GENÉRICA DE VALORES NÃO INSTITUÍDA
POR LEI
O Gestor apresentou proposta adequada às proposições
da equipe de auditoria, informando também o responsável
pelas ações requeridas. No entanto não propôs prazo
previsto para elaboração e encaminhamento do Projeto
de Lei pertinente. Tal prognóstico se faz necessário para
efeito de planejamento e monitoramento das respectivas
ações.
Nesse contexto, vale ressalvar que a administração foi
advertida sobre a necessidade de implementação das
ações em tela por meio do regular Ofício de Submissão
de Achados apresentado ao Gestor oficialmente em
30/6/2017, por ocasião do término dos trabalhos de
auditoria e que, portanto, desde essa ocasião (a quase
dois anos) havia o conhecimento das necessárias
providências concernentes ao presente item. Afora isso,
em 18/4/2018 o Gestor apresentou seu Plano de Ações
repisando sua adesão as recomendações contidas no
Relatório de Auditoria 45/2017-3, no tocante às ações
em comento.
Nesse giro, consideramos razoável e a bem do interesse
público e da celeridade processual que esse Sodalício

estabeleça o prazo final em dezembro de 2019 para o
encaminhamento, por parte do Gestor, do respectivo
projeto de lei estabelecendo a Planta Genérica de Valores
do município, com base no que dispõe o art. 97, IV, do
CTN, contemplando a periodicidade mínima da revisão
da PGV por meio do obrigatório encaminhamento pelo
Chefe do Poder Executivo, do respectivo Projeto de Lei
à Câmara.
Nesses termos, considerando a ressalva ora destacada,
sugere-se a homologação do presente item.
2.4. AUSÊNCIA DE REVISÃO DA PLANTA GENÉRICA DE
VALORES
Importa ressaltar que a ação proposta para este
item está inteiramente ligada aos encaminhamentos
propostos item anterior (2.3) que é a elaboração e
encaminhamento de projeto de lei estabelecendo a
regular e atualizada PGV, com base no art. 97, IV do CTN.
Agora, no presente item, o Gestor se propõe a contratar
empresa visando a “elaboração da atualização da Planta
Genérica de Valores”.
Ocorre que atualmente a PGV está estabelecida por
meio infralegal, qual seja o Decreto 251/2003. Nesse
caso não se trata de revisão desse instrumento, uma vez
que o mesmo não se encontra revestido de legalidade.
Tal situação reclama sim, a necessária elaboração por lei
da PGV atualizada.
Observa-se que a proposta apresentada no
presente item, concernente a revisão da atual PGV
é manifestamente imprópria, com risco de produzir
despesas desnecessárias, uma vez que a administração
precisa de fato é encaminhar providências para
elaboração por meio de lei de uma nova PGV atualizada.
www.tce.es.gov.br

Contudo, caso as providências informadas pela
administração para o presente item já tenham sido
executadas, se faz necessário a adequação do produto
final, a fim de que seja aproveitado na elaboração do
projeto de lei da nova PGV.
Nesse contexto, vale ressaltar que a administração foi
advertida sobre a implementação das ações necessárias
por meio do regular Ofício de Submissão de Achados
apresentado ao Gestor oficialmente em 30/6/2017,
por ocasião do término dos trabalhos de auditoria e
que, portanto, desde essa ocasião (a quase dois anos)
havia o conhecimento das necessárias providências
concernentes ao presente item. Nesse giro, conforme já
relatado no item anterior (2.3), consideramos razoável
e a bem do interesse público e da celeridade processual
que esse Sodalício estabeleça o prazo final em dezembro
de 2019 para o encaminhamento, por parte do Gestor,
do respectivo projeto de lei estabelecendo a Planta
Genérica de Valores atualizada, com base no que dispõe
o art. 97, IV, do CTN, contemplando a periodicidade
mínima da revisão da PGV por meio do obrigatório
encaminhamento pelo Chefe do Poder Executivo, do
respectivo Projeto de Lei à Câmara.
Nesses termos, considerando a ressalva ora destacada,
sugere-se a homologação do presente item.
2.6 IRREGULARIDADES NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS
FISCAIS
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 a necessária providência no sentido
Segunda-feira, 17 de junho de 2019

226

ATOS DA 1a CÂMARA

de autuação dos respectivos processos de concessão de
benefícios fiscais, além da periódica revisão dos mesmos.
Nesses termos, considerando a ressalva ora destacada,
sugere-se a homologação do presente item.
2.10 NÃO PRIORIZAÇÃO DE RECURSOS À ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA
Situação 1 - O Gestor reconhece a falta de implementação
da organização administrativa definida em lei. No seu
Plano de ações ele define os responsáveis pela execução
das ações, contudo não estima a data de conclusão e não
menciona o que será feito nem como será feito.
O Gestor informa que o início da ação corretiva será
“após alteração e aprovação da Lei municipal para os
cargos.”. Observa-se, contudo, que a Lei 681/1990 e suas
alterações – já dispõem sobre a estrutura administrativa
e em seu art. 1º criou a estrutura administrativa básica
na qual se destaca a Secretaria de Finanças. No art. 26
determina as competências e no art. 27 estabelece a sua
estrutura e composição.
Nesse giro, a equipe de auditoria fez constar no Relatório
TC 45/2017-3 que as atividades relacionadas a cadastro
imobiliário e cobrança administrativa são executadas, de
forma precária e a Divisão de Receita conta com apenas
um Fiscal de Tributos. Além disso a avaliação para efeito
de cobrança de ITBI não tem participação de Fiscal de
Tributos. Todas as observações ora relatadas, convergem
para a falta de implementação da organização
administrativa definida em lei para o funcionamento do
Setor Tributário.
Ante a necessidade premente de se organizar e manter
as atividades relacionadas a tributação, mormente as
que se referem a dívida ativa, cadastramento mobiliário

e imobiliário, cobrança administrativa e parcelamento
de créditos tributários inadimplidos, além da fiscalização
dos tributos municipais, impõe-se a urgência de
se implementar as propostas de encaminhamento
elencadas no item 2.10.7 do Relatório de Auditoria TC
45/2017-3.
Situação 2 – O Gestor reconhece a quantidade insuficiente
de Fiscais Tributários atuando no setor pertinente. Vale
salientar que mesmo diante da reconhecida carência
estrutural, com apenas dois cargos de Fiscal Tributário
providos, ainda assim, um deles foi cedido a Prefeitura
Municipal de Vitória. Quanto a isso, a necessidade e o
interesse público reclamam a urgente recomposição da
estrutura funcional da administração tributária, com o
retorno do servidor cedido. Outrossim, o Gestor acena
com a provisão de outros Fiscais de Tributos por meio de
regular concurso público. Vale repisar que, se tal medida
é reconhecida como de fato necessária, antes de sua
implementação deve a administração recompor o seu
quadro de fiscais com o retorno do servidor cedido.
Situação 3 – O Gestor se compromete com a alocação
de mais recursos para efetivação da Administração
Tributária, por meio de estudos que permitam a
viabilidade de atendimento. Desse modo indica os
responsáveis pela ação, mas não estima a data de
conclusão das ações pertinentes.
Nesse giro, ante a necessidade estrutural detectada
e reconhecida pela Administração, urge imperiosa
obrigação de se estruturar o sistema operacional
tributário, dirimindo as inconsistências apontadas nesse
item, além de prover suporte técnico eficiente.
Desse modo, considerando a importância das ações
propostas, sugerimos a este Sodalício que estabeleça o
www.tce.es.gov.br

prazo de 12/2019 para que a administração implemente
as ações necessárias para a estruturação e adequação
do seu sistema operacional utilizado no setor tributário,
a fim de dotá-lo de confiabilidade e eficácia, nos termos
propostos para o presente item.
Situação 4 – Para esse item, o Gestor apresentou
proposta adequada às proposições da equipe de
auditoria, informando também o responsável pela ação
requerida, informando também o prazo de execução
da respectiva ação, o que remete a proposição de
homologação do presente item.
Situação 5 – Para esse item, o Gestor apresentou
proposta adequada às proposições da equipe de
auditoria, informando também o responsável pela ação
requerida, informando também o prazo de execução
da respectiva ação, o que remete a proposição de
homologação do presente item.
Situação 6 – O Gestor reconhece a falta de Sistema de
Nota Fiscal Eletrônica e informa a data de início das
devidas ações corretivas, contudo não estima a data de
conclusão e não menciona o que será feito nem como
será feito.
Destaca-se a necessidade de implantação da nota fiscal
de serviços eletrônica (NFS-e) com funcionalidades
essenciais para auxílio à fiscalização e ao controle do
ISS, especialmente o controle e emissão de guias de
pagamento e relatórios de movimento económico e
pagamento.
Nesse giro, propomos a este Sodalício que estabeleça o
prazo de 12/2019 para que a administração implante e
implemente a nota fiscal de serviços eletrônica (NFS-e),
no âmbito desse município.
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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Nesses termos, considerando as ressalvas indicadas,
sugere-se a homologação do presente item.

2.17 PROCEDIMENTOS
ANTIECONÔMICOS

2.12 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, informando a execução
da respectiva ação.

O Gestor apresentou proposta adequada às proposições
da equipe de auditoria, informando também o
responsável pela ação requerida, informando a execução
da respectiva ação. Nessa esteira, propõe a adequação
da legislação pertinente, bem como a implementação
da fiscalização e lançamento fiscal. Contudo, importa
aqui repisar a necessidade de recomposição funcional
do setor tributário. Quanto a isso, a necessidade e o
interesse público reclamam a urgente recomposição da
estrutura funcional da administração tributária, com o
retorno do servidor fiscal cedido à Prefeitura Municipal
de Vitória.
Nesses termos, considerando a ressalva indicada, sugerese a homologação do presente item.
2.15 COBRANÇA ADMINISTRATIVA INSUFICIENTE PARA
REALIZAR A EFETIVA ARRECADAÇÃO
O Gestor apresentou proposta adequada às proposições
da equipe de auditoria, informando também o
responsável pela ação requerida, informando a execução
da respectiva ação.
Todavia, importa registrar a necessária adequação
da Lei Municipal 1.012/2001 a fim de permitir o
reparcelamento do crédito tributário inadimplido, a bem
da composição amigável, porém com as necessárias
restrições relativas a exigência de quitação à vista de um
percentual específico da dívida.
Nesses termos, considerando a ressalva indicada, sugerese a homologação do presente item.

DE

EXECUÇÃO

FISCAL

Todavia, importa ressalvar a necessária organização da
Procuradoria Municipal para ajuizamento das ações de
execução fiscal de maneira mais eficiente e econômica,
tanto para Administração quanto para o Poder Judiciário,
nos termos propostos no item 2.17.7 do Relatório de
Auditoria TC 45/2017-3.
Nesses termos, considerando a ressalva indicada, sugerese a homologação do presente item.

Quanto ao achado concernente a inexistência de
carreira específica para exercício de atividades de
fiscalização, a área técnica sugeriu a seguinte proposta
de encaminhamento:
• Avaliar a conveniência e oportunidade de se 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;

No entanto, quanto aos subitens 2.7 e 2.8 da
Manifestação Técnica 1359/2019-1, profiro as seguintes
considerações:

• 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
desvio de função dentro da administração municipal,
assim como estimular o interesse para investidura e
manutenção dentro da respectiva carreira.

II.1 Inexistência de carreira específica para exercício
de atividades de fiscalização (Item 2.7 da Manifestação
Técnica 1359/2019);

Já com relação ao apontamento referente ao não
provimento da carreira efetiva de procurador municipal,
a proposta de encaminhamento técnica é a que segue:

II.2 Não provimento da carreira efetiva de procurador
municipal (Item 2.8 da Manifestação Técnica 1359/2019).

• Avaliar, mediante estudo, segundo juízo de
conveniência e oportunidade, sobre a necessidade
de complementação da carreira de Advogado, em
virtude da existência dos cargos vagos na atualidade,
objetivando o incremento das atividades de cobrança

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 8 de março de
2012.

Analisarei os dois achados de auditoria de forma
conjunta, por se tratarem do mesmo objeto, qual seja,
geração de despesas com pessoal.
www.tce.es.gov.br
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dos créditos inscritos em Dívida Ativa no Município e
eximindo-se do risco de percas de créditos em virtude
da prescrição, justificando, assim, de forma motivada
e fundamentada a decisão adotada. Deve, com isso,
levar em consideração que a Procuradoria Municipal é
extensão da Administração Tributária, já que responsável
pela recuperação de débitos inscritos na Dívida Ativa
Municipal e, contanto, deve ter priorização de recursos
humanos e materiais para o exercício da atividade. Após
análise da ação proposta pelo gestor, a área técnica
verificou que o município de Pedro Canário acatou
integralmente as propostas de encaminhamento da
equipe de auditoria expostas acima.
No tocante a carreira de atividades de fiscalização,
o responsável encapou integralmente a proposta de
encaminhamento da equipe de auditoria, todavia,
ressaltou que a ação está condicionada aos ajustes que
estão sendo realizados pela atual administração para
diminuição das despesas com pessoal.
Referente ao cargo de procurador municipal, o
responsável propôs a avalição quanto a possibilidade
de realização de concurso público para advogado, bem
como, licitação para contratação de empresa para aplicar
o concurso público.
Pois bem.
Preliminarmente, importa ressaltar que as despesas
com pessoal consomem grande parte do orçamento
da administração pública, crescem de forma acelerada
e insustentável, além de padecer de uma severíssima
rigidez.
O caput do art. 169 da CF/88 determina que “a despesa
com pessoal ativo e inativo da União, dos estados, do

Distrito Federal e dos municípios não poderá exceder os
limites estabelecidos em lei complementar”.

de hora extra, ressalvadas as situações excepcionadas
pelo próprio dispositivo.

A estrutura da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF),
que regulamentou a matéria quanto às normas sobre
despesas com pessoal, está prevista nos artigos 18
a 23, inseridos no Capítulo IV – da despesa pública. A
Seção II desse Capítulo, que cuida especificamente das
despesas com pessoal, é dividida em três subseções: (I)
trata das definições e limites; (II) versa sobre o controle
de tais despesas; e (III) dispõe sobre as despesas com
seguridade social.

Já os incisos I, II e III do art. 23, § 3º da LRF estabelecem
que se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites,
o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois
quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço
no primeiro (prazo dobrado no caso de crescimento real
baixo ou negativo do PIB).

Nesse âmbito, a CF/88, a LRF e a Lei de Crimes de
Responsabilidade Fiscal possuem poderosas salvaguardas
para impedir que as despesas com pessoal saiam dos
trilhos. Essas salvaguardas preveem que: (i) o aumento
das despesas com pessoal só pode ser feito mediante o
rigoroso cumprimento das regras estabelecidas; (ii) são
nulos os atos que provocam aumentos sem observar tais
regras; (iii) uma vez ultrapassados os limites legais, abrese prazo para o seu retorno; e (iv) o descumprimento
do previsto nos três itens anteriores impõe sanções
institucionais e pessoais.
Nesse contexto, o art. 169 da Constituição determina
que a despesa com pessoal ativo e inativo da União,
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios não
poderá exceder os limites estabelecidos pelo art. 19 da
LRF. E, conforme o art. 22 da mesma Lei, se essa despesa
ultrapassar a 95% (noventa e cinco por cento) do limite,
são vedados ao Poder ou órgão concessão de vantagem,
aumento, reajuste ou adequação de remuneração, a
qualquer título, criação de cargo, emprego ou função,
alteração de estrutura de carreira que implique aumento
de despesa, provimento de cargo público, e contratação
www.tce.es.gov.br

Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e
enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá
receber transferências voluntárias, obter garantia, direta
ou indireta, de outro ente, ou contratar operações de
crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da
dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas
com pessoal.
Determinam os §§ 3º e 4º do artigo 169 da CF/88
que, para restabelecer os limites, serão adotadas: (i) a
redução em pelo menos vinte por cento das despesas
com cargos em comissão e funções de confiança; e (ii) a
exoneração dos servidores não estáveis.
Todavia, se tais providências não forem suficientes, (iii) o
servidor estável poderá também perder o cargo na forma
da Lei nº 9.801, de 14 de junho de 1999, que dispõe
sobre as normas gerais para perda de cargo público por
excesso de despesa.
Consequentemente, o descumprimento dos limites
em questão e a não adoção das medidas corretivas
imperativamente ordenadas pela CF/88 e pela LRF são
condutas graves que ensejam a aplicação de sanções
administrativas (multa de 30% dos vencimentos anuais)
e penais (reclusão de até 4 anos) previstas nos artigos
359-D e 359-G Código Penal e artigo 5º, IV, da Lei no
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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10.028/2000.
Como demonstrado pela arquitetura constitucional e
infraconstitucional sobre o tema, em casos de severos
desajustes nas contas públicas, onde os limites de
despesas com pessoal são ultrapassados, até os
servidores estáveis poderão ser demitidos para que haja
o retorno ao enquadramento legal previsto na LRF e na
CF/88.
Entretanto, tais medidas podem ser traumáticas do
ponto de vista administrativo. A perda de cargo de
servidores estáveis que receberam ao longo da carreira,
treinamento, capacitação e investimentos de toda
ordem é um remédio amargo demais para eles e para
a administração pública. Por isso, o ideal é que se evite
a todo custo o ponto de saturação, qual seja, aproximar
as despesas com pessoal aos limites impostos pela LRF.
O quadro a seguir demonstra a evolução das receitas e
despesas do Município de Santa Leopoldina, vejamos:
Quadro 1 – Evolução da receita e despesa com pessoal
(FIGURA)
Analisando os dados acima, verifica-se que houve
descumprimento do limite de despesa com pessoal
executivo (54%) somente no exercício de 2015.
No entanto, ainda que o município esteja abaixo dos
limites de despesas com pessoal impostos pela Lei de
Responsabilidade Fiscal, não estando vedada a criação
de cargo, emprego ou função, ressalto a importância de
uma postura cuidadosa ao se criar uma despesa pública
permanente.
Assim, apesar da concordância do gestor com os termos
propostos pela área técnica, ressalto a necessidade de
elevada atenção com a geração de despesas com pessoal.

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 2.7 e 2.8 da Manifestação
Técnica 1359/2019, 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.
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 parcialmente
o entendimento da área técnica, do Ministério Público e
do Relator 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 HOMOLOGAR os pontos correspondentes aos
www.tce.es.gov.br

achados de auditoria constantes nos itens 2.1 a 2.20
da Manifestação Técnica 1359/2019, observando, no
entanto, as ressalvas, relativas aos itens 2.1, 2.3, 2.4, 2.6,
2.10, 2.12, 2.15 e 2.17.
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 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 para
o desempenho das atividades 2.7 e 2.8 da Manifestação
Técnica 1359/2019, 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.
1.4 ENCAMINHAR aos interessados, cópia desta decisão,
juntamente com a Manifestação Técnica 1359/2019.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 17/04/2019 – 11ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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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
Relator
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

– MUNICÍPIO DE SOORETAMA – PREGÃO PRESENCIAL
– RESTRIÇÃO DA COMPETITIVIDADE – ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS DIVERGENTES – AGLUTINAÇÃO DE ITENS DE
NATUREZA DISTINTA NO OBJETO – IRREGULARIDADE –
MULTA – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de representação, com pedido de suspensão
cautelar do certame, formulada pela empresa Luxor
Comércio e Serviços de Reprodução de Escritório LtdaME, em que foram narrados indícios de irregularidades
no âmbito do pregão presencial 35/2018, realizado para
a contratação de serviços de locação de impressoras
multifuncionais para as diversas secretarias da Prefeitura
do Município de Sooretama.

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Preliminarmente, em sede de juízo de admissibilidade,
conheci a representação e determinei a notificação
prévia do Secretário Municipal de Administração, Senhor
Vanildo Broedel e da Pregoeira Oficial do Município de
Sooretama, senhora Eliane Rodrigues Felipe Peçanha
para apresentação de justificativa, bem como a
cientificação do prefeito municipal, senhor Alessandro
Broedel Torenzani, para que adotasse as providências que
entendesse necessárias, conforme Decisão Monocrática
962/2018-1.

Responsável: ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI,
REOFRAN PEREIRA DOS SANTOS, ELIANE RODRIGUES
FELIPE, VANILDO BROEDEL

Em resposta, os agentes notificados apresentaram
os esclarecimentos que constam das Respostas de
Comunicação 170/2018-2 e 174/2018-1 (peças 23 e 24).

Representante: LUXOR COMERCIO E SERVICOS DE
EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA

Submetido o feito ao crivo do Núcleo de Tecnologia da
Informação (NTI), elaborou-se a Manifestação 583/20181 (peça 30), na qual a área técnica concluiu por manter

Acórdão 00474/2019-8
Processo: 05441/2018-9
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

-

UG: PMS - Prefeitura Municipal de Sooretama

CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO
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a irregularidade disposta no segundo item, bem como
por incluir novo indício de irregularidade, pugnando pela
concessão de medida cautelar.
Submetidos a análise dos autos, a Primeira Câmara
desta Corte de Contas, acompanhando o entendimento
proferido por este gabinete, decidiu pela oitiva dos
responsáveis, bem como pela denegação de medida
cautelar diante do periculum in mora reverso, por
entender que a concessão, nesta fase procedimental,
culminaria na paralização da prestação dos serviços
públicos municipais.
Procedida a notificação dos responsáveis, a área
técnica manifestou-se pela manutenção dos indícios
de irregularidade inicialmente observados, nos termos
da Instrução Técnica Inicial 466/2018 (evento 48) e das
Instruções Técnicas Iniciais complementares 697/2018 e
28/2019 (eventos 64 e 73).
Devidamente citados (eventos 57, 59, 69, 79) o Núcleo
de Controle Externo de Tecnologia da Informação e
Comunicação opinou pela procedência da representação,
bem como pela imposição de multa aos responsáveis,
nos termos da Instrução Técnica Conclusiva 727/2019
(evento 83).
Anuindo aos argumentos fáticos e jurídicos delineados
na instrução técnica conclusiva, o Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas, por sua 1ª Procuradoria
Especial de Contas, exarou o Parecer 1021/2019-6.
Ato contínuo, retornam os autos a este gabinete para
análise e manifestação jurídica.
II FUNDAMENTAÇÃO
II.1 PREJUDICIAIS DE MÉRITO
II.1.1 Ilegitimidade passiva de agentes públicos por
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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ausência de elementos de responsabilização
O Senhor Vanildo Broedel, ex secretário municipal de
administração, afirma em suas razões de defesa que
as condutas a ele imputadas e dispostos no item II.2.1
(Especificações técnicas divergentes, com restrição
indevida da competitividade) e II.2.2 (Aglutinação
indevida de itens de natureza distinta no objeto), ambas
relacionadas ao Pregão Presencial 35/2018 não estariam
ligadas às suas atribuições.
Ressalta que os esclarecimentos solicitados pela empresa
licitante foram prestados unicamente pela pregoeira, não
tendo sido consultado ou mesmo oportunizado a análise
do conteúdo da peça. Ressalta que não participou das
demais fases do referido procedimento, tendo em vista
a sua exoneração do cargo de secretário.
De fato, verifico que a homologação do certame foi
realizada em 04/07/2018, ou seja, após a exoneração no
cargo de secretário, ocorrida em 21/06/2018. Ademais,
verifico que a atuação do agente estava amparada pelas
especificações técnicas contidas no termo de referência
elaborado pela secretaria municipal, bem como pelos
esclarecimentos apresentados pela pregoeira oficial.
De fato, questões envolvendo elaboração de edital,
procedimento licitatório, inexigibilidades/dispensas,
prorrogação contratual e liquidação de despesas devem
ser analisadas considerando a efetiva participação e
contribuição do agente político para a ocorrência do fato
lesivo.
Neste contexto, merece destaque a posição que adotei
em outros votos, nos quais consolidei o entendimento
sobre a matéria – responsabilidade subjetiva e
individualização da pena, senão vejamos:

A formação da vontade da Administração depende
da atuação de vários agentes, integrantes de um ou
diferentes órgãos estatais. Essa atuação é feita por
meio do processo administrativo, que é um conjunto de
atos jurídicos, inclusive atos particulares, necessários à
manifestação da vontade estatal. Tais atos não costumam
ser praticados por um único agente, mas sim, por vários
agentes que atuam numa cadeia, numa relação de
interdependência.
Portanto, uma decisão administrativa dependerá do
trabalho conjunto de inúmeros agentes que atuam por
meio de um processo administrativo. Para Hely Lopes
Meirelles, “o procedimento administrativo é a sucessão
ordenada de operações que propiciam a formação de
um ato final objetivado pela Administração. É o iter legal
a ser percorrido pelos agentes públicos para a obtenção
dos efeitos regulares de um ato administrativo principal”.
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro.
38ª ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 164,165).
O procedimento administrativo constitui-se de atos
intermediários, preparatórios e autônomos, mas sempre
interligados, que se conjugam para dar conteúdo e forma
ao ato principal e final colimado pelo Poder Público. As
operações intermediárias, à medida que se realizam sem
oposição dos interessados, tornam-se definitivas para a
Administração e para o administrado.
Para o doutrinador, um exemplo de procedimento
administrativo típico é o da concorrência, visto que à
adjudicação da obra ou serviço ao melhor proponente
(objetivo da Administração) precedem operações
intermediárias (atos procedimentais: edital, verificação
de idoneidade, julgamento) necessárias à adjudicação
(ato final).
www.tce.es.gov.br

Nessa esteira, a Administração Pública realiza sua função
executiva por meio de atos jurídicos sequenciais que
recebem a denominação especial de atos administrativos,
onde o ato principal é o que encerra a manifestação de
vontade final da Administração e o ato intermediário ou
preparatório é o que concorre para a formação de um
ato principal e final.
Consoante expõe Celso Antônio Bandeira de Mello:
[...] os atos que compõem um determinado processo
detêm as características de autonomia, unidade de
efeitos jurídicos e relação de causalidade. A autonomia
implica a existência individual de cada ato, de forma
que cada ato integrante de um processo administrativo
deve conter todos os elementos do ato administrativo,
a fim de produzir um efeito específico e que é essencial
para a decisão administrativa. A unidade de efeitos
decorre exatamente do fato de que, embora cada
ato seja manifestado com uma finalidade específica,
todos os atos de um processo têm em vista uma única
manifestação de vontade da Administração. A última
característica é a relação de causalidade. À medida que
cada ato é pressuposto e causa do sucessor, se os atos
não forem praticados na sequência lógica, todos serão
viciados, pois tal vício, em um procedimento, rompe
com a cadeia causal a partir da prática do ato que não
teve relação de efeito do anterior. (BANDEIRA DE MELLO,
Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 14ª. ed.
São Paulo: Malheiros, 2002. p. 435)
Por isso, a professora Sirlene Arêdes, na obra
Responsabilização do Agente Público, defende:
[...] que não se pode exigir do superior o extremo
controle de todos os atos praticados por todos os
agentes subordinados, até porque, se ele puder controlar
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detalhadamente, o que implica analisar detidamente
todos os elementos dos atos expedidos pelos
subalternos, então, não há necessidade de um número
expressivo de agentes. O superior tem atribuições
próprias e reponde por elas. Da mesma forma, o inferior
responde pelos atos praticados ou omitidos dentro
de sua esfera de competência. O superior somente
pode ser responsabilizado por atos que se inserem na
competência do subalterno, quando ficar provado que o
superior contribuiu para a prática do ato ilícito. (ARÊDES,
Sirlene. Responsabilização do Agente Público. Belo
Horizonte: Fórum, 2012, ps. 140 e 141.
Sobre o mesmo tema, assim se pronunciou o STJ
no julgamento do Recurso Especial Nº 827.445 - SP
(2006/0058922-3), em voto-vista da MINISTRO TEORI
ALBINO ZAVASCKI:
(...)
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. LEI
8.429/92. ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA.
IMPRESCINDIBILIDADE.
(...)
3. É razoável presumir vício de conduta do agente público
que pratica um ato contrário ao que foi recomendado
pelos órgãos técnicos, por pareceres jurídicos ou
pelo Tribunal de Contas. Mas não é razoável que se
reconheça ou presuma esse vício justamente na conduta
oposta: de ter agido segundo aquelas manifestações,
ou de não ter promovido a revisão de atos praticados
como nelas recomendado, ainda mais se não há dúvida
quanto à lisura dos pareceres ou à idoneidade de quem
os prolatou. Nesses casos, não tendo havido conduta
movida por imprudência, imperícia ou negligência, não

há culpa e muito menos improbidade. A ilegitimidade do
ato, se houver, estará sujeita a sanção de outra natureza,
estranha ao âmbito da ação de improbidade. [...]
Por vezes, na busca de imprimir maior celeridade ao
julgamento, define-se a responsabilidade por critérios
objetivos, como por exemplo, ser o agente detentor da
carga patrimonial ou gestor do contrato.
“Há muito tempo não se cogita, no âmbito dos tribunais,
a imputação de responsabilidade objetiva. Sempre a
condenação terá por causa a responsabilidade subjetiva
dos agentes. Por isso, é necessário demonstrar o dolo
ou culpa, pelo menos no sentido lato, para justificar a
imputação de débito ou multa”. (JACOBY FERNANDES,
Jorge Ulisses. Tribunal de Contas do Brasil: jurisdição e
competência. 3.ed. rev. atual. e ampl. Belo Horizonte:
Fórum, 2012. p. 737).
A jurisprudência do STJ, por exemplo, rechaça a
responsabilidade objetiva na aplicação da Lei 8.429/1992,
exigindo a presença de dolo nos casos dos arts. 9º e
11 – que coíbem o enriquecimento ilícito e o atentado
aos princípios administrativos, respectivamente – e
ao menos de culpa nos termos do art. 10, que censura
os atos de improbidade por dano ao Erário. (RECURSO
ESPECIAL No 414.697 - RO - 2002/0016729-5, Relator
MINISTRO HERMAN BENJAMIN)
Deste modo, não se pode exigir que autoridade
máxima examine todos os atos praticados pelos seus
subordinados e antecessores, em homenagem ao
princípio da segregação de funções, sobretudo, quando
existe responsabilidade direta de outros agentes
públicos.
Nessa linha, ao expedir um ato, devem ser verificados
www.tce.es.gov.br

pelos agentes superiores se os atos anteriores possuem
os elementos formais, mas é impossível exigir-lhes
que praticamente refaça-os todos, pois o agente, do
ponto de vista da Administração Pública, deve partir do
pressuposto de que os atos de seus antecessores que
chegam para sua ratificação estão corretos.
Desta forma, não vislumbro nas hipóteses em questão a
caracterização do nexo de causalidade da irregularidade
com a atuação da agente apontado como responsável,
e, tendo em vista que esse aspecto subjetivo se mostra
determinante para a aferição da culpabilidade e da sanção
a ser aplicada, entendo prejudicada a responsabilização
do prefeito nas irregularidades ora apontadas.
Considerando, o chamamento aos autos dos demais
agentes possivelmente envolvidos, entendo que a
sanção deve ser aplicada na medida da culpabilidade
de cada agente, ou seja, a responsabilidade deve ser
individualizada, contudo, em relação ao prefeito a ação
punitiva por parte deste Tribunal não deve alcançar.
Assim, e como se verá na análise aprofundada de cada
item, observei que o agente não praticou conduta que
guardasse relação com a irregularidade ou, mesmo tendo
praticado alguma ação ou omissão, tal conduta não
apresentou nexo de causalidade com a irregularidade
apurada.
A seguir, passa-se a análise de mérito dos indicativos de
irregularidades consignados nestes autos.
II.2 MÉRITO
II.2.1 Especificações técnicas divergentes, com restrição
indevida da competitividade
Base legal: art. 3º, §1º, inciso I, da Lei 8.666/93.
Trata-se de Pregão Presencial 35/2018 realizado pela
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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Prefeitura Municipal de Sooretama para a contratação
de serviços de locação de impressoras multifuncionais.
De pronto, verifico que em 07/03/2018, o secretário
municipal de administração, senhor Reofran Pereira
dos Santos, solicitou a contratação de empresa, bem
como anexou aos autos o termo de referência contendo
as especificações divergentes no item 1.8 que foram
reproduzidas no item 8.1 do edital (fls. 5/21 da Peça 58,
fls. 62 da Peça 60 e fl. 51 da Peça 3).
Instado a manifestar-se em face da elaboração do termo
de referência, o administrador alegou que não pode
ser responsabilizado pela forma que elaborou o citado
Termo, pois sempre visou o melhor e mais eficiente para
a administração pública, em total obediência às normas
legais, especificamente o princípio da eficiência. Sobre
o mérito, alega que a contratação permitiu alcançar a
eficácia, segurança e a vantajosidade, com a adjudicação
de valores dentro da média do mercado.
Já a pregoeira oficial, senhora Eliane Rodrigues Felipe,
alegou que o edital teve pelo menos três oportunidades
para ser alterado, de forma que entendeu que as
especificações apresentadas estavam dentro do que a
administração pretendia de fato contratar, razão pela
qual não havia razões para que se procedesse com
diligência ao responsável técnico.
No caso em tela, a área técnica manifestou-se no sentido
de que a falta de clareza das especificações do objeto
pode ter prejudicado as empresas licitantes no momento
de formulação de suas propostas, bem como restringindo
o certame, posicionamento que acompanho neste voto.
Nos termos dispostos pelo artigo 3º, I, da Lei 8.666 de
21 de junho de 1993, é defeso aos agentes públicos

admitir, prever, incluir nos atos de convocação, cláusulas
ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem
o seu caráter competitivo.
Com efeito, as especificações técnicas deverão restringirse às características mínimas do equipamento, sob pena
de restrição indevida à competitividade do certame.

nº 2.271/1997, ou seja, que de sobremaneira possam
ser consideradas desnecessárias, descabidas, sem
razoabilidade para a devida prestação dos serviços,
que possam indicar direcionamento para fabricantes
específicos ou que restrinjam o caráter competitivo das
licitações.

A equipe técnica verificou que as especificações técnicas
dos equipamentos dispostas no item 8.1 do termo de
referência apresentaram as seguintes divergências:

Desta forma, ficam vedadas as seguintes exigências:

Em um ponto é exigida a velocidade máxima para
impressão em preto de 38 ppm, com velocidade do
processador de 400 MHz e memória padrão de 384 MB

b) Solicitação de tempo máximo para impressão da
primeira página;

Em outro ponto é exigida a velocidade de até 90 ppm,
com processador dual-core 1 GHz e 2 GB de memória
Nessa vertente, o Núcleo de Tecnologia deste TCEES
apresenta a Portaria MP/STI 20 de 14 de junho de
2016, que instituiu boas práticas em Outsourcing de
Impressão no âmbito da Administração Federal, cujo
teor recomenda a não especificação da memória,
processador e tempo de impressão da primeira página
para esse tipo de contratação, sob risco de se restringir
o caráter competitivo do certame, conforme se verifica
adiante:
Especificações de equipamentos que fujam das
recomendações do item 2.3 devem ser devidamente
justificadas. Ademais, ficam vedadas, nas especificações
de equipamentos em contratos de outsourcing de
impressão, características que infrinjam princípios
constitucionais do art. 37, inciso XXI da Constituição de
1988 e legais dos art. 3º, caput e § 1º, inciso I e art. 7º,
§5º a Lei nº 8.666/1993; incisos II e III do art. 3º da Lei
nº 10.520/2002 e incisos II e III do art. 2º do Decreto
www.tce.es.gov.br

a) Solicitação de possibilidade de expansão de memória
RAM dos equipamentos;

c) Especificação de frequência de processadores e/ou
capacidades de memória RAM;
d) Especificação de tempo de aquecimento do
equipamento;
e) Especificação de inclinação máxima ou mínima para
display LCD ou Touch Screen;
f) Temperatura (faixa de operação) do equipamento
durante a impressão;
g) Especificação de tecnologias jato de tinta ou cera
sólida (a primeira pelo baixo rendimento dos cartuchos
de tinta para grandes volumes e custo mais elevado por
página e a segunda pela restrição da competitividade)
Ressalto que apesar da inaplicabilidade da referida
portaria ao âmbito federal, a menção de seu teor
nestes autos cumpre unicamente a função de reforçar
o entendimento já consignado nestes autos, qual seja,
de que as especificações acima se revelam excessivas
e prejudiciais à competição do certame, contrariando
assim, o disposto no artigo 3º, II da Lei 8.666/1993.
Ademais, a exigência de diferentes requisitos para um
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234

ATOS DA 1a CÂMARA

único equipamento contraria o disposto no artigo 3º,
II da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, para o qual “a
definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e
clara, vedadas as especificações que, por excessivas,
irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição”.
Assim, ao listar diferentes especificações técnicas
mínimas necessárias para atender às necessidades do
município, o responsável pela confecção do Termo de
Referência, incontestavelmente, não definiu precisa e
claramente o objeto do Pregão 35/2018.
Acerca do tema, ressalta a área técnica:
Se as primeiras especificações (velocidade de impressão
de 38ppm, velocidade do processador de 400 MHz
e memória de 384 Mb) atenderiam à Administração,
as demais (velocidade de impressão de até 90ppm,
velocidade do processador de 1GHz e memória de 2Gb)
tornam-se irrelevantes e desnecessárias para o específico
objeto do contrato. Assim, embora as empresas
que compareceram à sessão pública do pregão não
tenham apresentado questionamentos, como alegam
os defendentes, a referida contradição no instrumento
convocatório pode ter afastado potenciais interessados
cujos equipamentos não atendiam às especificações
mais rigorosas, em afronta ao art. 3º, §1º, da Lei Federal
8.666/93:
Deste modo, a inclusão de cláusula pelo secretário
municipal contendo especificações que não as
estritamente necessárias fere a competitividade do
certame, contribuindo para o direcionamento do objeto
e o favorecimento de fabricantes específicos.
Com relação a senhora Eliane Rodrigues Felipe (pregoeira
oficial), verifico que a pregoeira foi citada duas vezes
nestes autos (eventos 47 e 64), tendo sido atribuída

condutas diferentes em cada uma das instruções técnicas
iniciais. Deste modo, diante das duas citações, entendo
prudente considerar a conduta discriminada na última
peça como sendo a citação regular, ou seja, aquela pela
qual o responsável deverá responder perante esta Corte.
Nesse contexto, a responsabilidade pela conduta
“elaborar edital com aglutinação indevida” não merece
prosperar, haja vista que as especificações técnicas a
respeito do objeto do certame são de responsabilidade
do agente público responsável pela elaboração do termo
de referência, competindo à pregoeira realizar os atos
necessários à boa condução do procedimento licitatório,
cumprimento das regras estabelecidas no edital relativas
à fase externa do certame, não se responsabilizando
pela formação do objeto do edital.
Lado outro, ressalto que apesar da conduta praticada
pelo secretário municipal incorrer em possível restrição
à competitividade, a posição técnica defendida e
disposta no edital buscava facultar aos licitantes duas
possibilidades distintas de especificações, as quais,
segundo o defendente, além de atender igualmente
a demanda do Município, ampliaria a participação e
competitividade do certame.
Nesse sentido, compartilho o posicionamento de Reid,
Scott: 1994, citado por Binenbojm, Gustavo e Cyrino,
André (O artigo 28 da Lindb: A cláusula geral do erro
administrativo), acerca do dilema existente entre o
incentivo ao gestor, que busca alcançar eficiência e
resultados em sua gestão, versus o cometimento de
eventuais erros e falhas operacionais invariavelmente
possíveis de serem cometidas:
É necessário admitir que haja tentativas fracassadas.
É preciso assegurar que equívocos de prognoses não
www.tce.es.gov.br

impliquem imediata responsabilização, salvo se o erro
efetivamente for grosseiro. Do contrário, o incentivo
ao gestor é de cumprir com os ritos sem se preocupar
com resultados. Num contexto como o brasileiro, em
que se clama por gestão mais eficiente, impossível
desconsiderar um tratamento diferente ao erro e aos
meios de controle. (g.n.) 36
Deste modo, e segundo o entendimento dos autores, há
de se ponderar quanto aos atos praticados, diferenciando
aqueles em que se verifique a ocorrência de equívocos
ou falhas daqueles em que seja constatada a desídia do
administrador:
Por fim, deve-se consignar que a tolerância ao erro não
pode significar complacência. Admite-se a falha, mas a
desídia, o descuido e más gestões em geral merecem
enfrentamento. O importante é ponderar o equívoco
com as motivações e os cuidados que foram tomados.
Apenas casos graves poderão ensejar responsabilidade
pessoal. Outros equívocos podem até significar algum
tipo de ação de superior hierárquico (como a perda de
um cargo comissionado), mas não a aplicação de uma
sanção. (g.n.)
Levando em conta essas premissas, surge o artigo 28 da
Lei 4.657 de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro), segundo o qual, o agente
público responderá pessoalmente por suas decisões ou
opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro.
Para o Binenbojm, Gustavo e Cyrino, André, “era preciso
cuidar do gestor que quer fazer uma boa administração
a partir de abordagens inovadoras, mas tem medo de
agir”, protegendo o gestor bem-intencionado e que
detenha boas motivações. Deste modo, no caso ora sob
análise, não vislumbro erro grosseiro na conduta do
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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administrador.
Por todo o exposto, e corroborando parcialmente
com o entendimento exarado pela área técnica, opto
por manter a irregularidade em relação ao senhor
Reofran Pereira dos Santos (secretário municipal de
administração) em face da inclusão de cláusula restritiva
no pregão 35/2018, afastando a imputação de multa
ao gestor, bem como por afastar a responsabilidade
da senhora Eliane Rodrigues Felipe (pregoeira oficial),
em observância ao princípio do contraditório e ampla
defesa.
II.2.2 Aglutinação indevida de itens de natureza distinta
no objeto
Conforme se verifica nos autos, o Edital 35/2018, em seu
Termo de Referência (Anexo I), aglutinou a prestação de
serviços de reprografia com o fornecimento de papel,
sem comprovação dos motivos de natureza técnica ou
econômica que justifiquem a não segregação desses
itens.
Segundo aponta a equipe técnica, não restou
comprovado nos autos que o modelo de contratação
adotado pelo Município era o mais vantajoso
Em suas alegações, a pregoeira oficial não apresenta
justificativas específicas, alegando, em síntese, que em
nenhum momento ficou evidenciada a restrição real à
competitividade, ante a participação de quatro licitantes,
e que não foi responsável pela elaboração do termo de
referência.
Acerca da conduta praticada, verifico que inexiste
responsabilidade da pregoeira pela inclusão de cláusula
que previa a aglutinação de fornecimento de papel. Isto
porque o termo de referência que subsidiou a elaboração

do instrumento convocatório foi integralmente
desenvolvido pela área técnica requisitante, estando
sua decisão calcada em elementos técnicos específicos
da área de tecnologia da informação, os quais não seria
razoável exigir conhecimento do servidor responsável
pela condução do procedimento, mas sim, do setor ou
agente responsável pela especificação do objeto.
Já o senhor Reofran Pereira dos Santos informa que
a economicidade restou evidenciada nos autos e que
a contratação de impressão com papel foi motivada
visando reorganizar o almoxarifado. Segundo o
defendente, a contratação atual impõe ao fornecedor a
tarefa de estocar e fornecer o papel na medida em que for
solicitado, tudo às suas expensas. Isto porque as tarefas
de estocar e distribuir papel para as escolas e outras
dependências da prefeitura, afasta a responsabilidade do
almoxarifado quanto à conservação do produto, previne
a ocorrência de desperdícios e danos as impressoras em
função da humidade, desvios de material, e prejuízos
decorrentes da logística de transporte.
Acerca do valor, alega que a impressão com papel
diminui os custos de estocagem, pois é baseado no
que é realmente consumido. Quanto a vantajosidade,
ressalta que o preço se encontra dentro da média de
mercado, e abaixo do valor anteriormente contratado
pela municipalidade em 2013, ou seja, após cinco anos.
Tal como disposto na instrução técnica conclusiva, não
há impedimento para que a Administração realize a
compra de papel com entregas parceladas, de acordo
com sua utilização, visando a redução de custos e de
riscos da estocagem de grandes quantidades do produto.
Da mesma forma, não merece prosperar o argumento da
maior eficiência no controle da utilização de papel sem
www.tce.es.gov.br

estudo de viabilidade que o comprove, uma vez que os
contadores das impressoras podem ser utilizados para
tal finalidade, ainda que o papel seja fornecido por outra
contratada.
Acerca do tema, impõe citar o disposto no artigo 23, §§1º
e 2º da Lei 8.666/93 prevê expressamente que as obras,
serviços e compras efetuadas pela Administração serão
divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem
técnica e economicamente viáveis, por meio de licitações
distintas:
Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem
os incisos I a III do artigo anterior serão determinadas
em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor
estimado da contratação:
[...]
§ 1o As obras, serviços e compras efetuadas pela
Administração serão divididas em tantas parcelas
quantas se comprovarem técnica e economicamente
viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor
aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e
à ampliação da competitividade sem perda da economia
de escala.
§ 2o Na execução de obras e serviços e nas compras
de bens, parceladas nos termos do parágrafo anterior,
a cada etapa ou conjunto de etapas da obra, serviço
ou compra, há de corresponder licitação distinta,
preservada a modalidade pertinente para a execução do
objeto em licitação.
E embora não seja impositiva, por se voltar para as
contratações de âmbito federal, vale ainda colacionar
as recomendações dispostas no documento “Boas
práticas, orientações e vedações para contratação de
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serviços de outsourcing de impressão”, publicada pela
Secretaria de Tecnologia da Informação, do Ministério
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (STI/MP),
em observância ao disposto na Estratégia de Governança
Digital e na Instrução Normativa SLTI/MP nº 4, de 11 de
setembro de 2014 dispõe sobre a necessidade de se
elaborar estudo técnico e de discriminar separadamente
a cobrança do fornecimento de papel:
(…)
5. Recomendações sobre o fornecimento de papel:
5.1. Se o órgão desejar que o fornecimento de papel
ocorra juntamente à contratação do serviço de
outsourcing de impressão, deve, através de estudo
técnico, demonstrar a economicidade dessa forma de
aquisição, quando comparada à aquisição direta do
papel em contratação separada do outsourcing.
5.2. Mesmo demonstrada a economicidade ou que haja
justificativa para essa forma de contratação, a cobrança
do fornecimento de papel deve ser discriminada
separadamente durante o faturamento, uma vez
que podem haver divergências entre as quantidades
de impressões/cópias efetivamente realizadas e o
fornecimento do papel. Tal prática auxilia a administração
em futuras auditorias ou fiscalização por uso indevido
dos recursos.
Assim, a ausência de parcelamento do objeto, sem
as devidas justificativas técnicas, poderá restringir a
competitividade do certame, obstando a participação de
pequenas e médias empresas incapazes de preencher
os requisitos para fornecimento integral, mas aptos a
fornecer parte do objeto contratado – no caso concreto,
de papel. Nesse sentido, assim já se manifestou esta

Corte de Contas:

(...) 3. A.9.3. Ausência de parcelamento do objeto

ACÓRDÃO TC-215/2014-PLENÁRIO

De acordo com a LLC, é obrigatório o parcelamento
quando o objeto da contratação tiver natureza divisível,
desde que não haja prejuízo para o conjunto a ser
licitado. Parcelamento refere-se à divisão do objeto
em parcelas (itens ou etapas), ou seja, em partes
menores e independentes. Difere-se de fracionamento,
que se relaciona à divisão da despesa para adoção de
dispensa ou modalidade de licitação menos rigorosa
que a determinada para a totalidade do valor do objeto
a ser licitado. O parcelamento destina-se à ampliar
a competitividade, uma vez que pequenas e médias
empresas passam a preencher os requisitos para
fornecimento de parte do que é contratado (licitação em
lotes, ou certames diferentes), de acordo com o objeto
social da mesma. Desse modo, empresas especializadas
e atuantes apenas em um ramo específico, como no caso
concreto, construtoras, floriculturas e hortos florestais
não são impedidas de participar do certame em suas
áreas de atuação por não possuírem habilitação técnica
para todos os itens. (...). Ante o exposto, a Administração
deveria ter parcelado o objeto de forma a ampliar a
competitividade e como não o fez, deveria ter justificado
tecnicamente a impossibilidade do parcelamento. (...)
Devido à ausência de parcelamento e justificativas
plausíveis para tal ausência, permanece a irregularidade.
Ante o exposto, entendemos pela manutenção da
irregularidade.

(…) Nesse sentido, sobressai do Acórdão 1331/2003
Plenário, da lavra do Excelentíssimo Ministro do TCU,
Benjamin Zymler, parte do Relatório bem esclarecedora
da questão, in verbis: A leitura atenta do próprio
dispositivo legal transcrito pelo responsável (art. 23,
§1º, da Lei nº 8.666/1993) na parte inicial de sua
primeira e segunda intervenções revela que é objetivo
da norma tornar obrigatório o parcelamento do objeto
quando isso se configurar técnica e economicamente
viável. O dispositivo dá um caráter impositivo ao
parcelamento na medida em que traz uma obrigação
para o administrador público por meio da expressão“...
serão divididas...”. Assim, com essa exigência legal de
obrigatoriedade do parcelamento do objeto a ser licitado
quando observada a viabilidade técnica e econômica,
cabe ao administrador público que desejar licitar um
objeto sem esse parcelamento, de forma a adjudicá-lo
por preço global, trazer aos autos do processo licitatório
o conjunto probatório de que o parcelamento seria
inviável sob aqueles aspectos.” Diante da manifestação
exarada na Instrução de Engenharia Conclusiva IEC
65/2013, opina-se pela manutenção da irregularidade.
(g.n.)
Tal como disposto no Acódão TC 1556/2015, o
parcelamento destina-se a ampliar a competitividade,
uma vez que pequenas e médias empresas passam a
preencher os requisitos para fornecimento de parte
do que é contratado, de acordo com o objeto social da
mesma:
ACÓRDÃO TC-1556/2015 - PLENÁRIO
www.tce.es.gov.br

Face ao exposto, entendo que faltou ao administrador a
elaboração de estudo de viabilidade, estudo de custos e/
ou motivação técnica suficiente com vistas a comprovar,
de forma inequívoca, que a aglutinação dos referidos
objetos era a alternativa mais eficiente e econômica à
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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administração.
No que se refere à redução de preços alcançada pela
municipalidade no último certame, ressalto que a
similaridade das duas contratações impede a análise
comparativa, posto que ambas previam a aglutinação do
fornecimento de papel com outsourcing de impressão.
Assim sendo, não é possível comprovar se o preço
contratado (R$0,11 a impressão com fornecimento de
papel) estava compatível com o de mercado, bem como
se o modelo de contratação adotado pelo Município era
o mais vantajoso, conforme já apontado na Manifestação
Técnica 728/2018.
Lado outro, a conduta praticada também necessita ser
avaliada sob o prisma da eficiência e da economicidade.
Em defesa apresentada pelo senhor Vanildo Broedel
afirma que “durante todos estes anos como servidor
municipal, este foi o único sistema que realmente logrou
êxito. O método é positivo tanto em sentido funcional
quanto econômico, de modo que cumpre os preceitos da
moralidade e da eficiência”.
Face ao exposto, voto pela manutenção da irregularidade,
deixando, porém, de aplicar a multa neste caso em
concreto, tendo em vista a ausência de comprovação de
que o modelo de contratação tenha sido antieconômico
e prejudicial à municipalidade, cabendo determinação
para que a administração se abstenha da prática das
condutas dispostas nestes autos.

de que a 1ª Câmara aprove a proposta de deliberação
que submeto à sua consideração.

(Aglutinação indevida de itens de natureza distinta no
objeto);

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

1.2.3 DETERMINAR a Prefeitura Municipal de Sooretama,
com base no artigo 206, §2º do RITCEES que:

Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão especial do Plenário, ante as
razões expostas pelo relator:
1.1 PRELIMINARMENTE
1.1.1 RECONHECER, em sede de prejudicial de mérito, a
ILEGITIMIDADE do senhor Vanildo Broedel, Secretário
Municipal de Administração para figurar nos itens II.2.1
e II.2.2, tendo em vista a ausência de elementos para sua
responsabilização pessoal, conforme abordado no item
II.1.1:
1.2 Quanto ao MÉRITO:
1.2.1 ACOLHER, nos termos do artigo 207, §3º, do
RITCEES:
1.2.1.1 as justificativas apresentadas pela senhora Eliane
Rodrigues Felipe Peçanha (pregoeira oficial), quanto
ao item II.2.1 (Especificações técnicas divergentes,
com restrição indevida da competitividade) e II.2.2
(Aglutinação indevida de itens de natureza distinta no
objeto);

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

1.2.2 REJEITAR, nos moldes do artigo 207, §4º do
RITCEES, as razões de justificativas apresentadas:

Por todo o exposto e com base na competência outorgada
pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno do TCEES), divirjo em parte do
entendimento técnico e ministerial e VOTO no sentido

1.2.2.1 pelo senhor Reofran Pereira dos Santos
(Secretário Municipal de Administração) em face
dos itens II.2.1 (Especificações técnicas divergentes
com restrição indevida da competitividade) e II.2.2
www.tce.es.gov.br

1.2.4.1 os procedimentos licitatórios e as contratações
celebradas nas respectivas secretarias municipais sejam
precedidas de motivação suficiente e adequada, bem
como de estudos técnicos, quando for o caso, de forma
a justificar a necessidade, vantajosidade, preço de
mercado, bem como o interesse público das aquisições;
1.2.4 DAR ciência desta decisão ao Representante,
na forma do artigo 307, §1º, do Regimento Interno do
TCEES, aprovado pela Resolução 261 de 4 de junho de
2013 bem como aos interessados na forma regimental;
1.2.5 Após o trânsito em julgado, ARQUIVAR os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 17/04/2019 – 11ª 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
Relator
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

Acórdão 00475/2019-8
Processo: 01315/2019-4
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

-

UG: PMI - Prefeitura Municipal de Iconha
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: MONICA MAROTO SOARES,
PAGANINI, POLYANNA HELVECIO GOMES

JOAO

Representante: OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Procurador: OTAVIO JUNIOR RODRIGUES POSTAY (OAB:
27952-ES)
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO
– PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ICONHA – 2019 –
PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019
– CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
SERVIÇO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO
E CÓPIA, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE
USO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS
NECESSÁRIOS
(EXCETO
PAPEL),
CONFORME
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO II, PARTE
INTEGRANTE DO EDITAL - PERDA SUPERVENIENTE DO
OBEJTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO – ARQUIVAMENTO.

O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:

caso, a concessão da medida cautelar em face do grave
risco de lesão à ordem pública, nos seguintes termos:

I RELATÓRIO

[...]

Trata-se de representação formulada pela pessoa jurídica
de direito privado Osiris Comércio e Serviços Ltda,
em que narra indício de irregularidade no âmbito do
Pregão Presencial n° 01/2019 (Processo Administrativo
n° 299/2019), da Prefeitura Municipal de Iconha,
cujo objeto é a contratação de empresa especializada
em serviço de solução continuada de impressão e
cópia, compreendendo a cessão de direito de uso de
equipamentos, incluindo a prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva, substituição de
peças e consumíveis necessários (exceto papel).

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Segundo se aduz da peça inicial, a irregularidade
seria referente ao direcionamento do certame e
superdimensionamento do objeto. Assim a representante
requer que seja concedida a suspensão do procedimento
licitatório de Pregão Presencial n° 001/2019, cuja sessão
de abertura foi realizada em 07/02/2019, para apuração
pela Corte de Contas da irregularidade apontada.
Preliminarmente, em sede de juízo de admissibilidade,
conheci a representação e determinei a notificação
prévia da Secretária Municipal de Administração e da
Pregoeira, para apresentação de justificativas, bem como
a cientificação do prefeito, tendo para tanto proferido a
Decisão Monocrática 00097/2019-7 (peça 8).
Submetido o feito ao crivo do Núcleo de Controle
Externo de Tecnologia da informação e Comunicação
(NTI), elaborou-se a Manifestação Técnica 827/20193 (peça 24), na qual a área técnica concluiu que restou
caracterizado periculum in mora inverso que impede, no
www.tce.es.gov.br

Ante todo o exposto, sugere-se a seguinte proposta de
encaminhamento à consideração superior:
Indeferir a medida cautelar pleiteada, em razão do
periculum in mora inverso no caso concreto;
Determinar que os presentes autos caminhem sob o rito
ordinário, a fim de que esta corte possa analisar o mérito
das questões travadas nos autos;
Cientificar a representante da decisão do tribunal, nos
termos do artigo 307, §7º do RITCEES.
[...]
Assim instruído o feito, proferi voto (peça 26) encampando
o entendimento técnico, pelo indeferimento da
concessão da medida cautelar, determinando a oitiva
dos responsáveis e a notificação do Prefeito Municipal,
nos termos da Decisão 277/2019-5.
Devidamente notificados, os responsáveis se
manifestaram por meio da Resposta de Comunicação
303/2019-4 e da Peça Complementar 6327/2019.
Em vista da notícia de cancelamento do certame, o feito
voltou a ser submetido ao crivo do NTI que opinou pelo
arquivamento dos autos, sem análise de mérito, nos
termos da Instrução Técnica Conclusiva ITC 00974/20191 (peça 44).
Em seguida, o Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas prolatou o Parecer 01247/2019-6 (peça 48),
encampando o entendimento técnico.
II FUNDAMENTOS
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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Preliminarmente, verifico que a Prefeitura Municipal
de Iconha anulou o Pregão Presencial 001/2019, depois
da orientação da Procuradoria Geral do Município,
conforme se dessume das peças processuais e elaborou
novo Edital saneando os indícios de irregularidades
apontados na Manifestação Técnica 827/2019-3.
Neste contexto, entendo que o presente caso se amolda
ao que dispõe o art. 307, § 6º, do Regimento Interno do
TCEES, in verbis:
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.

adoto-a como razões de decidir e a transcrevo abaixo:

e sem que haja interposição de recurso.

2. ANÁLISE TÉCNICA

O art. 307, §6º, do RITCEES, trata da perda superveniente
do objeto. Tal hipótese refere-se a uma decisão sem
resolução de mérito em razão do saneamento das
irregularidades dentro do período de prestação de
informações e antes da concessão da medida cautelar.

Em manifestação conjunta remetida a esta Corte,
o Prefeito Municipal, a Secretária Municipal de
Administração e a Pregoeira Substituta informaram que,
seguindo orientação da Procuradora Geral consignada
no Parecer Jurídico 080/2019 (fls. 1 a 8 da Peça 41), o
Pregão Presencial 001/2019 foi anulado – conforme
cópia da publicação no DIO-ES de 19/03/2019 à fl. 11 da
Peça 41.
Ademais, comunicaram a elaboração de novo
instrumento convocatório pelo Departamento de
Licitação, observando os apontamentos da Decisão
0277/2019-5, o qual foi aprovado pela Procuradoria
Jurídica através do Parecer Jurídico 092/2019, conforme
documentação constante da Peça 41.

Ou seja, o regimento interno não trata especificamente
da hipótese de saneamento das irregularidades após a
rejeição da medida cautelar, como ocorrido nestes autos.
Para tanto se deve ter em mente que o processo já não
mais tramita pelo rito sumário, mas pelo rito ordinário,
conforme Decisão 0277/2019-5 - 1ª Câmara.
A anulação do Pregão e a elaboração de novo edital
saneando os indícios de irregularidades apontados na
Manifestação Técnica 827/2019-3 dão causa à perda
do interesse processual em se proferir decisão de
mérito, lembrando que este é formado pelo binômio
necessidade e utilidade. Fredie Didier Jr., ao tratar do
interesse-utilidade, assim se manifesta:

Art. 310. A instrução da unidade técnica será conclusiva,
pela extinção do processo, na hipótese de: (Redação
dada pela Emenda Regimental nº 001, de 27.8.2013).

De fato, observa-se que o município acostou pesquisa de
preços demonstrando a economicidade da aglutinação
de serviços de locação de impressoras com o serviço de
manutenção e recarga de cartuchos dos equipamentos
de propriedade da Prefeitura, saneando o primeiro
indício de irregularidade apontado na Manifestação
Técnica 827/2019-3. Além disso, o novo edital alterou
os prazos de horas úteis para dias úteis, elidindo o
segundo indício de irregularidade assinalado na referida
Manifestação Técnica.

II - perda superveniente do objeto impugnado, nos
termos do § 6º do art. 307.

Verificando as normas do Regimento Interno desta Corte
pode-se concluir que:

É por isso que se afirma, com razão, que há falta de
interesse processual quando não mais for possível a
obtenção daquele resultado almejado – fala-se em
“perda do objeto” da causa. É o que acontece, p. ex.,
quando o cumprimento da obrigação se deu antes da
citação do réu – se o adimplemento se deu após a citação,
o caso não é de perda do objeto (falta de interesse), mas
de reconhecimento da procedência do pedido (art. 269,
II, CPC-73).

Nesse passo, por entender suficiente e plenamente
motivada a fundamentação delineada na Instrução
Técnica Conclusiva ITC 00974/2019 (evento 44),
corroborado pelo Ministério Público Especial de Contas,

O art. 307, §5º, do RITCEES, trata do acatamento da
cautelar. Tal hipótese refere-se a uma decisão de mérito
em razão do cumprimento à medida cautelar sem que
haja contestação, com o saneamento das irregularidades,

Em que pese as diferenças entre o Direito Processual
Civil e os processos que tramitam nesta Corte de Contas,
aos quais se aplicam o Código de Processo Civil de forma
subsidiária, conforme artigo 70 da Lei Complementar n°

Deste modo, em razão do que prevê o art. 310, inciso
II, também do RITCEES, o saneamento da irregularidade
ora representada enseja a extinção do feito, sem o
julgamento de mérito e consequente arquivamento:

www.tce.es.gov.br
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621/2012, entendemos que a continuidade da atuação
desta Corte de Contas, na presente situação, não traria
qualquer efeito prático à Administração Pública, tendo
em vista a anulação da licitação e a supressão dos
indícios de irregularidades no novo edital, ocasionando
assim a perda do objeto.
Ademais, o artigo 330, inciso III do Regimento Interno
deste Tribunal afirma que o processo será arquivado no
caso de decisão terminativa por ausência de pressupostos
de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo.
Vale notar que o Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo já decidiu mais de uma vez pelo arquivamento dos
autos nos casos em que ocorreu a retificação do edital
do certame, embora após o deferimento da medida
cautelar. Tal entendimento pode também ser aplicado ao
caso concreto diante da similaridade dos fatos. Seguem
os Acórdãos que trataram do tema:
ACÓRDÃO TC-849/2015 - PLENÁRIO
(...) Esta Corte já reconheceu a perda do interesse
de agir nos casos em que os editais licitatórios são
corrigidos e republicados, mesmo após a concessão de
medida cautelar, a exemplo das decisões contidas no TC
n. 2462/2013, no TC n. 2062/2013 e no TC n. 4340/2013.
Considerando que a retificação do edital elimina o objeto
dos presentes autos, ocasionando a perda do interesse
em prosseguir no feito, acompanho a área técnica,
divergindo do Ministério Público de Contas, para que o
processo seja extinto sem resolução do mérito. Ressalto
que, no presente caso, o § 5º do art. 307 não poderia ser
aplicado, pois a norma tem como pressuposto a ausência
de contestação ou de recurso quanto à decisão cautelar.
(...) Também divirjo do Parquet quanto à necessidade de

Determinação, já que foi proposta de forma genérica,
sem especificar quais regras deveriam ser observadas
pelo gestor.
(...) VOTO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO, por ausência de interesse processual,
diante da retificação do Edital da Concorrência Pública n.
1/2014 da Prefeitura de Cariacica.
ACÓRDÃO TC-886/2015 - PLENÁRIO
(...) Devidamente notificados, os representados
apresentaram
informações
às
fls.
162/166,
comprometendo-se a retificar o edital a fim de sanar as
irregularidades apresentadas por esta Corte de Contas,
entendendo assim, que houve a perda superveniente do
objeto da presente representação nos termos do artigo
307, § 6º do RITCEES.
(...) A partir da revogação do certame, entendo que
houve a perda do interesse de agir. Portanto, não há
que se falar em perda superveniente do objeto, uma
vez que ocorreu a efetiva prestação jurisdicional com a
concessão da medida cautelar, fato esse, reconhecido
pela própria jurisprudência do Tribunal de Contas da
União e já tendo sido discutido por esta Corte de Contas,
onde proferi Voto Vista (Processo TC 4340/2013) e fui
acompanhado por Unanimidade pelos meus Eminentes
pares. Portanto, diante o exposto, reitero meu VOTO
pela extinção do processo sem julgamento do mérito,
não pela perda superveniente do objeto e sim pela
perda do interesse de agir, nos termos do artigo 267,
inciso VI e parágrafo 3° do Código de Processo Civil, com
seu consequente arquivamento.
Assim, apesar de o Regimento Interno restringir a
aplicação da perda superveniente do objeto à hipótese
www.tce.es.gov.br

de saneamento das irregularidades antes da concessão
da medida cautelar, previsto no art. 307, § 6º, sugerese sua aplicação neste caso e consequente extinção do
processo sem julgamento de mérito à luz do art. 330,
III RITCEES c/c art. 485, inciso VI e §3º do Código de
Processo Civil de 2015, por ausência dos pressupostos
de desenvolvimento válido e regular do processo, bem
como interesse de agir.
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO:
Ante o exposto, submeto a consideração superior a
seguinte proposta de encaminhamento:
3.1 – Nos termos do art. 330, III RITCEES c/c art. 485,
inciso VI e §3º do Código de Processo Civil de 2015, dada
a perda superveniente do objeto, a extinção do processo
sem julgamento de mérito, com seu consequente
arquivamento.
3.2 – Cientificar o representante da decisão a ser
proferida por esta Corte de Contas.
3.3 – Arquivar os autos, na forma do art. 330, inciso I, do
RITCEES.
Diante do exposto, concordando com a ITC 00974/20191 e com o Parecer Ministerial 01247/2019-6, VOTO, com
fulcro no § 6º do art. 307 do RITCEES, por extinguir o
processo sem julgamento de mérito, em razão da perda
superveniente do objeto impugnado.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Pelo exposto, com base na competência outorgada
pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno do TCEES), concordando com
o entendimento do Núcleo de Controle Externo de
Tecnologia da Informação e Comunicação e do Ministério
Público Especial de Contas, apresento à Primeira Câmara
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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a seguinte DELIBERAÇÃO que ora submeto à sua
consideração:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator

CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
em sessão realizada no dia vinte de abril de dois mil e
dezesseis, à unanimidade, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:

Acórdão 00476/2019-8

1. Aplicar multa ao responsável, no valor de R$4.000,00,
pelo não cumprimento integral da Decisão TC 3677/2015,
relativamente à instauração tempestiva da Tomada de
Contas Especial, nos termos exigidos no art. 2º da IN
32/2012;

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:

Processo: 02383/2019-2
Classificação: Agravo

1.1 EXTINGUIR O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO,
nos termos do § 6º do art. 307, do RITCEES, em razão da
perda superveniente do objeto impugnado;

UG: PMB - Prefeitura Municipal de Brejetuba

1.2 DAR ciência desta decisão ao Representante e ao
atual gestor do Município de Iconha, na forma do art.
307, § 7º do Regimento Interno do Tribunal, e após os
trâmites legais, arquive-se.

Interessado: SILVIOMAR DE SOUZA

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 17/04/2019 – 11ª 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
Relator
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS HERON

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Recorrente: JOAO DO CARMO DIAS
AGRAVO – PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA
– JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOR MAIS DE UM RECURSO
CONTRA A MESMA DECISÃO - NÃO PRENCHIMENTO DOS
REQUISTOS DE ADMISSIBILIDADE - INTEMPESTIVIDADE
– NÃO CONHECIMENTO - CIÊNCIA – ARQUIVAMENTO –
APENSAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto pelo Sr. João do Carmo Dias,
Prefeito Municipal de Brejetuba, em face da do Acórdão
TC-444/2016, proferido no processo TC 5096/2015, por
intermédio do qual foi aplicada multa ao Sr. João do
Carmo Dias:

2. Determinar a autoridade competente, para que
no prazo de 15 (quinze) dias, comprove perante este
Tribunal a INSTAURAÇÃO DA TOMADA DE CONTAS
ESPECIAL de que trata a Decisão TC-3677/2015, reiterada
pela Decisão TC- 2233/2015, mediante autuação de
processo específico, conforme determina o art. 5º da
IN 32/2014, devendo promover o encaminhamento a
este Tribunal do resultado da tomada de contas especial
instaurada, em até 90 dias, nos termos que dispõe o art.
14 da referenciada IN 32/2014.
Após o recebimento da petição recursal, o feito foi
encaminhado à Secretaria Geral das Sessões (SGS),
onde se certificou que o Acórdão recorrido transitou em
julgado e que o Agravante interpôs Pedido de Reexame
em face do mencionado Acórdão pedindo a exclusão
da multa aplicada (Processo TC 6049/2016), sendo
que o recurso não foi conhecido, por ser intempestivo.
(Despacho 11067/2019-9 – peça 06).

ACÓRDÃO

Nesse passo, vislumbrando a possibilidade de não
conhecimento do presente feito, encaminhei o processo
ao Ministério Público Especial de Contas, por meio do
despacho 11233/2019-5 (evento 07) para manifestação.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC5096/2015, ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira

A esse respeito, o Ministério Público de Contas opinou
preliminarmente pelo não conhecimento do Agravo, por

www.tce.es.gov.br
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não ser possível a interposição de outro recurso contra
a mesma decisão e com a mesma finalidade (Processo
TC 6049/2016) com o escopo de afastamento da multa,
conforme disposto no Parecer 00899/2019-8 (evento 09).
II FUNDAMENTAÇÃO
II.1 ADMISSIBILIDADE
Como condição para o processamento do mérito recursal,
cabe ao relator realizar o juízo de admissibilidade
a fim de constatar o atendimento aos requisitos de
admissibilidade, notadamente os genéricos constantes
dos artigos 153, 161 e 162 e os específicos impostos
pelos artigos 169 e 170, da Lei Complementar Estadual
621, de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal de
Contas do Estado), a saber:
Art. 153. Não cabe recurso da decisão que:
I - converter processo em tomada de contas especial ou
determinar a sua instauração;
II - determinar a realização de citação, diligência, inspeção
ou auditoria.
Parágrafo único. Também não cabe recurso dos despachos
de mero expediente.
[...]
Art. 161. Compete ao Relator o juízo de admissibilidade
como condição para o processamento do recurso.
Art. 162. O recurso, preliminarmente, não será conhecido
pelo Relator, ad referendum da Câmara ou do Plenário,
conforme a competência, quando a petição:
I - não contiver os fundamentos de fato e de direito;
II - encontrar-se insuficientemente
manifestamente inepta.

instruída

§ 1º Considerar-se-á inepta a petição quando:

ou

I - faltar-lhe pedido ou contiver pedidos incompatíveis
entre si;
II - o pedido for juridicamente impossível;

419 –, senão vejamos:
Art. 395. O recurso deverá revestir-se das seguintes
formalidades:

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a
conclusão.

I - ser interposto por escrito;

§ 2º Não será conhecido o recurso quando ausentes os
pressupostos de legitimidade e tempestividade.

III - conter a qualificação indispensável à identificação do
recorrente;

[...]
Art. 169. Das decisões interlocutórias caberá agravo,
formulado uma só vez, por escrito, no prazo de dez
dias contado da data da ciência da decisão, na forma
estabelecida no Regimento Interno.
Art. 170. A petição de agravo será dirigida diretamente
ao Relator e conterá a exposição do fato e do direito e as
razões de reforma da decisão
§ 1º Nos casos dos quais possa resultar lesão grave e
de difícil reparação, sendo relevante a fundamentação,
poderá ser conferido efeito suspensivo ao agravo pelo
Relator, ou pelo Presidente do Tribunal de Contas na
hipótese do artigo 127 desta Lei Complementar, ad
referendum da Câmara ou do Plenário, na primeira sessão
subsequente, observada a competência originária.
§ 2º Recebido o agravo, o Relator determinará, se
necessária, a instrução do feito no prazo de até dez dias.
§ 3º Encerrada a instrução, e ouvido o Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas no prazo de até dez dias, o
Relator submeterá o agravo à Câmara ou ao Plenário.
Da mesma forma, a Resolução TC 261, de 4 de junho
de 2013 (Regimento Interno do Tribunal de Contas,
recentemente alterado pela Emenda Regimental
010/2019) também cuida dos pressupostos recursais
genéricos – artigos 395 a 398 – e específicos – art. 415 e
www.tce.es.gov.br

II - ser apresentado dentro do respectivo prazo;

IV - ser firmado por quem tenha legitimidade e seja parte
interessada;
V - conter o pedido, a causa de pedir e fundamento
jurídico;
VI - conter os documentos que o instruirão, quando for
o caso.
Parágrafo único. Os recursos serão encaminhados à
Presidência do Tribunal, que realizará sua autuação e
distribuição ao Relator para manifestação quanto ao seu
conhecimento.
Art. 396. Poderão interpor recurso:
I – os responsáveis pelos atos impugnados;
II – os interessados, desde que alcançados pela decisão
ou que demonstrem razão legítima para intervir no
processo, observado o disposto no art. 159 da Lei
Orgânica do Tribunal.
III – o Ministério Público junto ao Tribunal.
Art. 397. O recurso, liminarmente, não será conhecido
pelo Relator, ad referendum da Câmara ou do Plenário,
conforme a competência, quando:
I – não se achar devidamente formalizado;
II – for manifestamente impróprio ou inepto;
III – for interposto ou assinado por parte ilegítima;
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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IV – for intempestivo;
V – não contiver os fundamentos de fato e de direito.

III – (revogado pela Emenda Regimental nº 010, de
26.03.2019)

Parágrafo único. Considera-se inepto o recurso quando:

IV - a notificação ou comunicação respectiva;

I – faltar-lhe pedido ou contiver pedidos incompatíveis
entre si;

V - a procuração outorgada pelo agravante, quando
houver interveniência de procurador;

II – o pedido for juridicamente impossível;

VI - cópia das peças essenciais à compreensão da
controvérsia.

III – da narração dos fatos não decorrer logicamente a
conclusão.
Art. 398. Não cabe recurso da decisão preliminar que:
I – converter processo em tomada de contas especial ou
determinar a sua instauração;
II – determinar a realização de citação, notificação,
diligência, inspeção ou auditoria;
III – rejeitar as alegações de defesa na fase prévia.
Parágrafo único. Também não cabe recurso dos despachos
de mero expediente.
[...]
Art. 415. Das decisões interlocutórias e terminativas
caberá agravo formulado uma só vez, por escrito, no
prazo de dez dias.
§ 1º O prazo referido no caput será contado da ciência da
decisão pelo responsável ou interessado, na forma mais
célere possível, dentre as hipóteses previstas no art. 64
da Lei Orgânica do Tribunal.
§ 2º O agravo será dirigido ao Relator do processo no qual
a decisão é impugnada.
[...]
Art. 419. A petição de agravo conterá obrigatoriamente:
I - a fundamentação de fato e de direito;
II - as razões de reforma da decisão;

Como se vê, a legislação impõe um vasto rol de exigências
para o processamento do agravo por este Tribunal de
Contas.
No caso dos autos, verifica-se que o recorrente já
havia interposto recurso (Processo TC 6049/2016)
com o escopo de afastamento da multa, o qual não foi
conhecido, conforme transcrição contida no Acórdão TC947/2018 - Plenário:
[...] Como visto, o expediente se insurge contra decisão
deste Tribunal que aplicou multa ao Prefeito de Brejetuba
no exercício de 2016, em razão de descumprimento de
decisão proferida por esta Corte de Contas, conforme
Acórdão TC-444/2016. Analisando os autos, adoto como
razões de decidir, os argumentos apresentados pela
Núcleo de Recursos e Consultas -NRC na ITR 186/2018-3,
sendo oportuna a transcrição da manifestação, conforme
segue:
DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Analisando as condições de admissibilidade do
Recurso, observa-se que o Recorrente é capaz e possui
legitimidade processual. Quanto ao interesse recursal
em seu binômio necessidade/adequação, verifica-se, no
presente caso, que o recurso adequado é o Agravo e não
o Recurso de Reconsideração, nos termos do artigo 169,
da Lei Complementar nº 621/2012, Lei Orgânica desta
www.tce.es.gov.br

Corte, tendo em vista tratar-se de decisão interlocutória
e não definitiva, exigida no artigo 164 do mesmo
diploma legal, para a interposição do recurso interposto.
Acerca da possibilidade de utilização do Princípio da
Fungibilidade Recursal, a ensejar o recebimento do
recurso interposto pelo de Agravo, verifica-se que o
artigo 399, da Resolução 261/2013 –Regimento Interno
desta Corte, exige para tanto que seja respeitado o
prazo de interposição do recurso cabível. Ocorre que,
conforme o disposto no artigo 169, da Lei Complementar
nº 621/2012, o prazo para interposição do recurso de
Agravo é de 10 dias, sendo que o recurso interposto
pelo Recorrente não respeitou a exigência, conforme se
pode constatar pelas informações da Secretaria Geral das
Sessões, de fl. 72 dos autos. Em face do exposto, opinase pelo NÂO CONHECIMENTO do Agravo, em razão do
não preenchimento de pressuposto recursal, previsto no
artigo 397, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal
(Resolução nº 261/2013), combinado com o artigo 399,
do mesmo diploma legal, já referenciado.
Sendo assim, não há possibilidade de interposição de
outro recurso contra a mesma decisão e com a mesma
finalidade, isto é, afastamento da multa, nos termos do
art. 399, parágrafo único do RITCEES.
Constata-se ainda que o pleito não atende algumas
hipóteses de cabimento, uma vez que não preenche os
requisitos do art. 419, do RITCEES.
Assim, não estando satisfeitas as exigências legais e
regulamentares para que seja admitido o Agravo, e
em consonância com o posicionamento vertido pelo
Ministério Público de Contas, voto pelo não conhecimento
do presente Agravo e submeto esta decisão ao referendo
do Colegiado competente, na forma do art. 162, caput,
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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da Lei Orgânica deste Tribunal.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Pelo exposto, com base na competência outorgada
pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno do TCEES), acompanho o
entendimento do Ministério Público Especial de Contas
e VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte
proposta de deliberação.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, por:
1.1 NÃO CONHECER do presente Agravo, na forma da
fundamentação constante neste voto, mantendo-se
incólume o Acórdão TC 444/2016 proferido nos autos do
processo TC 6049/2016;
1.2 DAR CIÊNCIA, na forma regimental, ao recorrente; e
1.3 Após o trânsito em julgado, ARQUIVAR o feito e
APENSAR aos autos do processo TC 6049/2016.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 17/04/2019 – 11ª 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

Acórdão 00477/2019-8

respectivos responsáveis na contratação da empresa C
B de Andrade (Lava Jato Águas Cristalinas), no âmbito
do Pregão Presencial 6/2014, da Prefeitura Municipal
de Sooretama, cujo objeto é a contratação de empresa
especializada em serviço de lava jato.
O representante alega ainda, que no Pregão Presencial
6/2014 houve sobrepreço na licitação, violação à
isonomia e imparcialidade do certame, uma vez que
o então Secretário Municipal do Planejamento de
Sooretama seria parente colateral de 4º grau de um dos
sócios da empresa contratada, superfaturamento dos
serviços, além de indícios de que os serviços não foram
efetivamente prestados.

Interessado: ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI

O presente procedimento de Tomada de Contas Especial
foi regularmente instaurado na prefeitura, por meio de
Decreto 676/2018 (Peça Complementar 4038/2019-7,
evento 03), que deu origem ao processo administrativo
n° 5934/2018 (Peça Complementar 4038/2019-7, evento
03).

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL INSTAURADA
– PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA –
SUPERFATURAMENTO E SOBREPREÇO NA LICITAÇÃO
- VIOLAÇÃO À ISONOMIA E A IMPARCIALIDADE
DO CERTAME - INEXECUÇÃO DE CONTRATO –
INPROCEDÊNCIA - CIÊNCIA – ARQUIVAMENTO.

A referida Tomada de Contas apurou a execução do
contrato nº 26/2014, com vigência de 30/01/2014 a
30/01/2015, no valor de R$ 66.924,00 (sessenta e seis
mil novecentos e vinte e quatro reais) e do contrato nº
31/2014 com vigência de 30/01/2014 a 30/01/2015, no
valor de R$ 9.108,00 (nove mil cento e oito reais).

Processo: 02743/2019-9
Classificação: Tomada de Contas Especial Determinada
UG: PMS - Prefeitura Municipal de Sooretama
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN
I RELATÓRIO
Trata-se de Tomada de Contas Especial (TCE) determinada
por esta Corte de Contas nos termos do Acórdão
0164/2019-5, constante do Processo TC 7685/20172, com a finalidade de apurar supostos danos e os seus
www.tce.es.gov.br

Por seu turno, a comissão de Tomada de Contas Especial,
após a realização dos trabalhos de apuração no âmbito
do município, finalizou e encaminhou a esta Corte de
Contas a TCE, conforme documentação juntada nos
autos (Defesa/Justificativa 0270/2019-3 - evento 02 e
Peças Complementares 4038/2019-7, 4039/2019-1,
4040/2019-4, 4141/2019-9, 4042/2019-3, 4043/2019-8,
4044/2019-2 - eventos 03 a 09).
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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Assim, diante dos elementos de informação colhidos pela
comissão, foi elaborado Parecer Conclusivo, corroborando
com o posicionamento da comissão de Tomada de
Contas Especial, constatando que não houve indícios de
sobrepreço e superfaturamento na contratação.
Também foi constatado que apesar de existir grau de
parentesco entre um sócio da empresa contratada e o
secretário municipal de planejamento de Sooretama,
não houve violação à isonomia e a imparcialidade do
certame.
Por fim, foi verificada a ausência de elementos suficientes
à comprovação da não execução dos serviços por parte da
contratada, reafirmando-se a imaterialidade dos serviços
prestados, conforme alegado pelo gestor à época dos
fatos, que fiscalizou o contrato e atestou as notas fiscais.
Submetido o feito a Secretaria de Controle Externo
de Fiscalizações Não Especializadas – SecexMeios,
prolatou-se a Instrução Técnica Conclusiva 00973/20196 (evento 15), a qual sugeriu considerar improcedente a
representação, na forma do art. 178, I, do RITCEES, e o
arquivamento do presente feito, em face ao disposto no
art. 10, inciso IV, da IN 32/2014.
Instado a se manifestar o órgão ministerial arguiu
na integralidade os termos da peça conclusiva – ITC
0973/2019-6, conforme parecer - PPJC 01136/2019-5
(evento 19).
II FUNDAMENTOS
Como se depreende dos autos, a Tomada de Contas
Especial em questão foi instaurada no intuito de apurar
supostos danos e os seus respectivos responsáveis na
contratação da empresa C B de Andrade (Lava Jato Águas
Cristalinas), por meio do Pregão Presencial 6/2014, na

Prefeitura de Sooretama.
Da análise do conjunto probatório e da instrução técnica
conclusiva elaborada pela SecexMeios restou evidenciado
que os acontecimentos narrados nos autos não foram
suficientes para configurar quaisquer irregularidades,
entendimento que foi integralmente encampado pelo
ministério público especial de contas, conforme trecho
da Instrução Técnica Conclusiva 00973/2019-6 (evento
15) abaixo transcrita:
[...]
2. ANÁLISE TÉCNICA
2.1 – Superfaturamento e sobrepreço na licitação
Após a apuração pela equipe de TCE do processo
administrativo veiculador do pregão, chegou-se à
conclusão de que não houve indícios de sobrepreço
e superfaturamento na contratação, nestes termos
(documento eletrônico 03, fl. 24):

interessadas. Demais disso, a comissão de TCE procedeu
a diligências junto a empresas do ramo na tentativa
de se perquirir o valor do serviço à época dos fatos,
sem, no entanto, lograr êxito em razão da negativa dos
entrevistados.
Nesses termos, levando-se em consideração as diligências
procedidas e os documentos acostados aos autos, sugerese o indeferimento da suposta irregularidade suscitada.
2.2 Violação à isonomia e a imparcialidade do certame
Da análise dos fatos relatados pelo TCE, verifica-se que
existia um grau de parentesco entre um sócio da empresa
contratada e o Secretário Municipal de Planejamento de
Sooretama.
Todavia, mesmo diante desse fato entendeu a comissão
apuradora que não houve violação à isonomia e nem a
imparcialidade do certame, com a seguinte explanação
(documento eletrônico 03, fl. 24):

“Quanto aos indícios de sobrepreço da licitação, ao que
tudo indica, não se pode concluir pela existência de tal
irregularidade, uma vez que às fls. 02/04 do processo
administrativo n° 006046/2013 (mídia anexa) constam 03
(três) orçamentos colhidos à época, com valores unitários
de lavagem em R$ 32,00 (trinta e dois reais), R$ 34,00
(trinta e quatro reais) e R$ 35,00 (trinta e cinco reais). Por
sua vez, o preço contratado foi de R$ 33,00 (trinta I e três
reais). Em que pese os prestadores do ramo não terem se
comprometido a afirmar qual o preço praticava à época;
até mesmo pela indefinição do objeto (especificidades da
lavagem), I denota-se que o preço - aparentemente ‘- não
se revela exorbitante”.

“Quanto aos indícios de violação à isonomia e à
imparcialidade no certame, uma vez que o então
Secretário Municipal de Planejamento de Sooretama,
senhor William Constantino Bassani, que assina os
contratos nº 026/2014 e n° 031/2014, é parente em
4º grau de Cristiano Bassani de Andrade, sócio da
empresa contratada, também, ao que tudo indica, não
se pode concluir objetivamente pela existência de tal
irregularidade, por ausência de elementos nesse sentido
(influência do parentesco no deslinde da contratação).
Ademais, o contrato foi firmado pela assinatura conjunta
de 13 (treze) secretários municipais”.

De fato, constata-se no documento eletrônico 04, fls.
3/5 a orçamentação do serviço junto a três empresas

A par do que foi dito, cabe nesse momento tecer
algumas considerações sobre o que dispõe o art. 9.º da

www.tce.es.gov.br

Pois bem.
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Lei 8.666/93 (Lei Geral de Licitações) sobre as hipóteses
de impedimento de participação nas licitações, senão
vejamos:
Art. 9o Não poderá participar, direta ou indiretamente,
da licitação ou da execução de obra ou serviço e do
fornecimento de bens a eles necessários:
I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física
ou jurídica;
II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável
pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da
qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou
subcontratado;
III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade
contratante ou responsável pela licitação.
§ 1o É permitida a participação do autor do projeto ou
da empresa a que se refere o inciso II deste artigo, na
licitação de obra ou serviço, ou na execução, como
consultor ou técnico, nas funções de fiscalização,
supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço
da Administração interessada.
§ 2o O disposto neste artigo não impede a licitação ou
contratação de obra ou serviço que inclua a elaboração
de projeto executivo como encargo do contratado ou
pelo preço previamente fixado pela Administração.
§ 3o Considera-se participação indireta, para fins do
disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo
de natureza técnica, comercial, econômica, financeira
ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física
ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços,
fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de

bens e serviços a estes necessários.
§ 4o O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos
membros da comissão de licitação.
(Grifo nosso)
Observa-se que não há nenhuma vedação expressa na
lei, à participação de parentes, afins ou consanguíneos,
do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores, e dos
ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança,
no certame licitatório e na respectiva contratação dele
decorrente.
É imperioso destacarmos também o posicionamento
desta Corte de Contas que, por meio do Parecer Consulta
035/2013, após intenso debate e aprofundamento
do tema, se manifestou acerca da possibilidade de
participação de parentes em procedimentos licitatórios,
conforme os excertos que abaixo transcrevemos:
EMENTA
PARTICIPAÇÃO DE PARENTES DE VICE-PREFEITO
MUNICIPAL EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL À CONTRATAÇÃO
EM RAZÃO DO PARENTESCO - A POSSIBILIDADE DE
PARTICIPAÇÃO EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, E
POSTERIOR CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA QUE POSSUA
SÓCIO, COTISTA, ADMINISTRADOR OU PROPRIETÁRIO,
QUE DETENHA GRAU DE PARENTESCO DO VICE-PREFEITO
MUNICIPAL ESTÁ CONDICIONADA À LEGISLAÇÃO LOCAL
OU À LEI ORGÂNICA.
[...]
5. Em voto de vistas, o não menos eminente Conselheiro
Domingos Augusto Taufner, conheceu da consulta e, no
mérito, entendeu que não há vedação legal que impeça
participação em procedimento licitatório e posterior
www.tce.es.gov.br

contratação de empresa, que possua sócio cotista,
administrador ou proprietário, que detenha grau de
parentesco com a pessoa do Vice Prefeito Municipal.
Ressaltou, o ilustre Conselheiro que é necessário verificar
se as legislações municipais, inclusive a Lei Orgânica,
veiculam algum impedimento. Caso a legislação local
ou a Lei Orgânica proibirem a participação de parentes
de quaisquer agentes públicos, estes não poderão
participar do certame ou serem contratados pelo
Município.
6. O Conselheiro Relator, Marco Antônio da Silva, proferiu
novo voto, complementando o anterior, acolhendo o voto
do Conselheiro Domingos Augusto Taufner, respondendo
a consulta no sentido de que não estão impedidos de
participar de processo licitatório e de contratar com
a Administração Pública, qualquer pessoa que tenha
parentesco até o terceiro grau com o Vice-Prefeito
7. Em voto de vistas, o também Eminente Conselheiro
Rodrigo
Chamoun
ratificou
integralmente
o
entendimento extraído do voto de vista e do voto do
Relator Originário, no sentido da possibilidade de
participar da licitação e de contratar com a Administração
Pública, parentes até o terceiro grau do Vice-Prefeito
Municipal, já que indiscutivelmente a licitação é um
procedimento no qual está implícita a obediência aos
princípios norteadores da Administração Pública, em
especial, o da impessoalidade e o da moralidade. Nesse
aspecto específico, acompanho o voto por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
[...]
VOTO
2. Entendo que os Conselheiros Marco Antônio da Silva,
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, elaboraram votos brilhantes, esgotando o
assunto, em razão do que, acompanho integralmente
seus posicionamentos, pelos seus jurídicos fundamentos.
Por todo o exposto, sugere-se o indeferimento da suposta
irregularidade suscitada.
2.2 Não execução dos serviços, conforme estipulação
contratual.
No que tange a esta suposta irregularidade, nos mesmos
moldes das anteriores, diante das diligências procedidas
e da documentação estudada, concluiu a TCE que não
há indícios da inexecução do contrato, conforme segue
(documento eletrônico 03, fl. 25):
“Quanto aos indícios de não execução dos serviços
conforme estipulação contratual, ao que tudo indica, não
se pode concluir pela existência de tal irregularidade,
uma vez que – aparentemente - os serviços foram
prestados, tendo em vista que o senhor ldivaldo
Oliveira de Martin, então Subsecretaria Municipal de
Suprimentos de Gestão de Contratos, e fiscal do contrato,
afirma que fiscalizou o contrato e que os serviços foram
efetivamente executados, ‘’com excelência”, nos termos
das notas fiscais que dos autos consta.
Afora dessas evidências, não é possível a esta comissão
concluir diretamente pela veracidade dos quantitativos
anotados em cada nota fiscal de execução dos serviços
enviadas à municipalidade, e pagas à contratada, bem
como sobre a qualidade dos serviços prestados. A par
disso, vê-se que os valores que constam nos empenhos
não foram pagos em sua totalidade, mas foram sendo
pagos paulatinamente e parcialmente (conforme
demonstrativo às fls. 35/37 dos presentes autos) na
medida em que as lavagens foram sendo realizadas,

respeitados os trâmites, certificações e atestes para o
pagamento”.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os

Assim sendo, partindo-se da premissa de que o serviço
contratado – lavagem de veículos – se encerra no
momento de sua execução e que houve o ateste da
autoridade fiscalizadora quanto a sua execução, não
é possível nesse momento, com os documentos e
informações colhidas, se afirmar que de fato não foram
prestados.

Santo, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as

Ao contrário, em vista do Princípio da Veracidade dos
Atos Administrativos, considerando que a autoridade
responsável por fiscalizar o contrato à época atestou o seu
cumprimento e levando-se em conta que não há prova
que demonstre o contrário, sugerimos o indeferimento
da irregularidade aqui tratada.

na forma do art. 10, inciso IV, da IN 32/2014.

Neste contexto, encampo o entendimento técnico
e ministerial, adotando como razões de decidir a
fundamentação disposta acima na peça conclusiva,
no sentido de afastar as irregularidades inicialmente
apontadas e pela improcedência da representação,
com o consequente arquivamento da tomada de contas
especial instaurada.

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto e com base na competência outorgada
pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno do TCEES), acompanho o
entendimento técnico e ministerial e voto no sentido que
o Colegiado aprove a seguinte minuta de Deliberação,
que submeto à sua consideração.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator

Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
razões expostas pelo Relator em:
1.1. Considerar IMPROCEDENTE, a representação,
na forma do art. 178, I, do RITCEES, tendo em vista a
ausência de irregularidade;
1.2. DAR CIÊNCIA aos interessados e ARQUIVAR os autos,
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 17/04/2019 – 11ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
(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
Relator
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

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 0030/2019-6

1 RELATÓRIO

É o relatório.

Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual (prefeito) da Prefeitura Municipal de Aracruz,
referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade
do senhor Marcelo de Souza Coelho.

2 FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente foi elaborado o Relatório Técnico
1031/2017-3, apontando indicativos de irregularidades,
que foram consubstanciados na Instrução Técnica Inicial
1487/2017-1, sugerindo a citação dos senhores, Marcelo
de Souza Coelho e Jones Cavaglieri para apresentação de
suas alegações de defesa, como se demonstra a seguir:

Processo: 05104/2017-1

Tabela

Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

Regularmente citados, os responsáveis anexaram aos
autos suas justificativas e documentos (Peças 70, 71 e
74).

Exercício: 2016
UG: PMA - Prefeitura Municipal de Aracruz
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: MARCELO DE SOUZA COELHO, JONES
CAVAGLIERI
Procuradores: KARLA LYRIO DE OLIVEIRA (OAB: 19807ES), LUCIANA DE OLIVEIRA SACRAMENTO (OAB: 19260ES), CLAUDIA RODRIGUES NASCIMENTO (OAB: 9787-ES),
FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB: 6381-ES)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CONTAS DE GOVERNO
– PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ – EXERCÍCIO DE
2016 – EMITIR PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO –
AFASTAR IRREGULARIDADE ATINENTE AO AUMENTO
DE DESPESA COM PESSOAL EM PERÍODO VEDADO
PELA LRF – DETERMINAÇÃO – RECOMENDAÇÃO –
ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO

A documentação encaminhada foi analisada pela Secex
Contas, a qual concluiu na Instrução Técnica Conclusiva
3560/2018 pelo afastamento do achado 10.1 do
Relatório Técnico 1031/2017-3, e pela irregularidade
das contas em razão da manutenção das irregularidades
apontadas nos itens 2.1 e 7.5.1 todos do Relatório
Técnico 1031/2017-3.
Foi realizado sustentação oral na sessão da primeira
Câmara do dia 7 de novembro de 2018. O processo
retirado de pauta e enviado à área técnica que concluiu,
por meio da Manifestação Técnica MT 1394/2018 não
haver nos autos justificativas e documentos suficientes
para afastar os indicativos de irregularidades.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
4264/2018-7, anuiu aos argumentos fáticos e jurídicos
delineados na MT 1394/2018, da lavra do Procurador de
Contas Heron Carlos Gomes de Oliveira.
www.tce.es.gov.br

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 parcialmente o posicionamento da área técnica
e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir parte da fundamentação exarada
na Instrução Técnica Conclusiva 3560/2018 (peça 89),
na Manifestação Técnica 1394/2018 (peça 101) e no
Parecer do Ministério Público de Contas 5839/2018-7
(peça 105), abaixo transcritos:
INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA 3560/2018:
INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENVIO DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS ANUAL (ITEM 2.1 DO RT 1031/2017-3)
Inobservância ao artigo 123, Resolução TC 261/2013
DOS FATOS
Conforme relatado no RT 1031/2017-3:
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 12/04/2017, nos termos do artigo
123 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC
261/2013, inobservado, portanto, o prazo regimental.
Portanto, passível de multa, nos termos do art. 135 da
Lei Orgânica, sendo a proposta de encaminhamento a
citação do Sr. Jones Cavaglieri.
Dessa forma, com vistas ao cumprimento do disposto no
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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art. 122 e o § 2º do art. 123 do RITCEES, o prazo para
emissão do parecer prévio sobre esta prestação de
contas encerra-se em 12/04/2019.
DAS JUSTIFICATIVAS
Devidamente citado, Termo de Citação 2576/20176, o Sr. Jones Cavaglieri, gestor responsável pelo
encaminhamento da presente prestação de contas,
apresentou documentos juntamente com as seguintes
razões de justificativas, abaixo transcritas:

alterações, não houve tempo hábil para o envio da PCA
consolidada dentro do prazo.

herdou da anterior uma situação de atrasos quanto à
contabilização e entrega das PCB.

Ressalto que, para adequar os prazos de envio das
PCA’s, o executivo municipal tem elaborado decretos
de encerramento de exercício, onde define prazos
de entrega de documentação e prestação de contas
das UG’s à Contabilidade e assim, ter tempo hábil
para cumprimento dos prazos da prestação de contas
consolidada.

Os meses seguintes (novembro e dezembro e meses 13
e 14) ficaram a cargo do novo gestor, de acordo com o
prazo regulamentar. Verifica-se que a homologação dos
meses seguintes ocorreu nas seguintes datas:

Cumpre-nos informar que em novembro de 2016 o TCE/
ES publicou a IN n° 40 que Alterou a Instrução Normativa
TC n° 34, de 2 de junho de 2015, que regulamenta a
remessa ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, por meio da internet, dos dados da prestação de
contas anual das entidades municipais da administração
direta e indireta regidas pela Lei 4.320, de 17 de março
de 1964.

Ressalto ainda que, com a diferenciação do prazo de
envio da PCA consolidada em relação às demais UG’s
estipulado pelo TCE/ES, estamos trabalhando pra
cumprimento dos prazos definidos em lei.

O descumprimento do prazo no Envio da PCA consolidada
do município de Aracruz ocorreu em face das alterações
da IN n° 34 e em função da quantidade de servidores
(contadores) existentes no município para atender as 19
UG’S desconcentradas, uma vez que houve uma maior
demanda de tempo para ajustes e conferências nos
arquivos a serem enviados ao TCE/ES.

Após regular citação, o defendente afirma que o atraso
se deu devido à quantidade de servidores, contadores,
existentes do município para atender à demanda das 19
unidades gestoras desconcentradas do município, como
também devido às alterações impostas pela IN 40 que
alterou a IN 34/2015.

O município de Aracruz possui 22 Unidades Gestoras
(incluindo SAAE, IPASMA e Câmara Municipal) e
somente após todas as UG’S concluírem o envio das suas
respectivas prestações de contas anuais, é possível o
envio da PCA consolidada.
Ocorre que em função os ajustes nos arquivos das
22 Unidades Gestoras, bem como retorno do TCE/
ES em relação à aceitação dos mesmos em função das

DAS ANÁLISE
O presente indicativo de irregularidade se refere ao
descumprimento do prazo de envio da prestação de
contas anual.

Em consulta ao sistema CidadES verificou-se que a
primeira tentativa de entrega do presente PCA deuse em 10/04/2017, todavia sua homologação somente
se deu no dia 12/04/2017. Já quanto às prestações de
contas bimestrais de 2016, verificou-se que o prefeito
anterior homologou (entregou) até o mês 10/2016
(06/12/2016), ficando os seguintes (novembro e
dezembro e meses 13 e 14) a cargo do novo prefeito. Ou
seja, não ficou caracterizado que a atual administração
www.tce.es.gov.br

Data de homologação dos arquivos x prazo máximo de
homologação
Fonte: CidadES
Tabela
Assim, embora o encaminhamento da PCA de 2016
não estava, em nível de sistema CidadES, atrelada à
da Prestação de Contas Bimestral, esta análise foi feita
para verificar se o atual gestor assumiu a gestão já com
atrasos no processo de contabilização dos atos e fatos
pertinentes de 2016, o que não ficou caracterizado.
Em que pese os argumentos apresentados pela defesa,
vale destacar que o prazo para efetuar a prestação
de contas, previsto no regime interno desta Corte de
Contas, é o mesmo para todas as unidades gestoras
jurisdicionadas, sendo assim, cada uma deve adotar
as medidas administrativas suficientes e necessárias
a fim de que cumpram com sua obrigação no prazo
estabelecido.
Sendo assim, sugere-se manter o presente indicativo
de irregularidade, com aplicação de multa ao Sr. Jones
Cavaglieri, tendo em vista o artigo 139, Resolução TC
261/2013 e 135 da Lei Complementar 621/2012.
AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL EM PERÍODO
VEDADO PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (ITEM
7.5.1 DO RT 1031/2017-3)
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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Inobservância ao art. 21, parágrafo único, da Lei
Complementar 101/2000.
DOS FATOS
Conforme relatado no RT 1031/2017-3:
A Lei Complementar 101/2000 estabeleceu na seção II,
subseção II, questões acerca da despesa com pessoal e
de seu controle total:
Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque
aumento da despesa com pessoal e não atenda:
I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar,
e o disposto no inciso XIII do art. 37 e no § 1º do art. 169
da Constituição;
II - o limite legal de comprometimento aplicado às
despesas com pessoal inativo.
Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o
ato de que resulte aumento da despesa com pessoal
expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final
do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão
referido no art. 20.
Assim, uma vez que o exercício em discussão nestes
autos refere-se ao final de mandato do titular do Poder
Executivo Municipal, necessário que seja avaliada a
mencionada disposição estabelecida no parágrafo único
do art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Para tanto, mister demonstrar a forma como esta Corte
de Contas dá interpretação ao mencionado dispositivo.
Por meio do Processo TC 6.955/2008, foi enfrentada
esta matéria e o Plenário desta Corte de Contas firmou
entendimento externado no Parecer Consulta 001/2012,
publicado no Diário Oficial do Estado de 25/01/2012, de
onde se extrai:

Já o preceito contido no parágrafo único do referido
art. 21, além do cunho de moralidade pública implícito
no citado dispositivo legal, visa coibir a prática de atos
de favorecimento relacionados com os quadros de
pessoal, mediante concessões em final de mandato
(contratações, nomeações atribuição de vantagens
etc.), no sentido de evitar o crescimento das despesas
de pessoal, o conseqüente comprometimento dos
orçamentos futuros e a inviabilização das novas
gestões. 14. Entretanto, apesar de ser direcionado a
todos os administradores públicos, o citado dispositivo,
da mesma forma que o caput do artigo 21, não pode
ser interpretado literalmente, sob pena de inviabilizar
a administração nos últimos 180 dias da gestão de
seus dirigentes, uma vez que, se assim fosse, nesse
período, estariam impedidos de realizar qualquer tipo
de ato que resultasse aumento de despesa. Dessa
forma, considerando que o objetivo da norma contida
no Parágrafo único do art. 21 da Lei Complementar nº
101/2000 é assegurar a moralidade pública, não pode
ela atingir as ações dos administradores voltadas para
o atingimento das metas previstas no planejamento do
órgão. 15. Assim, para que haja a incidência da vedação
prevista no mencionado dispositivo legal, com a
consequente nulidade dos atos, é necessário que estes
se apresentem conjugados dos seguintes pressupostos:
resultar aumento da despesa com pessoal, refletir ato
de favorecimento indevido e ser praticado nos 180
dias que antecedem o final do mandato. 16. Como
consequência lógica, a nulidade prevista deixa de
incidir sobre os atos de continuidade administrativa
que, guardando adequação com a lei orçamentária
anual, sejam objeto de dotação específica e suficiente,
www.tce.es.gov.br

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, concluise que a concessão de abono pecuniário pela Câmara
Municipal a servidores efetivos, comissionados,
contratados temporariamente, cedidos e inativos, pode
acontecer por meio de lei em sentido estrito/formal, de
iniciativa da respectiva casa, aprovada mesmo durante
o período de 180 dias, observados os limites previstos
no art. 20, da LRF, bem como o estabelecido no art. 16
do mesmo diploma legal e no art. 169, § 1º, da CF.”
No intuito de avaliar se houve aumento de despesas nos
últimos 180 dias (de 05 de julho até final do exercício)
do mandato do Prefeito Municipal, foi analisada a
informação das folhas de pagamento referentes às
competências de junho a dezembro do exercício em
análise, de onde se apurou:
(FIGURA)
(FIGURA)
(...)
Conforme evidenciado nas tabelas 25 e 26 deste Relatório
Técnico, verificou-se o aumento na despesa com pessoal
nos últimos 180 (cento e oitenta) dias que antecederam
o encerramento do mandato. Nesse sentido, sugere-se
citar o gestor para os esclarecimentos devidos.
DAS JUSTIFICATIVAS
Devidamente citado, Termo de Citação 2577/2017-1, o
Sr. Marcelo de Souza Coelho apresentou documentos
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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juntamente com as seguintes razões de justificativas,
abaixo transcritas:
Consoante alegações do retromencionado Auditor, foi
detectada possível irregularidade no que diz respeito aos
gastos com pessoal do Município de Aracruz registrados
pelos documentos integrantes da Prestação de Contas
Anual do Exercício de 2016.
Isso porque, segundo o narrado na Manifestação
Técnica, o aumento do valor total da folha de pagamento
de pessoal registrado no mês de dezembro do ano de
2016 poderia significar infringência ao art. 21, Parágrafo
Único da Lei Complementar nº 101/2000.
Ocorre que, segundo restará cabalmente demonstrado,
o aumento do valor total da folha no mencionado mês
não refletiu qualquer ato do Chefe do Poder Executivo
no sentido de aumentar a despesa do Município com
pessoal, mas refletiu tão somente o pagamento de
verbas de natureza legal e sazonal, já devidas em razão
das contratações realizadas antes do período da vedação.
De fato, para melhor análise, convém invocar aqui a
literalidade do dispositivo invocado para embasar a
suposta irregularidade, inscrito na chamada Lei de
Responsabilidade Fiscal, in verbis:
“Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque
aumento da despesa com pessoal e não atenda:
I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar,
e o disposto no inciso XIII do art. 37 e no § 1o do art.
169 da Constituição;
II - o limite legal de comprometimento aplicado às
despesas com pessoal inativo.
Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o
ato de que resulte aumento da despesa com pessoal

expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final
do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão
referido no art. 20.”
Conforme claramente se colhe do dispositivo legal, a
vedação inscrita na norma se refere à impossibilidade
de que o gestor realize ato que resulte em aumento
voluntário e inovador das despesas com pessoal, a fim
de evitar atitudes irresponsáveis que prejudiquem a
Administração posterior.
Ocorre que, no caso em tela, conforme se colhe da fartura
de documentos e relatórios detalhados das despesas
com pessoal que ora se pede juntada, não se configurou
qualquer ato do Justificante no sentido de aumentar as
despesas com os quadros de pessoal da Prefeitura.
Com efeito, os documentos comprovam que não se
configurou, nos últimos 180 dias da gestão qualquer ato
que redundasse no aumento do número de servidores
ou mesmo a concessão de benesses ou incrementos
de natureza salariais ordenados pelo Chefe do Poder
Executivo.
Desse modo, verifica-se facilmente que o aumento
apontado no valor total da folha se deveu ao pagamento
de verbas extraordinárias já previstas em legislação
específica e que independiam da vontade ou de ato
específico do gestor.
A simples análise dos próprios documentos que
compõem a prestação de contas anual, bem como
daqueles que ora se juntam ao feito, demonstra com
clareza que os valores despendidos a mais se referem
ao pagamento de férias, décimo terceiro salário e, ainda
das rescisões dos servidores comissionados.
As próprias tabelas registradas na Manifestação Técnica
www.tce.es.gov.br

demonstram que o número de servidores públicos
municipal se manteve estável durante os últimos 180
dias, também não foi demonstrada qualquer medida
de incremento salarial, que realmente não ocorreu no
período retratado.
Dessa forma, tem-se por evidente que o aumento
registrado apenas no último mês do período questionado
reflete tão somente o pagamento de verbas legais já
previstas em Lei e que não decorreram de quaisquer
atos de vontade do Justificante.
Ademais, o pagamento antecipado das rescisões dos
ocupantes de cargos de confiança, integrantes da equipe
do governo que encerrava, foram todos adimplidos com
recursos previamente disponibilizados em caixa para
tanto. A atitude ao inverso do que ventila a área técnica,
demonstra verdadeira responsabilidade e disposição
de colaboração com o governo que se iniciaria, dado
que a ele não foram legadas despesas relacionadas ao
exercício anterior.
Ante a todo o exposto, resta forçosa a conclusão de
que não se configurou na Prestação de Contas em
comento qualquer violação ao art. 21, Parágrafo
Único, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ao contrário,
a farta documentação presente nos autos demonstra
a escorreita condução do Município de acordo com os
princípios de uma gestão fiscal responsável.
Destarte, o afastamento da irregularidade suscitada no
presente tópico é a medida que se impõe.
DA ANÁLISE
O presente indicativo de irregularidade se refere ao
aumento de despesa com pessoal em período vedado
pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
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Após regular citação a defesa afirma que o aumento das
despesas se deve ao pagamento de verbas de natureza
legal e sazonal, já devidas em razão das contratações
realizadas antes do período da vedação, verbas estas
extraordinárias já previstas em legislação específica e
que independiam da vontade ou de ato específico do
gestor.
Da análise das tabelas tabela 23 do RT constata-se
que, no mês de dezembro, a folha de pagamento dos
servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência
Social, cresceu 38,05% (R$ 944.944,63) ao ser comparada
com a folha de pagamento do mês de julho. De igual
modo, conforme tabela 25 do RT, a folha de pagamento
do mês de dezembro, dos servidores vinculados ao
Regime Próprio de Previdência Social, apresentou um
crescimento de 24,99% (R$ 2.115.502,85) se comparada
com a do mês de julho.
O defendente acosta aos autos uma extensa
documentação, composta dos resumos mensais das
folhas de pagamento dos servidores vinculados ao
Regime Geral de Previdência Social, referente aos
meses de junho a dezembro de 2016.
Com relação ao aumento com gastos de pessoais
observado no mês de dezembro, da análise minuciosa do
resumo geral da folha, e dos argumentos apresentados,
constata-se o pagamento de valores referentes a
rescisões contratuais, conforme demonstrado:
Tabela
Sendo assim, verifica-se que as verbas pagas a título
de rescisão somam R$ 134.773,18, bem aquém da
diferença de R$ 944.944,63 observada entre as folhas de
dezembro e julho.

Além disso, a defesa não apresentou nenhum
documento ou argumentos a fim de justificar o
aumento no montante de R$ 2.115.502,85 entre a folha
de pagamento de dezembro e julho.
Sendo assim, considerando que nos processos de contas,
o ônus de prova cabe ao gestor responsável pelas contas,
quanto à boa e regular aplicação de recursos públicos,
considerando ainda que os documentos apresentados
são insuficientes para comprovar os argumentos
apresentados, sugere-se manter o presente indicativo
de irregularidade.
AUSÊNCIA DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS QUE
VIABILIZASSEM A EMISSÃO DO PARECER DO CONTROLE
INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (ITEM
10.1 DO RT 1031/2017-3)
Inobservância aos artigos 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES,
art 5º da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015.
DOS FATOS
Conforme relatado no RT 1031/2017-3:
Ao analisar o Relatório e Parecer Conclusivo do Controle
Interno, encaminhado pelo gestor na presente Prestação
de Contas, verifica-se que houve abstenção de emissão
de uma opinião conclusiva sob a prestação de contas do
gestor responsável e alegou-se:
PARECER CONCLUSIVO
Examinamos a prestação de contas anual elaborada
sob a responsabilidade do Sr. Marcelo de Souza Coelho,
Prefeito do Município de Aracruz, relativa ao exercício
de 2016 com objetivo de:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas na lei
de diretrizes orçamentárias e no plano plurianual, a
www.tce.es.gov.br

execução dos programas de governo e dos orçamentos
do Estado e dos Municípios;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados,
quanto à eficácia, eficiência e economicidade da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e
entidades da administração municipal, bem como da
aplicação de recursos públicos por entidades de direito
privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e
garantias, bem como dos direitos e haveres do Estado
e dos Municípios;
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.
Informamos que as peças contábeis e demais
documentos que compõem a prestação de contas do
Prefeito Municipal não foram entregues até a data de
emissão deste Relatório, finalizado no dia 30/03/2017.
Vale destacar que o Art. 8º da Instrução Normativa SCI
n. 04/2012 estabelece que o encaminhamento se dê
até o dia 05/02/2017. Ainda, com vistas à elaboração
de um parecer apropriado e factual, a Controladoria
Geral do Município solicitou por meio do Memorando
CGM n. 042/2017, protocolado no dia 02/03/2016, o
envio dos documentos da prestação de contas anual,
no entanto, conforme já mencionado, o expediente não
foi cumprido pela unidade responsável, bem como não
foi enviado ao Município as demonstrações contábeis
do Instituto de Previdência (IPASMA).
Portanto, em virtude do exposto, restando prejudicada
a análise da Prestação de Contas, referente ao exercício
de 2016, sob responsabilidade do Exmo. Senhor Prefeito
Municipal de Aracruz, Marcelo de Souza Coelho,
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emitimos este PARECER COM ABSTENSÃO DE OPINIÃO
sobre as peças e demais documentos contábeis. No
que tange aos demais pontos de controle analisados
e demonstrados detalhadamente nos quadros acima,
entendemos que as contas do Sr. Marcelo de Souza
Coelho são ADEQUADAS COM RESSALVAS. RESSALVAS:

§ 2°. A falta de instituição e manutenção do sistema de
controle interno poderá ensejar à irregularidade das
contas e/ou a emissão de parecer prévio contrário à sua
aprovação, sem prejuízo das penalidades previstas em
lei ao respectivo responsável, por omissão no seu dever
legal. (Redação dada pela Resolução TC nº 257/2013)

RESSALVAS:

Portanto, tendo em vista que não foi realizada análise
da prestação de contas pela Controladoria Geral
do Município, visto que não havia controle interno
devidamente instalado, sugere-se citar o gestor, para
apresentar justificativas pela ausência de tomada de
medidas necessárias e suficientes que viabilizassem a
realização de procedimentos de controle e a emissão do
parecer do controle interno sobre a prestação de contas
anual.

1.1.8 - Lei de Diretrizes Orçamentárias – Anexo de Riscos
Fiscais – conteúdo;
1.1.11 - Lei Orçamentária Anual – demonstrativo da
compatibilidade dos orçamentos com objetivos e metas
da LRF;
1.1.12 - Lei Orçamentária Anual – demonstrativo dos
efeitos da renúncia de receita;
1.2.21 - Transparência na gestão – execução orçamentária.
A esse respeito, a Resolução TC 227 de 25 de agosto de
2011 determina o seguinte:
Art. 2°. Determinar aos Poderes e órgãos do Estado e
dos Municípios do Espírito Santo, que ainda não tenham
implantado sistema de controle interno, que o façam
até o mês de agosto/2013, mediante lei específica,
observando as recomendações apresentadas no Guia
mencionado no artigo anterior. (Redação dada pela
Resolução TC nº 257/2013).
§1°. Os Poderes e órgãos citados no caput deste artigo
que já haviam implantado o sistema de controle
interno antes da edição da Resolução n° 227/2011,
ou que tenham implantado em desacordo com as
recomendações apresentadas no “Guia” citado no
artigo anterior, deverão adotar as medidas necessárias
à adequação de sua legislação, no prazo estabelecido no
caput. (Redação dada pela Resolução TC nº 257/2013).

DAS JUSTIFICATIVAS
Devidamente citado, Termo de Citação 2577/2017-1, o
Sr. Marcelo de Souza Coelho apresentou documentos
juntamente com as seguintes razões de justificativas,
abaixo transcritas:
Neste tópico, alega o Auditor a existência de
inconformidade em razão do fato de que o Parecer
do Controle Interno do Município, de acordo com o
que deixou consignado o Controlador Geral em sua
Manifestação, foi obstaculizado pela ausência de
entrega tempestiva de todos os documentos referentes
à Prestação de Contas Anual.
Nesse sentido, argumenta trazendo excerto extraído do
Parecer do Controlador Geral, em que Agente Público
consigna a impossibilidade de lançar opinião conclusiva
em razão da não apresentação da documentação
necessária pelos setores competentes da Administração
www.tce.es.gov.br

Municipal.
Na fundamentação do documento, o próprio subscritor
relata que cobrou o envio dos dados pertinentes em
Memorando de nº 042/2017, que teria sido protocolado
“o dia 02/03/2016”. Tem-se como certo que esta
última data se refere na verdade a 02/03/2017, dada a
numeração do próprio Memorando citado.
Dessa forma, em que pese o respeito ao subscritor
da Instrução Técnica Inicial que aqui se debate, é
imperioso que se note a obviedade de que a suposta
inconformidade relatada jamais poderia ter sido
atribuída ao Justificante, tendo em vista que as supostas
irregularidades se deram a um tempo em que ele já não
fazia parte da Administração do Município.
Com efeito, conforme de conhecimento deste Tribunal de
Contas, o ano de 2016 foi o último período do mandato
do Sr Marcelo Coelho, que foi Prefeito Municipal apenas
até o dia 31/12/2016, sendo certo que, a partir do dia
01/01/2017 tomou posse como Alcaide Municipal o Sr.
Jones Cavalieri.
Outrossim, não foge ao conhecimento comezinho
dos técnicos deste Tribunal que a prestação de contas
anual das unidades gestoras se realiza, de acordo com a
Instrução Normativa nº 34/2015, emanada desta Corte,
no ano seguinte àquele ao qual se referem os dados.
Dessa forma, resta lógico e incontestável que a
não disponibilização da documentação necessária,
possibilitando a manifestação conclusiva do Controle
Interno Municipal, era ato que competia ao novo gestor,
e não ao Justificante. Trata-se de mera evidencia, uma
vez que, ao tempo da entrega, o Sr. Marcelo Coelho já
não compunha os quadros da Administração Municipal.
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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Quanto a isso, a mencionada Instrução Normativa
34/2015 é clara a não mais poder:
Art. 9º - Os dados referentes à PCA deverão ser enviados
a este Tribunal de Contas, por meio do CIDADES-WEB/
PCA nos seguintes prazos:
I - Contas de Governo (Contas do Prefeito): até noventa
dias após o encerramento do exercício, salvo outro prazo
fixado na lei orgânica municipal, conforme determina o
§1º, do art. 76, da Lei Complementar 621/2012, a ser
cadastrado no sistema pelos técnicos do TCEES;
Não bastasse, o próprio Município possui normas claras a
respeito das obrigações de cada setor na disponibilização
da documentação necessária à apresentação da
Prestação de Contas Anual, conforme prescrito na
Instrução Normativa SCI Nº 004/2012, cuja integralidade
segue em anexo a estas justificativas.
A indigitada Norma, acerca do prazo para a apresentação
dos documentos relativos à prestação de contas,
deixa claro no dispositivo inserto em seu art. 8º que
o vencimento da obrigação se deu em um momento
em que o Sr. Marcelo de Souza Coelho já não possuía
qualquer ingerência sobre a unidade gestora.
É o que se colhe do excerto:
Art. 8°. A Controladoria Geral do Município receberá
as Prestações de Contas Anuais individualizadas de
todos os ordenadores de despesas municipais, bem
como a consolidada gerai do município, elaboradas
pela Secretaria Municipal de Finanças, respeitandose o prazo limite de 35 (trinta e cinco) dias após
encerramento do exercício anterior.
Assim, conforme se colhe de toda a legislação de regência,
bem como dos próprios argumentos expendidos pelo

Controlador ao se abster de emitir opinião, os atos que
resultaram em impossibilitar o parecer conclusivo não
podem ser imputados ao Justificante, mas ao Gestor que
o sucedeu.
Ora, evidente que não poderia o gestor deixar prontos,
antes do fim do seu mandato, documentos que somente
poderiam ter sido consolidados a partir da finalização do
exercício, que também se deu no dia 31/12/2017.
Também é fora de dúvida que, já não sendo Prefeito
Municipal, não tinha ele a sua disposição qualquer
instrumento hábil a produzir a documentação necessária
e nem mesmo teria legitimidade para entregá-los à
Controladoria Geral.
Por fim, no que lhe competia e era possível, é
incontroverso que o Justificante cuidou de elaborar
e registrar o arquivamento de seu relatório de gestão,
como demonstra a documentação em anexo.
Resta, por todo o exposto, inafastável a conclusão pela
improcedência da imputação da irregularidade aqui
ventilada ao Sr. Marcelo de Souza, Coelho, vez que, como
cabalmente demonstrado, as obrigações não adimplidas
de que aqui se trata não lhe competiam.
Destarte, o afastamento do indicativo de irregularidade,
em relação ao Justificante, quanto aos fatos versados
neste tópico, é a medida que se impõe.
DA ANÁLISE
O presente apontamento se refere à ausência de medidas
administrativas que viabilizassem a emissão do parecer
do Controle Interno sobre a Prestação de Contas Anual.
Quanto a este item a defesa alega que o parecer do
controle interno foi obstacularizado pela ausência de
entrega tempestiva de todos os documentos referentes à
www.tce.es.gov.br

Prestação de Contas Anual e que ele não pode responder
por esta irregularidade visto que não fazia mais parte da
Administração do Município. Aduz ainda que a Instrução
Normativa SCI 004/2012, que estabelece o prazo para
apresentação dos documentos relativos à PCA ao
Controle Interno, não foi cumprida pelo seu sucessor.
Compulsando os documentos e as justificativas
apresentadas pela defesa, verifica-que a Instrução
Normativa SCI estabeleceu, em seu artigo 8º, que a
Controladoria Geral do Município deverá receber
as Prestações de Contas Anuais individualizadas de
todos os ordenadores de despesas municipais, bem
como a consolidada geral do município, elaboradas
pela Secretaria Municipal de Finanças, respeitandose o prazo limite de 35 (trinta e cinco) dias após
encerramento do exercício anterior.
Assim, verifica-se que o não envio dos documentos
referentes à PCA à Controladoria Geral do Município
no prazo estabelecido impediu o órgão de controle
interno a emitir uma opinião conclusiva sobre os
demonstrativos contábeis.
Assim, considerando que o gestor responsável pelas
contas em análise não se encontrava mais à frente do
município, conclui-se que o não envio dos documentos
para análise do controle interno no prazo estabelecido
não estava mais sob a sua responsabilidade, logo, sugerese afastar o presente indicativo de irregularidade.
Por oportuno, sugere-se determinar ao atual gestor
que, nas próximas prestações de contas, encaminhe
os documentos ao controle interno dentro do prazo
previsto na Instrução Normativa SCI 004/2012 a fim de
que seja feita uma análise completa dos documentos e
emitida uma opinião conclusiva sobre os demonstrativos
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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contábeis a serem encaminhados a esta Corte de Contas.
LIMITES CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS
DESPESAS COM PESSOAL
Limite das Despesas com Pessoal
Base Normativa: Artigo 20, inciso III, alínea “b”, Artigo
19, III, e artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar
101/2000.
Tabela 16): Despesas com pessoal – Poder Executivo Em
R$ 1,00
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Despesas totais com pessoal
% das despesas totais com
pessoal em relação à RCL

Valor
357.578.409,57
162.662.780,76
45,49%

Fonte: Processo TC 5104/2017- Prestação de Contas
Anual/2016
Tabela 17): Despesas com pessoal consolidadas Em R$
1,00
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Despesas totais com pessoal
% das despesas totais com
pessoal em relação à RCL

Valor
357.578.409,57
171.306.002,91
47,91%

Fonte: Processo TC 5104/2017- 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 PÚBLICA CONSOLIDADA
Base Normativa: Art. 59, IV, da Lei Complementar nº
101/2000; e art. 3º, II, da Resolução nº 40/2001 do
Senado Federal.

De acordo com o RT 1031/2017-3, a dívida consolidada
líquida não extrapolou o limite de 120% estabelecido na
legislação; conforme evidenciado a seguir:

Fonte: Processo TC 5104/2017- Prestação de Contas
Anual/2016

Tabela 18): Dívida consolidada líquida Em R$ 1,00

Tabela 20): Garantias concedidas (Limite 22% RCL) Em
R$ 1,00

Descrição
Dívida consolidada
Deduções
Dívida consolidada líquida
Receita corrente líquida - RCL
% da dívida consolidada
líquida sobre a RCL

Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Montante global das garantias
concedidas
% do montante global das
garantias concedidas sobre a
RCL

Valor
41.147.924,55
61.982.189,54
0,00
357.578.409,57
0,00%

Valor
357.578.409,57
0,00
0,00%

Fonte: Processo TC 5104/2017- Prestação de Contas
Anual/2016

Fonte: Processo TC 5104/2017- Prestação de Contas
Anual/2016

Portanto, a dívida consolidada líquida não extrapolou o
limite previsto (120% da receita corrente líquida).

Tabela 21): Operações de crédito – ARO (Limite 7% RCL)
Em R$ 1,00

OPERAÇÃO DE CRÉDITOS E CONCESSÃO DE GARANTIAS

Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Montante
global
das
operações de crédito por
antecipação
de
receitas
orçamentárias - ARO
% do montante global das
operações de crédito por
antecipação de receitas
orçamentárias sobre a RCL

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.
Tabela 19): Operações de crédito (Limite 16% RCL) Em
R$ 1,00
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Montante
global
das
operações de crédito
% do montante global das
operações de crédito sobre
a RCL
Amortização, juros e demais
encargos da dívida
% do comprometimento
anual com amortização, juros
e encargos da dívida sobre a
RCL

Valor
357.578.409,57
0,00
0,00%
0,00
0,00%
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Valor
357.578.409,57
0,00

0,00%

Fonte: Processo TC 5104/2017- Prestação de Contas
Anual/2016
De acordo com os demonstrativos encaminhados
não foram extrapolados, no exercício, os limites de
contratação de operação de créditos previstos em
Resolução do Senado Federal (16% e 7% Receita Corrente
Líquida) e no art. 167 da Constituição da República, bem
como não houve concessão de garantias ou recebimento
de contragarantias.
RENÚNCIA DE RECEITA
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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.
AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL PELO TITULAR DO
PODER NOS ÚLTIMOS 180 DIAS DE SEU MANDATO
Conforme o RT 1031/2017-3, foram identificadas
evidências do descumprimento do art. 21 da LRF,
conforme relatado no item 2.2 desta instrução conclusiva.
OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS PELO TITULAR DO PODER NO
ÚLTIMO ANO DE SEU MANDATO
Conforme o RT 1031/2017-3, não foram identificadas
evidências do descumprimento do art. 42 da LRF.
GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO
APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E NA REMUNERAÇÃO
DO MAGISTÉRIO
Base Normativa: Art. 212, caput, da Constituição da
República/1988 e Art. 60, inciso XII, do ADCT - Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição
da República/1988 (alterado pela Emenda Constitucional
53/2006).
Tabela 27): Aplicação na manutenção e desenvolvimento
ensino Em R$ 1,00
Destinação de recursos
Receitas provenientes de
impostos
Receitas provenientes de
transferências
Base
de
cálculo
para
aplicação na manutenção e
desenvolvimento do ensino

Valor
78.590.050,09
134.319.236,72
212.909.286,81

Valor aplicado na manutenção 62.699.478,54
e desenvolvimento do ensino
% de aplicação
29,45%

Fonte: Processo TC 5104/2017- Prestação de Contas
Anual/2016
Da tabela acima se verifica que o município cumpriu
com o limite mínimo constitucional de 25% relacionado
à educação.
Tabela 28): Destinação de recursos do FUNDEB prof.
Magistério Em R$ 1,00
Destinação de recursos
Receitas líquidas provenientes
do FUNDEB
Valor
destinado
ao
pagamento dos profissionais
do magistério
% de aplicação

Valor
51.200.757,36
46.034.989,56
89,91%

Fonte: Processo TC 5104/2017- Prestação de Contas
Anual/2016
Portanto, o município cumpriu com os limites mínimos
constitucionais relacionados à educação.
APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE
Base Normativa: Artigo 77, inciso III, do ADCT - Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
da Pública/1988 (Incluído pela Emenda Constitucional nº
29/2000).
Tabela 29): Aplicação recursos em ações serviços
públicos saúde Em R$ 1,00
Destinação de recursos
Receitas provenientes
impostos

Valor
de 78.590.050,09
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Receitas provenientes de
transferências
Base de cálculo para aplicação
em ações e serviços públicos
de saúde
Valor aplicado em ações e
serviços públicos de saúde
% de aplicação

134.319.236,72
212.909.286,81
45.319.562,04
21,29%

Fonte: Processo TC 5104/2017- Prestação de Contas
Anual/2016
Portanto, o município cumpriu com o limite mínimo
constitucional previsto para a saúde.
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.
Tabela 28): Transferências para o Poder Legislativo Em
R$ 1,00
Descrição
Receita
tributária
e
transferências – 2012 (Art. 29A CF/88)
% máximo para o município
Valor máximo permitido para
transferência
Valor
efetivamente
transferido
Valor ultrapassado

Valor
247.305.143,37
7,00%
17.311.360,04
14.730.000,00
0,00

Fonte: Processo TC 5104/2017- Prestação de Contas
Anual/2016
Portanto, verifica-se, da tabela acima, que o limite
constitucional foi cumprido.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
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município de Aracruz, 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 Aracruz, recomendando
a REJEIÇÃO da prestação de contas anual do Sr. Marcelo
de Souza Coelho, 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 da seguinte
irregularidade:
AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL EM PERÍODO
VEDADO PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (ITEM
7.5.1 DO RT 1031/2017-3)
Inobservância ao art. 21, parágrafo único, da Lei
Complementar 101/2000.
Sugere-se ainda:
- Aplicação de multa ao Sr. Jones Cavaglieri, com base
no artigo 139, Resolução TC 261/2013, tendo em visto
o envio da presente prestação de contas fora do prazo
regulamentar, conforme discorrido no item 2.1 desta
instrução conclusiva.
- Determinar ao atual gestor que, nas próximas
prestações de contas, encaminhe os documentos ao
controle interno dentro do prazo previsto na Instrução
Normativa SCI 004/2012 a fim de que seja feita uma
análise completa dos documentos e emitida uma opinião
conclusiva sobre os demonstrativos contábeis a serem
encaminhados a esta Corte de Contas.
Vitória, 28 de agosto de 2018.

MÁRCIO BRASIL ULIANA - Auditor de Controle Externo
Foi realizado sustentação oral na sessão da primeira
Câmara do dia 7 de novembro de 2018 pela Dra.
Luciana de Oliveira Sacramento, representando o
senhor Marcelo de Souza Coelho. Deferido o pedido de
juntada de memorial e documentação comprobatória. O
processo retirado de pauta e enviado à área técnica que,
por meio da Manifestação Técnica 1394/2018 analisou a
manifestação oral.
MANIFESTAÇÃO ORAL REALIZADA PELA SENHORA
LUCIANA DE OLIVEIRA SACRAMENTO, REPRESENTANDO
O SENHOR MARCELO DE SOUZA COELHO, NA 38ª
SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA CÂMARA, OCORRIDA
NO DIA SETE DE NOVEMBRO DE 2018:
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
38ª SESSÃO DA 1ª CÂMARA 07/11/2018
SUSTENTAÇÃO ORAL DO PROCESSO TC-05104/2017-1
RELATOR: CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO
SRª. LUCIANA DE OLIVEIRA SACRAMENTO – Conselheiros,
membros do Ministério Público de Contas, demais
presentes, boa tarde! É um prazer estar novamente aqui
nesta tribuna. Este processo é o julgamento da prestação
de contas anual do município de Aracruz, referente
ao exercício de 2016. Após análise dos documentos
que integram a aludida prestação de contas, este
Tribunal de Contas, por meio do auditor externo José
Antônio Gramelich, foi emitida a Instrução Técnica
Inicial 01487/2017-1, que apresentou duas supostas
inconformidades de responsabilidade do gestor, sr.
Marcelo de Souza Coelho, conforme os subitens 7.5.1
e 10.1 do aludido documento. Apesar de devidamente
www.tce.es.gov.br

apresentadas as justificativas, em que ficou demonstrada
a ausência de qualquer ato irregular por parte do gestor,
a área técnica deste Tribunal entendeu necessária a
manutenção da irregularidade do item 7.5.1, referente
a suposto aumento de gastos com pessoal nos últimos
seis meses de mandato, em razão da qual recomendou
a emissão de parecer prévio pela desaprovação
das contas. Todavia, em que pese os argumentos
lançados na manifestação técnica conclusiva, data
vênia, cumpre-nos reiterar que os dados ali apontados
não correspondem à realidade, inexistindo qualquer
irregularidade capaz de ensejar a desaprovação das
contas. Vale chamar a atenção desta tribuna pelo fato de
que a área técnica do Tribunal, com o devido respeito,
deixou de analisar, de forma pormenorizada, as contas
apresentadas. Concluindo, de forma sumária, acerca de
uma irregularidade inexistente. Vez que apreciou apenas
o montante final dos gastos com pessoal no período
analisado. Entretanto, é importante apontar que, ao
contrário do que sustenta a manifestação técnica, o gestor
somente poderia ser responsabilizado por aumento de
gastos caso fosse identificado ato discricionário seu ou
omissão em relação ao dever que lhe competisse, na
raiz do apontado incremento de despesas. Caso assim
não fosse, uma condenação judicial, por exemplo, que
impactasse na folha do município, aumentando os
vencimentos dos servidores, e se desse nos últimos
seis meses de mandato, acarretaria necessariamente a
responsabilização do gestor. O que, por óbvio, não faz
sentido algum. Pois bem, no caso em tela, o aumento
identificado no mês de dezembro pela área técnica se
deu claramente em razão do pagamento da rescisão dos
servidores comissionados, com pagamentos relativos a
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férias vencidas, décimo terceiro salário e a indenização
que o Estatuto Municipal dos Servidores garante
a essa classe de cargos. De fato, além dos direitos
constitucionalmente garantidos, a legislação municipal,
por meio da Norma nº 2898/2006, cuja cópia encontrase em anexo, peço a juntada do documento, defere
aos servidores comissionados benefício proporcional
ao tempo de serviço no cargo ocupado, conforme
prescreve o seguinte dispositivo: “Art. 20 - O servidor
comissionado, que for exonerado após dois anos de
exercício, fará jus a receber 50% da remuneração
prevista para o cargo, por ano de exercício no cargo”. O
benefício, somado àqueles de natureza constitucional,
bem como as eventuais vantagens de natureza pessoal
da equipe de confiança, que ocupou os cargos durante
toda a gestão, foram pagos na forma da lei e geraram
um aumento da folha. Daí a discrepância no mês de
dezembro da ordem de R$ 1.862.908,55, pagos somente
em razão das indenizações relativas às rescisões de
servidores. Tal valor é comprovado cabalmente pelo
documento que ora se junta aos autos, o memorando
GRH 372/2017, produzido já na gestão posterior a do
responsável, que detalha os gastos com indenizações
no exercício de 2016. Não bastasse, pedimos a juntada
ainda dos documentos relativos ao relatório de gestão
fiscal, demonstrativo de despesas com pessoal, que,
decotando o valor das indenizações do total gasto
com pessoal, demonstra com clareza solar a efetiva
diminuição do gasto total com pessoal, que houve do
segundo para o terceiro quadrimestre do exercício de
2016. Os dados do demonstrativo não deixam dúvidas,
excetuados os valores pagos a título de indenização, no
segundo quadrimestre, o Município de Aracruz gastou

R$ 161.783.027,20 com pessoal. Valor que caiu para
R$ 159.269.739,57 no terceiro quadrimestre do ano.
Por fim, para espancar qualquer possível dúvida acerca
da natureza do aumento verificado na folha no mês de
dezembro de 2016, elaborou-se a planilha que segue em
anexo, separando analiticamente os gastos por secretaria
e utilizando como base os dados enviados na prestação de
contas. Ainda que sem abranger a totalidade das rubricas
pagas em razão das rescisões, tem-se um valor total de
R$ 1.557.795,90 de verbas indenizatórias. Afastada,
portanto, ante aos documentos apresentados, a suposta
irregularidade apontada na manifestação técnica.
Tendo em vista a absoluta inexistência de aumento de
gastos nos últimos seis meses de gestão, ao contrário,
os documentos demonstram o corte de tais gastos. Não
se mostra aceitável, portanto, a desaprovação dessas
contas. Merecendo, na verdade, o gestor, a emissão de
parecer prévio pela total regularidade de suas contas,
pois demonstrou compromisso, zelo, obediência à lei
e respeito pela coisa pública. Não deixando obrigações
a descoberto para seu sucessor e obedecendo,
rigorosamente, a toda a legislação pertinente. Diante
de tudo que foi até exposto nos presentes memoriais,
não pairam dúvidas, nobres conselheiros, de que não
houve qualquer violação à legislação. Sendo certo que,
a inconformidade ventilada foi devidamente infirmada
e demonstrada por documentos, como exaustivamente
apresentado nesta tribuna. Assim sendo, pugna pela
aprovação das contas na forma da fundamentação.
Obrigada! (final)
ANÁLISE TÉCNICA
Em fase de defesa oral, alega a defesa, entre outros
argumentos que “o gestor somente poderia ser
www.tce.es.gov.br

responsabilizado por aumento de gastos caso fosse
identificado ato discricionário seu ou omissão em
relação ao dever que lhe competisse, na raiz do apontado
incremento de despesas”.
Neste passo, convém registrar, como precedente,
trecho da decisão do Ministro do STF, Luiz Fux, acerca
do processo 005.335/2015-9 do Tribunal de Conta da
União, relacionado às contas de Governo da Sra. Dilma
Vana Rousseff, ocasião em que se ressaltou o fato de que
as contas de governo não têm natureza subjetiva:
Ocorre que a competência exercida pelo TCU nos autos
do processo nº 005.335/2015-9 não envolve partes ou
litígio em sentido subjetivo, sendo exercida ex officio
anualmente por expressa previsão constitucional (CRFB,
art. 71, I). Aliás, a apreciação das contas pelo TCU sequer
configura julgamento propriamente dito, caracterizandose como ‘parecer prévio’, na dicção constitucional.
Enquanto ato puramente opinativo fruto de função
consultiva e dissociado de lide em sentido material, não
é evidente, neste exame liminar dos autos, a incidência
plena e irrestrita do art. 135, V, do Código de Processo
Civil. (AC-2460-40/15-P – TCU)
Afirma a defesa que “o aumento identificado no mês de
dezembro pela área técnica se deu claramente em razão
do pagamento da rescisão dos servidores comissionados,
com pagamentos relativos a férias vencidas, décimo
terceiro salário e a indenização que o Estatuto Municipal
dos Servidores garante a essa classe de cargos”, que
confere aos servidores comissionados, além dos direitos
constitucionalmente garantidos, benefício proporcional
ao tempo de serviço no cargo ocupado na forma da
Norma nº 2898/2006.
Art. 20. O servidor comissionado, que for exonerado
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após 2 (dois) anos de exercício, fará jus a receber 50%
(cinquenta por cento) da remuneração prevista para o
cargo, por ano de exercício no cargo.
Segundo a defesa, o benefício, somado aos de natureza
constitucional, e eventuais vantagens de natureza
pessoal da equipe de confiança, que ocupou os cargos
durante toda a gestão, foram pagos na forma da lei e
geraram um aumento da folha do mês de dezembro na
ordem de R$1.862.908,55 (fls.11, Petição Intercorrente
1874/2018 de 07/11/2018) pagos somente em razão das
indenizações relativas às rescisões de servidores.
Observa-se, no entanto, que em confronto com o
Resumo FOLPAG GERAL 12/2016 (Peça Complementar
10379/2018-1) encaminhada por ocasião da defesa
(25/06/2018), encontra-se importantes discrepâncias
nos códigos e valores demonstrados (totalizando
R$ 1.729.135,37), para as quais, não se encontrou
esclarecimentos, conforme demonstrado no quadro
abaixo:
Tabela
Dessa forma, os documentos encaminhados em
25/06/2018 (defesa ao termo de citação) não estão
compatíveis com os encaminhados em 07/11/2018
(defesa oral), inviabilizando a comprovação dos
argumentos apresentados.
Além disso, às fls.3-5, Petição Intercorrente 1874/2018,
alega a defesa demonstrar separando analiticamente
os gastos por secretaria e utilizando como base os
dados enviados na prestação de contas, ainda que sem
abranger a totalidade das rubricas pagas em razão das
rescisões, num valor total de R$ 1.557.795,90 de verbas
indenizatórias.

Quanto a esta alegação, observa-se novamente
discrepâncias entre os valores representados, além da
demonstração da verba Bonificação, não demonstrada
nos demais documentos.
Alega ainda a defesa, que houve redução da despesa
com pessoal do segundo quadrimestre/2016 (R$
161.783.027,20) para o terceiro quadrimestre/2016 (R$
159.269.739,57) do exercício de 2016, excetuados os
valores pagos a título de indenização (pgs. 6-9, Petição
Intercorrente 1874/2018).
Não obstante, tal redução da despesa com pessoal tenha
sido verificada do segundo quadrimestre/2016 para
o terceiro quadrimestre/2016, o presente indicativo
trata da inobservância ao art. 21, parágrafo único, da
Lei Complementar 101/2000, referente ao aumento
de despesa com pessoal em período vedado pela lei
de responsabilidade fiscal. Sendo assim, não há que se
falar em inobservância ao art. 55 da LRF que trata do
cumprimento do limite de despesa com pessoal.
Além disso, novamente a defesa não apresentou nenhum
documento ou argumentos com finalidade de justificar
o aumento de 24,99% no montante de entre a folha de
pagamento de dezembro e julho, correspondente ao
montante de R$ 2.115.502,85, conforme tabela 25 do RT
1031/2017, referente à folha de pagamento do mês de
dezembro, dos servidores vinculados ao Regime Próprio
de Previdência Social.
Por derradeiro, registre-se que em processos de
prestação de contas inverte-se o ônus da prova, por
imperativo constitucional, restando carentes, as
alegações da defesa, de comprovação.
Dessa

forma,

opina-se

pela

www.tce.es.gov.br

manutenção

da

irregularidade, bem como da ITC 3560/2018.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A presente análise pautou-se nos termos dos Despachos
59002/2018-4, exarado pelo eminente relator.
Nesse sentido, foram examinados todos os documentos
anexos à defesa e, no entanto, conclui-se não haver nos
autos justificativas e documentos suficientes para afastar
o indicativo de irregularidade supra.
Dessa forma, sugere-se manter o opinamento expresso
na Instrução Técnica Conclusiva 3560/2018, no
sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas emita
PARECER PRÉVIO, dirigido à Câmara Municipal da
Aracruz, recomendando-se a REJEIÇÃO DAS CONTAS
do Sr. Marcelo de Souza Coelho, 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
da seguinte irregularidade:
AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL EM PERÍODO
VEDADO PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (ITEM
7.5.1 DO RT 1031/2017-3)
Inobservância ao art. 21, parágrafo único, da Lei
Complementar 101/2000.
Sugere-se ainda:
- Aplicação de multa ao Sr. Jones Cavaglieri, com base
no artigo 139, Resolução TC 261/2013, tendo em visto
o envio da presente prestação de contas fora do prazo
regulamentar, conforme discorrido no item 2.1 desta
instrução conclusiva.
- Determinar ao atual gestor que, nas próximas
prestações de contas, encaminhe os documentos ao
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controle interno dentro do prazo previsto na Instrução
Normativa SCI 004/2012 a fim de que seja feita uma
análise completa dos documentos e emitida uma opinião
conclusiva sobre os demonstrativos contábeis a serem
encaminhados a esta Corte de Contas.

do mês de julho. De igual modo, conforme tabela 25
do RT, a folha de pagamento do mês de dezembro, dos
servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência
Social, apresentou um crescimento, LÍQUIDO, de 24,99%
(R$ 2.115.502,85) se comparada com a do mês de julho.

Vitória/ES, 19 de novembro de 2018.

Tabela 23: Comparativo FOLRGP – Poder Executivo Em
R$ 1,00

Silvia de Cassia Ribeiro Leitão
Auditor de Controle Externo
Matr. 203.103
O Ministério Público de Contas anuiu aos argumentos
fáticos e jurídicos delineados na Manifestação Técnica MT 1394/2018.
Sobre a irregularidade 2.1 “Descumprimento do prazo
de envio da Prestação de Contas Anual” (Item 2.1 do
RT 1031/2017-3) ficou verificada pela área técnica que
a primeira tentativa de entrega do presente PCA deuse em 10/04/2017, todavia sua homologação somente
se deu no dia 12/04/2017. O gestor apresentou suas
justificativas que entendo que foram suficientes para
explicar os poucos dias úteis de atraso e que não
atrasaram o trabalho de avaliação das contas por parte
da área técnica. Portanto, afasto essa irregularidade e,
com efeito, a não aplicação de multa.
Por fim, sobre a irregularidade 2.2 “Aumento de
despesa com pessoal em período vedado pela Lei de
Responsabilidade Fiscal” (item 7.5.1 do RT 1031/20173) acompanho integralmente a análise da área técnica.
Analisando as tabelas 23 e 25 do Relatório Técnico
1031/2017-3 constata-se que a folha de pagamento dos
servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência
Social, cresceu, LIQUIDAMENTE, ou 38,05% (R$
944.944,63) ao ser comparada com a folha de pagamento

Fonte: Processo TC 5.104/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.
Tabela 25: Comparativo FOLRPP – Poder Executivo Em
R$ 1,00
Fonte: Processo TC 5.104/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016.
Pois bem.
Como demonstrado, a área técnica e o Ministério Público
de Contas sustentam o DESCUMPRIMENTO DO PRAZO
DE ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (ITEM 2.1
DO RT 1031/2017-3), com a consequente aplicação de
multa ao Sr. Jones Cavaglieri.
Não obstante, ante as argumentações trazidas
pelo responsável, deixo de aplicar a referida multa
convertendo-a em determinação, para que o atual gestor
encaminhe as próximas prestações de contas dentro do
prazo regimental.
Com relação ao indicativo de irregularidade AUMENTO
DE DESPESA COM PESSOAL EM PERÍODO VEDADO PELA
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, constata-se que
da análise da tabela 23 do RT, no mês de dezembro,
a folha de pagamento dos servidores vinculados ao
Regime Geral de Previdência Social, cresceu 38,05% (R$
944.944,63) ao ser comparada com a folha de pagamento
do mês de julho. De igual modo, conforme tabela 25 do
www.tce.es.gov.br

RT, a folha de pagamento do mês de dezembro, dos
servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência
Social, apresentou um crescimento de 24,99% (R$
2.115.502,85) se comparada com a do mês de julho.
Ademais, a defesa não apresentou nenhum documento
ou argumentos com finalidade de justificar o aumento
de 24,99% no montante de entre a folha de pagamento
de dezembro e julho, correspondente ao montante de
R$ 2.115.502,85, conforme tabela 25 do RT 1031/2017,
referente à folha de pagamento do mês de dezembro,
dos servidores vinculados ao Regime Próprio de
Previdência Social.
Portanto, depreende-se que há evidências de
descumprimento do art. 21, § único da Lei de
Responsabilidade Fiscal, conforme entendimento desta
Corte de Contas. Portanto, mantenho essa irregularidade.
Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites
processuais e legais, e tendo em conta a fundamentação
até aqui expendida, corroborando parcialmente com o
entendimento da área técnica e do Ministério Público de
Contas, com fulcro no artigo 80, III da Lei Complementar
621/2012 c/c art. 71, inciso II da Constituição Estadual,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte
deliberação que submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão colegiada, ante as razões
expostas pelo relator, por:
1 EMITIR PARECER PRÉVIO pela REJEIÇÃO DAS CONTAS
do senhor Marcelo Coelho - Prefeito Municipal de
ARACRUZ, no exercício financeiro de 2016, tendo em
vista a manutenção da seguinte irregularidade apontada
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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na Instrução Técnica Conclusiva 3633/2018:

referente ao exercício de 2016.

Aumento de despesa com pessoal em período vedado
pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Item 7.5.1 do RT
1031/2017-3)

No Relatório Técnico 01031/2017-3 (evento 56) a área
técnica apontou indícios de irregularidades, originando
na Instrução Técnica Inicial - ITI 01487/2017-1 (evento
57) para a citação dos responsáveis.

2 DETERMINAR ao atual gestor que, nas próximas
prestações de contas, encaminhe os documentos ao
controle interno dentro do prazo previsto na Instrução
Normativa SCI 004/2012 a fim de que seja feita uma
análise completa dos documentos e emitida uma opinião
conclusiva sobre os demonstrativos contábeis a serem
encaminhados a esta Corte de Contas.
3 DETERMINAR ao atual gestor que encaminhe
as próximas prestações de contas dentro do prazo
regimental.
4 ARQUIVAR os autos do processo após transito em
julgado.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
VOTO-VISTA DO CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Com o propósito de me inteirar das teses defendidas
no voto constante deste processo, pedi vista na 6ª
Sessão Ordinária da Primeira Câmara, em 13 de março
de 2019, o que me permitiu elaborar o voto que nesta
oportunidade submeto à apreciação do Colegiado.
Versam os presentes autos sobre a Prestação de
Contas Anual da Prefeitura Municipal de Aracruz, sob
a responsabilidade dos senhores Marcelo de Souza
Coelho (responsável pelo governo) e Jones Cavaglieri
(responsável pelo envio da prestação de contas),

Em atenção aos Termos de Citação 02576/20176 e 02577/2017-1 (eventos 61 e 62), os gestores
encaminharam os documentos e justificativas, as quais
foram devidamente analisadas pelo Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia - NCE, que
elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 03560/2018-5
(evento 89), opinando pela emissão de parecer prévio
pela rejeição das contas.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial
de Contas, o procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira
elaborou o Parecer do Ministério Público de Contas
4264/2018-7 e manifestou-se de acordo com a área
técnica.
Tendo os autos integrado a pauta da 38ª Sessão
Ordinária da Primeira Câmara, em 07 de novembro de
2018, a defesa apresentou, em sede de sustentação
oral, argumentos no intuito de suprimir a irregularidade
apontada, conforme Notas Taquigráficas 226/2018-4
(evento 98).
Foram, então, os autos encaminhados ao NCE para
análise dos esclarecimentos prestados na sustentação
oral. A Manifestação Técnica 1394/2018-5 (evento 101)
concluiu que as argumentações apresentadas na defesa
oral, sob o ponto de vista contábil, se caracterizaram
como insuficientes para elidir a irregularidade.
Tal entendimento foi corroborado pelo Ministério Público
de Contas, em nova manifestação da lavra do procurador
www.tce.es.gov.br

Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer do Ministério
Público de Contas 5839/2018-7 – evento 105).
Por sua vez, o conselheiro relator Sebastião Carlos Ranna
de Macedo acompanhou parcialmente o posicionamento
vertido pela área técnica e pelo Ministério Público de
Contas.
II FUNDAMENTAÇÃO:
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
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o quórum de dois terços é superior ao de três quintos
exigidos para a aprovação de emendas à Constituição,
concedendo um elevado status constitucional à emissão
de tais pareceres. (ANDRADA, Antônio Carlos Doogal de;
BARROS, Laura Correa de. Revista do Tribunal de Contas
de Minas Gerais. Belo Horizonte: v. 77, nº 4, ano XXVIII,
2010. Disponível em: < http://revista.tce.mg.gov.br/
Revista/RetornaRevista/442>).
Essa regra constitucional é cristalina ao determinar que
não há o julgamento, pelo Poder Legislativo, das contas
anuais do Chefe do Poder Executivo local, sem antes
haver a opinião especializada do respectivo Tribunal
de Contas por meio da emissão do parecer prévio. Na
esteira desse entendimento, o Supremo Tribunal Federal
– STF analisou a matéria através da Ação Direta de
Inconstitucionalidade ADI nº 3.077 e asseverou que o
parecer é prévio e indispensável ao julgamento. (Ministra
relatora: Cármen Lúcia, julgada em 16 de novembro de
2016, informativo 847):
O Tribunal julgou parcialmente procedente pedido
formulado em ação direta ajuizada em face de
dispositivos da Constituição do Estado de Sergipe que
dispõem sobre as competências do Tribunal de Contas
estadual [...]. Relativamente à expressão contida na parte
final do inciso XII do art. 68, que permite que as Câmaras
Legislativas apreciem as contas anuais prestadas pelos
prefeitos, independentemente do parecer do Tribunal
de Contas do Estado, caso este não o ofereça em 180
dias a contar do respectivo recebimento, o Colegiado
vislumbrou ofensa ao art. 31, §2º, da Constituição
Federal. Asseverou, no ponto, que o parecer prévio a
ser emitido pela Corte de Contas seria imprescindível,
somente deixando de prevalecer por decisão de dois

terços dos membros da Câmara Municipal. (g.n.)
Segundo José de Ribamar Caldas Furtado, conselheiro do
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e professor
de Direito Administrativo da Universidade Federal do
Maranhão – UFMA, o dever de prestar contas anuais
é da pessoa física do prefeito. (FURTADO, José de
Ribamar Caldas. Os regimes de contas públicas: contas
de Governo e contas de gestão. Revista do Tribunal de
Contas da União. Ano 35, nº 109. Brasília: 2007, p. 63).
Nesse caso, o prefeito age em nome próprio, e não em
nome do município. É uma obrigação personalíssima que
só o devedor pode efetivar, e a omissão é tão grave que,
quando as contas não forem prestadas devidamente, na
forma da lei, poderá ensejar intervenção do estado em
seus municípios, conforme art. 35, II da CF/1988.

administrativa que atenta contra os princípios da
Administração Pública, conforme art. 11, VI, da Lei nº
8.429, de 2 de junho de 1992.
Os arts. 48 e 49 da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000 prescrevem que são instrumentos de
transparência da gestão fiscal, dentre outros, a ampla
divulgação das prestações de contas e o respectivo
parecer prévio, os quais ficarão disponíveis, durante todo
o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão
técnico responsável pela sua elaboração, para consulta
e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade.
Como se extrai dos exemplos acima, o ordenamento
jurídico brasileiro fornece uma relevante estatura ao ato
de prestar contas do Chefe do Executivo. Então o que de
fato seria a prestação anual de Contas de Governo?

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.

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.

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.

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

Nessa ótica também, deixar de prestar contas quando
esteja obrigado a fazê-lo constitui ato de improbidade
www.tce.es.gov.br
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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.)
Outra valiosa contribuição sobre o tema é fornecida por
Caldas Furtado quando sugere alguns parâmetros para
o exame das contas de Governo feitos pelos tribunais
de contas e julgamento exercido pelos vereadores
(FURTADO, José de Ribamar Caldas. Os regimes de
contas públicas: contas de Governo e contas de gestão.
Revista do Tribunal de Contas da União. Ano 35, nº 109.
Brasília: 2007, p.70):

Tratando-se de exame de contas de Governo o que
deve ser focalizado não são os atos administrativos
vistos isoladamente, mas a conduta do administrador
no exercício das funções políticas de planejamento,
organização, direção e controle das políticas públicas
idealizadas na concepção das leis orçamentárias (PPA,
LDO e LOA), que foram propostas pelo Poder Executivo
e recebidas, avaliadas e aprovadas, com ou sem
alterações, pelo Legislativo. Aqui perdem importância
as formalidades legais em favor do exame da eficácia,
eficiência e efetividade das ações governamentais.
Importa a avaliação do desempenho do chefe do
Executivo, que se reflete no resultado da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial. (g.n.)
Nesse dever constitucional, o prefeito não as presta
unicamente como chefe de um dos Poderes, mas como
responsável geral pela execução orçamentária. Portanto,
tais contas devem ser examinadas pelos tribunais de
contas com foco na conduta do Chefe do Executivo
no exercício das funções políticas de planejamento,
organização, direção e controle das políticas públicas
idealizadas na concepção do PPA, da LDO e da LOA.
Na mesma linha interpretativa seguiu o TCEES quando
editou a Instrução Normativa TC Nº 43, de 5 de
dezembro de 2017. A referida instrução define em seu
art. 3º, “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.
www.tce.es.gov.br

O parecer prévio, portanto, deve avaliar o cumprir do
orçamento, dos planos de Governo, dos programas
governamentais, dos limites impostos aos níveis de
endividamento, aos gastos mínimo e máximo previstos
no ordenamento para saúde, educação e gastos com
pessoal. Consubstanciam-se, enfim, nos balanços gerais,
definidos na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964.
Alinhando-se à CF/1988, o art. 29 da Constituição do
Estado do Espírito Santo, de 5 de outubro de 1989 dispõe
que a fiscalização financeira e orçamentária do município
será exercida pela Câmara Municipal mediante controle
externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder
Executivo municipal, na forma da lei.
A Constituição estadual estabelece, ainda, no art. 71, II,
que o controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa
ou da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do
Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete emitir
parecer prévio sobre as contas dos Prefeitos, em até
vinte e quatro meses, a contar do seu recebimento.
O art. 1º, III da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de
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
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pelo Tribunal; ou pela rejeição das contas, quando
comprovada grave infração à norma constitucional,
legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira,
orçamentária, operacional ou patrimonial.
II.2 DO RELATÓRIO TÉCNICO 001031/2017
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
de Investimento, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e
a Lei Orçamentária Anual; bem como, em respeito às
diretrizes e metas fiscais estabelecidas e às disposições
constitucionais e legais aplicáveis.
As contas consolidadas foram objeto de análise pelo
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia,
com vistas à apreciação e à emissão do parecer prévio
que subsidiará o julgamento da prestação de contas
anual do prefeito, pelo Poder Legislativo municipal.
Considerando o resultado da análise do processo sob
apreciação, tem-se a evidenciar o que segue:
INTRODUÇÃO
[...]
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 12/04/2017, nos termos do artigo

123 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC
261/2013, inobservado, portanto, o prazo regimental.
Portanto, passível de multa, nos termos do art. 135 da
Lei Orgânica, sendo a proposta de encaminhamento a
citação do Sr. Jones Cavaglieri.
Dessa forma, com vistas ao cumprimento do disposto no
art. 122 e o § 2º do art. 123 do RITCEES, o prazo para
emissão do parecer prévio sobre esta prestação de
contas encerra-se em 12/04/2019.
INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO
A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei 3.944/2015,
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.
Por sua vez, a Lei Orçamentária Anual do município, Lei
4.009/2015, estimou a receita em R$ 386.812.948,00
(trezentos e oitenta e seis milhões oitocentos e doze mil
e novecentos e quarenta e oito reais) e fixou a despesa
em R$ 386.812.948,00 (trezentos e oitenta e seis milhões
oitocentos e doze mil e novecentos e quarenta e oito
reais) para o exercício em análise, admitindo a abertura
de créditos adicionais suplementares até o limite de R$
116.043.884,40 (cento e dezesseis milhões quarenta e
três mil oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta
centavos), conforme artigo 7º da LOA. Entretanto,
segundo o artigo 8º da LOA, os créditos abertos com base
no excesso de arrecadação e no superávit financeiro do
exercício anterior não oneram o limite estabelecido no
artigo 7º.
www.tce.es.gov.br

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
AUTORIZAÇÕES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Constatou-se que, no decorrer da execução orçamentária,
ocorreu a abertura de créditos adicionais, conforme
demonstrado:
(FIGURA)
De acordo com a dotação inicial e as movimentações de
créditos orçamentários, constata-se que houve alteração
na dotação inicial no valor de R$ 51.513.512,25 conforme
segue:
(FIGURA)
Verifica-se que as Fontes para abertura dos créditos
adicionais foram as seguintes:
(FIGURA)
Considerando que a autorização contida na LOA para
abertura de créditos adicionais foi de R$ 116.043.884,40
(cento e dezesseis milhões quarenta e três mil oitocentos
e oitenta e quatro reais e quarenta centavos) e a efetiva
abertura foi de R$ 133.317.892,90 (cento e trinta e
três milhões trezentos e dezessete mil oitocentos e
noventa e dois reais e noventa centavos), constata-se o
cumprimento à autorização estipulada, ao se considerar
que do total aberto (R$ 133.317.892,90), apenas o total
de R$ 81.804.380,65 (oitenta e um milhões oitocentos
e quatro mil trezentos e oitenta reais e sessenta e cinco
centavos) se referiam às anulações de dotações.
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
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diferença entre receitas e despesas primárias, tem
como objetivo principal indicar a capacidade que o
município tem em gerar receitas suficientes para custear
as despesas correntes e de investimentos, sem que
haja comprometimento da capacidade de administrar a
dívida existente.
As receitas primárias (não-financeiras) são as resultantes
basicamente da arrecadação de tributos e prestação de
serviços. As despesas primárias são aquelas necessárias à
prestação dos serviços públicos (deduzidas das despesas
financeiras).
Por seu turno, o resultado nominal possibilita
acompanhar a evolução da dívida fiscal líquida, indicando
a necessidade ou não de financiamento do setor público
junto a terceiros.
A Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal) estabelece regras em relação às metas de
resultados primário e nominal, conforme o §1º do art.
4º:
§ 1o Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias
Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas
metas anuais, em valores correntes e constantes,
relativas a receitas, despesas, resultados nominal e
primário e montante da dívida pública, para o exercício a
que se referirem e para os dois seguintes.
Consta também do art. 9° a medida corretiva de limitação
de empenho quando comprometido o atingimento das
metas estabelecidas na LDO:
Art. 9º Se verificado, ao
a realização da receita
cumprimento das metas
nominal estabelecidas no

final de um bimestre, que
poderá não comportar o
de resultado primário ou
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:
(FIGURA)
O responsável recebeu pareceres de alerta desta Corte
de Contas, pelo não atingimento de metas previstas
conforme consta nos processos TC 4.635/2016,
6.970/2016 e 10.181/2016.
Em que pese o descumprimento das metas estabelecidas
na LDO, não se verificou maiores consequências aos
resultados macroeconômicos da gestão municipal. Tal
fato pode ser comprovado ao se observar os índices
de saúde, educação, dívida consolidada líquida e
inscrições em restos a pagar no final de mandato.
Assim, vimos opinar no sentido de que seja relevado o
descumprimento apontado.

A receita orçamentária, segundo a classificação por
categoria econômica, é a que segue:
(FIGURA)
A execução orçamentária consolidada representa
91,11% (noventa e um vírgula onze pontos percentuais)
da dotação atualizada, conforme se evidencia na tabela
a seguir:
(FIGURA)
(FIGURA)
A despesa orçamentária, segundo a classificação por
categoria econômica, é a que segue:
(FIGURA)
A execução orçamentária evidencia um resultado
deficitário no valor de R$4.670.121,20 (quatro milhões
seiscentos e setenta mil cento e vinte e um reais e vinte
centavos), conforme demonstrado a seguir:
(FIGURA)

No que tange às receitas orçamentárias, verifica-se
que houve uma arrecadação de 102,04% (cento e dois
vírgula zero quatro pontos percentuais) em relação à
receita prevista:

Apesar do déficit orçamentário, cabe registrar a
ocorrência de superávit financeiro apurado em
balanço do exercício anterior, no montante de R$
216.061.456,76 (duzentos e dezesseis milhões sessenta
e um mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta
e seis centavos) e, portanto, o déficit orçamentário
apurado foi devidamente coberto por este superávit
financeiro. Registre-se, por oportuno, que deste total
(R$ 216.061.456,76) descontou-se o valor do superávit
financeiro pertencente ao Instituto de Previdência
dos Servidores do município de Aracruz no total de R$
130.519.018,46 (cento e trinta milhões quinhentos e
dezenove mil dezoito reais e quarenta e seis centavos).

(FIGURA)

EXECUÇÃO FINANCEIRA

RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
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A execução financeira, evidenciada no Balanço
Financeiro, compreende a execução das receitas e das
despesas orçamentárias, bem como os recebimentos
e pagamentos de natureza extraorçamentários, que,
somados ao saldo do exercício anterior, resultará no
saldo para o exercício seguinte.
Na tabela a seguir, apresenta-se uma síntese do Balanço
Financeiro:
(FIGURA)
Destaca-se, a seguir, o saldo contábil das disponibilidades
apresentado nos termos de verificação:
(FIGURA)
(FIGURA)
Observa-se que a divergência apontada decorre do fato
de o TVDISP Consolidado não estar de fato consolidado,
evidenciando apenas as contas de saúde e educação,
em desacordo com a IN 34/2015 (Anexo I: A - CONTAS
DE PREFEITO - TVDISP - Termo de verificação de
disponibilidades consolidado, conforme layout constante
do Anexo II desta Instrução Normativa).
Considerando que o referido relatório é um instrumento
acessório, cuja divergência não causou prejuízo à
análise das contas de governo, sugere-se não citar
o responsável, e RECOMENDAR ao responsável que
encaminhe, nas próximas prestações de contas, o TVDISP
Consolidado, de acordo com o disposto no instrumento
de regulamentação de remessa vigente à época do
encaminhamento da Prestação de Contas (atualmente
IN 34/2015 atualizada pela IN 40/2016).
EXECUÇÃO PATRIMONIAL
As alterações quantitativas, decorrentes de transações

que aumentam ou diminuem o patrimônio público,
provocam alterações nos elementos patrimoniais,
refletindo em resultados aumentativos ou diminutivos
no patrimônio líquido.
A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)
evidencia um resultado patrimonial superavitário no
valor de R$ 216.101.653,45 (duzentos e dezesseis
milhões cento e um mil seiscentos e cinquenta e três
reais e quarenta e cinco centavos). Dessa forma, o
resultado das variações patrimoniais quantitativas
refletiu positivamente no patrimônio do município.
Na tabela seguinte, evidenciam-se, sinteticamente, as
variações quantitativas ocorridas no patrimônio:
(FIGURA)
A situação patrimonial, qualitativa e quantitativamente,
é evidenciada por meio do Balanço Patrimonial.
Essa demonstração contábil permite o conhecimento da
situação patrimonial da entidade pública por meio de
contas representativas do patrimônio público, além das
contas de compensação.
Apresenta-se, na tabela seguinte, a situação patrimonial
do município, no encerramento do exercício em análise:
(FIGURA)

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. Convém anotar que do
superávit de R$210.707.706,47 (duzentos e dez milhões
setecentos e sete mil setecentos e seis reais e quarenta
e sete centavos), R$161.040.597,29 (cento e sessenta e
um milhões quarenta mil quinhentos e noventa e sete
reais e vinte e nove centavos) pertencem ao pertinente
ao Instituto de Previdência.
Ademais, verifica-se que a movimentação dos restos a
pagar, processados e não processados, evidenciada no
Demonstrativo dos Restos a Pagar, foi a seguinte:
(FIGURA)
Ao se compulasar as informações constantes do
anexo ao Balanço Patrimonial verifica-se que as fontes
de recurso por destinação do superávit financeiro
apurado no exercício divergem daquelas constantes
no Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa Líquida
e dos Restos a Pagar. Nesse sentido, recomenda-se
ao atual gestor que envide os esforços necessários ao
processamento das informações contabeis, de forma que
estas reflitam, fidedignamente, a situação patrimonial
da entidade.

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):

GESTÃO FISCAL

(FIGURA)

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ao
estabelecer normas de finanças públicas voltadas para
a responsabilidade na gestão fiscal, disciplinou, em seus

O superávit financeiro, representado pela diferença
positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro,
www.tce.es.gov.br

DESPESAS COM PESSOAL
Base Normativa: Artigo 20, inciso III, alínea “b”, Artigo
19, III, e artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar
101/2000.
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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:

(FIGURA)
Conforme se observa da tabela anterior foram
cumpridos os limites legal e prudencial (limite legal =
54% e prudencial = 51,3%).
No que se refere às despesas totais com pessoal,
consolidando o Poder Executivo com o Poder
Legislativo, constatou-se que essas despesas atingiram
47,91% (quarenta e sete vírgula noventa e um pontos
percentuais) em relação à receita corrente líquida,
conforme demonstrado na planilha APÊNDICE C deste
relatório, e evidenciado resumidamente na tabela a
seguir:
(FIGURA)

É o somatório das receitas tributárias, de contribuições,
patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviços,
transferências correntes e outras receitas correntes
do ente da Federação, deduzidos alguns itens
exaustivamente explicitados pela própria LRF, não
cabendo interpretações que extrapolem os dispositivos
legais.

Conforme se observa da tabela anterior, considerando as
despesas consolidadas, foram cumpridos o limite legal
de 60% e o limite prudencial de 57%.

Apurou-se a RCL do município, no exercício de 2016, que,
conforme planilha APÊNDICE A deste relatório, totalizou
R$ 357.578.409,57 (trezentos e cinquenta e sete milhões
quinhentos e setenta e oito mil quatrocentos e nove
reais e cinquenta e sete centavos).

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

Constatou-se, com base na documentação que integra
a prestação de contas, que as despesas com pessoal
executadas pelo Poder Executivo atingiram 45,49%
(quarenta e cinco vírgula cinquenta e nove pontos
percentuais) da receita corrente líquida, conforme
demonstrado na planilha APÊNDICE B, sintetizada na
tabela a seguir:

DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO
Base Normativa: Art. 59, IV, da Lei Complementar nº
101/2000; e art. 3º, II, da Resolução nº 40/2001 do
Senado Federal.

www.tce.es.gov.br

superior a 12 (doze) meses; c) com os precatórios judiciais
emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos
durante a execução do orçamento em que houverem
sido incluídos; e, d) pela realização de operações de
crédito de prazo inferior a 12 (doze) meses, que tenham
constado como receitas no orçamento.
A dívida consolidada líquida, por sua vez, representa
o montante da dívida consolidada deduzido o saldo
relativo aos haveres financeiros (disponibilidade de caixa
e demais haveres financeiros).
No uso de suas competências constitucionais (artigo
52 da CF/88), o Senado Federal editou a Resolução
40/2001, disciplinado que a dívida consolidada líquida
dos municípios não poderá exceder a 1,2 vezes a receita
corrente líquida.
Com base nos demonstrativos contábeis integrantes
da prestação de contas anual do município, ao final
do exercício em análise, a dívida consolidada líquida
representou 0,00% (zero ponto percentual) da receita
corrente líquida, conforme se demonstra na tabela a
seguir:
(FIGURA)
Portanto, a dívida consolidada líquida não extrapolou
o limite previsto (120% da receita corrente líquida),
estando em acordo com a legislação supramencionada.
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
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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.

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:

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.

Não tenha sido chamado a honrar, nos últimos 24 (vinte
e quatro) meses, a contar do mês da análise, quaisquer
garantias anteriormente prestadas;

A Constituição da República outorgou a competência
ao Senado Federal para dispor sobre limites globais e
condições para as operações de crédito externo e interno
dos municípios, de suas autarquias e demais entidades
controladas pelo Poder Público Federal (artigo 52).
O Senado Federal editou a Resolução 43/2001, dispondo
sobre os limites para a contratação das operações
de crédito pelos municípios, inclusive concessão de
garantias, seus limites e condições de autorização,
conforme art. 7°.
Para os municípios, restou definido que as operações de
crédito interno e externo devem limitar-se a:
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.

Esteja cumprindo o limite da dívida consolidada líquida,
definido na Resolução nº 40, de 2001, do Senado Federal;
Esteja cumprindo os limites de despesa com pessoal
previstos na Lei Complementar nº 101, de 2000;
Esteja cumprindo o Programa de Ajuste Fiscal acordado
com a União, nos termos da Lei nº 9.496, de 1997.
Quanto às Operações de Crédito por Antecipação de
Receitas Orçamentárias (ARO), o Senado Federal definiu,
conforme artigo 10 da Resolução 43/2001, que o saldo
devedor dessas operações não poderá exceder, no
exercício em que estiver sendo apurado, a 7% (sete por
cento) da receita corrente líquida, observando-se ainda,
as disposições contidas nos artigos 14 e 15 daquela
resolução.
Apresenta-se, nas tabelas a seguir, com base nas
demonstrações contábeis que integram a prestação
de contas, os montantes e limites de operações de
crédito contratadas pelo município, apurados ao final do
exercício em análise:
(FIGURA)
(FIGURA)
www.tce.es.gov.br

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.
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,
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estando, portanto, pendente de regular liquidação e
pagamento.
A Secretaria do Tesouro Nacional traz o seguinte conceito
para os restos a pagar processados e não processados:
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
São considerados processados os Restos a Pagar
referentes a empenhos liquidados e, portanto, prontos
para o pagamento, ou seja, cujo direito do credor já foi
verificado. Os Restos a Pagar Processados não devem
ser cancelados, tendo em vista que o fornecedor de
bens/serviços cumpriu com a obrigação de fazer e a
Administração não poderá deixar de cumprir com a
obrigação de pagar.
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
São considerados não processados os empenhos de
contrato e convênios que se encontram em plena
execução, não existindo o direito líquido e certo do
credor. Dessa forma, no encerramento do exercício a
despesa orçamentária que se encontrar empenhada,
mas ainda não paga será inscrita em restos a pagar não
processados.
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 (3º quadrimestre de
2016) são as que seguem:
(FIGURA)
Obs.: na coluna “Demais Obrigações Financeiras” estão
incluídas as despesas de exercícios anteriores, pagas no
exercício financeiro de 2017, separadas por fonte de
recursos, bem como as consignações.
Da vedação para inscrição de restos a pagar não
processados sem disponibilidade financeira suficiente
(art. 55 da LRF)
A Lei Complementar 101/2000 (LRF), na Seção IV, ao
dispor sobre o Relatório de Gestão Fiscal, estabelece em
seu art. 55, III, b, 3, que a inscrição de restos a pagar não
processados deve se limitar ao saldo da disponibilidade
de caixa.
www.tce.es.gov.br

Art. 55. O relatório conterá:
III - demonstrativos, no último quadrimestre:
b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas:
3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do
saldo da disponibilidade de caixa;
Verifica-se da tabela anterior, Anexo 5 do RGF, que foi
observado o limite de inscrição de restos a pagar não
processados pelo Poder Executivo.
Das vedações para contrair despesas nos dois últimos
quadrimestres de mandato (art. 42 da LRF)
Com vistas ao equilíbrio das contas públicas, a Lei de
Responsabilidade Fiscal estabeleceu, em seu artigo 42,
a vedação ao titular de Poder ou órgão, de contrair, nos
dois últimos quadrimestres de seu mandato, obrigação
de despesa que não possa ser cumprida integralmente
dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no
exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade
de caixa para este efeito.
A Secretaria do Tesouro Nacional (STN), ao discorrer
sobre o tema em seu Manual de Demonstrativos Fiscais
(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,
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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 disponibilidade de caixa

existente, levando-se em conta os encargos e despesas
compromissadas a pagar até o final do exercício e
não apenas nos dois últimos quadrimestres. Havendo
insuficiência de recursos financeiros, resta configurado
o descumprimento do dispositivo.

AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL PELO TITULAR DO
PODER NOS ÚLTIMOS 180 DIAS DE SEU MANDATO

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):

Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque
aumento da despesa com pessoal e não atenda:

O instrumento de contrato é obrigatório nos casos
de concorrência e de tomada de preços, bem como
nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam
compreendidos nos limites destas duas modalidades de
licitação, e facultativo nos demais em que a Administração
puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais
como carta-contrato, nota de empenho de despesa,
autorização de compra ou ordem de execução de
serviço. (grifo nosso).
Entende-se, portanto, que, na ausência do instrumento
de contrato, a nota de empenho pode extrapolar o
aspecto meramente orçamentário-financeiro e assumir
natureza contratual.
Do Demonstrativo das Disponibilidades de Caixa e
dos Restos a Pagar, verificou-se que o Poder Executivo
inscreveu restos a pagar não processados no exercício,
porém a disponibilidade de caixa líquida mostrou-se
suficiente para arcar com o passivo em todas as rubricas
onde houve a referida inscrição. Verificou-se ainda que
não houve apuração de deficiência na disponibilidade
líquida de caixa em nenhuma das fontes de recursos
consideradas, de forma que não há evidências de
descumprimento do disposto no art. 42 da Lei de
Responsabilidade Fiscal.
www.tce.es.gov.br

A Lei Complementar 101/2000 estabeleceu na seção II,
subseção II, questões acerca da despesa com pessoal e
de seu controle total:

I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar,
e o disposto no inciso XIII do art. 37 e no § 1º do art. 169
da Constituição;
II - o limite legal de comprometimento aplicado às
despesas com pessoal inativo.
Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de
que resulte aumento da despesa com pessoal expedido
nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato
do titular do respectivo Poder ou órgão referido no art.
20.
Assim, uma vez que o exercício em discussão nestes
autos refere-se ao final de mandato do titular do Poder
Executivo Municipal, necessário que seja avaliada a
mencionada disposição estabelecida no parágrafo único
do art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Para tanto, mister demonstrar a forma como esta Corte
de Contas dá interpretação ao mencionado dispositivo.
Por meio do Processo TC 6.955/2008, foi enfrentada
esta matéria e o Plenário desta Corte de Contas firmou
entendimento externado no Parecer Consulta 001/2012,
publicado no Diário Oficial do Estado de 25/01/2012, de
onde se extrai:
Já o preceito contido no parágrafo único do referido
art. 21, além do cunho de moralidade pública implícito
no citado dispositivo legal, visa coibir a prática de atos
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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:
(FIGURA)
(FIGURA)
Como resultado, depreende-se que há evidências
de descumprimento do art. 21, § único da Lei de
Responsabilidade Fiscal, conforme entendimento desta
Corte de Contas.
INDICATIVO DE IRREGULARIDADE
7.5.1 Aumento de despesa com pessoal em período
vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal
Base Legal: artigo 21, paragrafo único, da Lei
Complementar 101/2000.
Conforme evidenciado nas tabelas 25 e 26 deste Relatório
Técnico, verificou-se o aumento na despesa com pessoal
nos últimos 180 (cento e oitenta) dias que antecederam
o encerramento do mandato. Nesse sentido, sugere-se
www.tce.es.gov.br

citar o gestor para os esclarecimentos devidos.
RENÚNCIA DE RECEITA
A Lei de Responsabilidade Fiscal, ao dispor sobre a
renúncia de receita, estabeleceu que a concessão
ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza
tributária, da qual decorra renúncia de receita,
deverá estar acompanhada de estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar
sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na
lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das
seguintes condições:
Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi
considerada na estimativa de receita da lei orçamentária,
na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de
resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de
diretrizes orçamentárias;
Estar acompanhada de medidas de compensação, no
período mencionado no caput, por meio do aumento de
receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação
da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou
contribuição.
O artigo 4º 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
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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 29,45% (vinte e nove
vírgula quarena e cinco pontos percentuais) da receita
resultante de impostos, compreendida a proveniente
de transferências, na manutenção e desenvolvimento
do ensino, conforme planilha de apuração, APÊNDICE D
deste relatório, resumidamente demonstrado na tabela
a seguir:

(FIGURA)
Quanto à destinação de recursos para pagamento dos
profissionais do magistério da educação básica em efetivo
exercício, constatou-se, com base na documentação que
integra a prestação de contas anual, que o município
destinou 89,91% (oitenta e nove vírgula noventa e
um pontos percentuais) das receitas provenientes
do Fundeb, conforme demonstrado na planilha de
apuração, APÊNDICE D, apresentado resumidamente na
tabela a seguir:
(FIGURA)
Portanto, o município cumpriu com os limites mínimos
constitucionais relacionados à educação.
APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE
Base Normativa: Artigo 77, inciso III, do ADCT - Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
da Pública/1988 (Incluído pela Emenda Constitucional nº
29/2000).
A Emenda Constitucional 29/2000 acrescentou artigo
ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para
assegurar os recursos mínimos para o financiamento
das ações e serviços públicos de saúde, estabelecendo
a obrigatoriedade de aplicação mínima, pelos entes
da federação, de recursos provenientes de impostos e
transferências, em ações e serviços públicos de saúde.
Definiu, no § 3º no artigo 198 da CF/88, que lei
complementar estabeleceria:
Os percentuais mínimos das receitas de impostos e
transferências a serem aplicados, anualmente, pela
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
www.tce.es.gov.br

Os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à
saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos
Municípios, objetivando a progressiva redução das
disparidades regionais;
As normas de fiscalização, avaliação e controle das
despesas com saúde nas esferas federal, estadual,
distrital e municipal; e
As normas de cálculo do montante a ser aplicado pela
União.
Em 13 de janeiro de 2012, foi editada a Lei Complementar
141, regulamentando o § 3º do art. 198 da Constituição
da República, estabelecendo os valores mínimos a
serem aplicados anualmente pelos Municípios em ações
e serviços públicos de saúde; os critérios de rateio dos
recursos de transferências para a saúde e as normas
de fiscalização, avaliação e controle das despesas com
saúde nas três esferas de governo; e a transparência,
visibilidade, fiscalização, avaliação e controle da
aplicação dos recursos destinados à saúde.
Em relação à aplicação mínima de recursos, restou
estabelecido, pelo artigo 7º, que os municípios e o
Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e
serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze
por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere
o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a
alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos
da Constituição da República.
Avaliou-se, com base na documentação que integra a
prestação de contas anual, que o município, no exercício
em análise, aplicou 21,29% (vinte e um vírgula vinte e nove
pontos percentuais) da receita resultante de impostos,
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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:

O portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE) resumiu as funções dos Conselhos
de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb,
conforme segue:

(FIGURA)

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.

Portanto, o município cumpriu com o limite mínimo
constitucional previsto para a saúde.
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.
Esses conselhos, no âmbito dos municípios, são
colegiados compostos por, no mínimo, nove membros,
sendo:
2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal,
dos quais pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de
Educação ou órgão educacional equivalente;
1 (um) representante dos professores da educação
básica pública;
1 (um) representante dos diretores das escolas básicas
públicas;
1 (um) representante dos servidores
administrativos das escolas básicas públicas;

técnico-

A atividade dos conselhos do FUNDEB soma-se ao
trabalho das tradicionais instâncias de controle e
fiscalização da gestão pública. Entretanto, o conselho
do FUNDEB não é uma nova instância de controle, mas
sim de representação social, não devendo, portanto,
ser confundido com o controle interno (executado
pelo próprio Poder Executivo), nem com o controle
externo, a cargo do Tribunal de Contas, na qualidade de
órgão auxiliar do Poder Legislativo, a quem compete a
apreciação das contas do Poder Executivo.
O controle exercido pelos conselhos do FUNDEB
representa a atuação da sociedade, que pode apontar
falhas ou irregularidades eventualmente cometidas,
para que as autoridades constituídas, no uso de suas
prerrogativas legais, adotem as providências que cada
caso venha a exigir.
Entre as atribuições dos conselhos do FUNDEB, estão:

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

Acompanhar e controlar a distribuição, a transferência e
a aplicação dos recursos do FUNDEB;

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

Supervisionar a elaboração da proposta orçamentária
anual, no âmbito de suas respectivas esferas
governamentais de atuação;
www.tce.es.gov.br

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 documento que foi encaminhado como
parecer do Conselho do FUNDEB, emitido sobre a
prestação de contas relativa ao exercício em análise, e
constatou-se que o colegiado concluiu pela aprovação
com ressalvas 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
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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
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
e o limite máximo de gastos com a folha de pagamentos,
incluindo o subsídio dos vereadores.
Com base na documentação que integra a prestação de
contas, apuraram-se os valores transferidos pelo Poder
Executivo ao Poder Legislativo, a título de duodécimo
(planilha detalhada APÊNDICE F deste relatório), no
decorrer do exercício em análise, conforme demonstrado
sinteticamente na tabela a seguir:
(FIGURA)
Portanto, verifica-se, da tabela acima, que o limite
constitucional foi cumprido.
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
www.tce.es.gov.br

manterão, de forma integrada, sistema de controle
interno com a finalidade de:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano
plurianual, a execução dos programas de governo e dos
orçamentos da União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto
à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira
e patrimonial nos órgãos e entidades da administração
federal, bem como da aplicação de recursos públicos por
entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais
e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.
No parágrafo primeiro, ficou estabelecido que “os
responsáveis pelo controle interno, ao tomarem
conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade,
dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob
pena de responsabilidade solidária”.
Por meio da Resolução 227/2011, alterada pela Resolução
257/2013, esta Corte de Contas dispôs sobre a criação,
implantação, manutenção e fiscalização do Sistema de
Controle Interno da Administração Pública, aprovando
também o “Guia de orientação para implantação do
Sistema de Controle Interno na Administração Pública”,
e estabelecendo prazos para que os jurisdicionados
atendessem aos comandos regulamentadores.
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
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(Art. 3º, § 3º, da Resolução TC nº 227/2011);

gestor responsável e alegou-se:

- 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);

PARECER CONCLUSIVO

- 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 3.632/2012, sendo que a Câmara Municipal
se subordina à unidade de controle interno do Executivo
Municipal.
A documentação estabelecida na Instrução Normativa
TC 34/2015 foi encaminhada, nos termos previstos pela
regulamentação, sendo que foram apontados indicativos
de irregularidades.
INDICATIVO DE IRREGULARIDADE
10.1 Ausência de medidas administrativas que
viabilizassem a emissão do parecer do controle interno
sobre a prestação de contas anual.
Base legal: artigos 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art
5º da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015.
Ao analisar o Relatório e Parecer Conclusivo do Controle
Interno, encaminhado pelo gestor na presente Prestação
de Contas, verifica-se que houve abstenção de emissão
de uma opinião conclusiva sob a prestação de contas do

Examinamos a prestação de contas anual elaborada
sob a responsabilidade do Sr. Marcelo de Souza Coelho,
Prefeito do Município de Aracruz, relativa ao exercício de
2016 com objetivo de:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas na lei
de diretrizes orçamentárias e no plano plurianual, a
execução dos programas de governo e dos orçamentos
do Estado e dos Municípios;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados,
quanto à eficácia, eficiência e economicidade da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e
entidades da administração municipal, bem como da
aplicação de recursos públicos por entidades de direito
privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e
garantias, bem como dos direitos e haveres do Estado e
dos Municípios;
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.
Informamos que as peças contábeis e demais
documentos que compõem a prestação de contas do
Prefeito Municipal não foram entregues até a data de
emissão deste Relatório, finalizado no dia 30/03/2017.
Vale destacar que o Art. 8º da Instrução Normativa SCI
n. 04/2012 estabelece que o encaminhamento se dê até
o dia 05/02/2017. Ainda, com vistas à elaboração de um
parecer apropriado e factual, a Controladoria Geral do
Município solicitou por meio do Memorando CGM n.
042/2017, protocolado no dia 02/03/2016, o envio dos
documentos da prestação de contas anual, no entanto,
www.tce.es.gov.br

conforme já mencionado, o expediente não foi cumprido
pela unidade responsável, bem como não foi enviado ao
Município as demonstrações contábeis do Instituto de
Previdência (IPASMA).
Portanto, em virtude do exposto, restando prejudicada
a análise da Prestação de Contas, referente ao exercício
de 2016, sob responsabilidade do Exmo. Senhor Prefeito
Municipal de Aracruz, Marcelo de Souza Coelho,
emitimos este PARECER COM ABSTENSÃO DE OPINIÃO
sobre as peças e demais documentos contábeis. No
que tange aos demais pontos de controle analisados
e demonstrados detalhadamente nos quadros acima,
entendemos que as contas do Sr. Marcelo de Souza
Coelho são ADEQUADAS COM RESSALVAS. RESSALVAS:
RESSALVAS:
1.1.8 - Lei de Diretrizes Orçamentárias – Anexo de Riscos
Fiscais – conteúdo;
1.1.11 - Lei Orçamentária Anual – demonstrativo da
compatibilidade dos orçamentos com objetivos e metas
da LRF;
1.1.12 - Lei Orçamentária Anual – demonstrativo dos
efeitos da renúncia de receita;
1.2.21 - Transparência na gestão – execução orçamentária.
A esse respeito, a Resolução TC 227 de 25 de agosto de
2011 determina o seguinte:
Art. 2°. Determinar aos Poderes e órgãos do Estado e
dos Municípios do Espírito Santo, que ainda não tenham
implantado sistema de controle interno, que o façam
até o mês de agosto/2013, mediante lei específica,
observando as recomendações apresentadas no Guia
mencionado no artigo anterior. (Redação dada pela
Resolução TC nº 257/2013).
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§1°. Os Poderes e órgãos citados no caput deste artigo
que já haviam implantado o sistema de controle
interno antes da edição da Resolução n° 227/2011,
ou que tenham implantado em desacordo com as
recomendações apresentadas no “Guia” citado no
artigo anterior, deverão adotar as medidas necessárias
à adequação de sua legislação, no prazo estabelecido no
caput. (Redação dada pela Resolução TC nº 257/2013).
§ 2°. A falta de instituição e manutenção do sistema de
controle interno poderá ensejar à irregularidade das
contas e/ou a emissão de parecer prévio contrário à sua
aprovação, sem prejuízo das penalidades previstas em
lei ao respectivo responsável, por omissão no seu dever
legal. (Redação dada pela Resolução TC nº 257/2013)
Portanto, tendo em vista que não foi realizada análise
da prestação de contas pela Controladoria Geral
do Município, visto que não havia controle interno
devidamente instalado, sugere-se citar o gestor, para
apresentar justificativas pela ausência de tomada de
medidas necessárias e suficientes que viabilizassem a
realização de procedimentos de controle e a emissão do
parecer do controle interno sobre a prestação de contas
anual.
MONITORAMENTO
Em consulta ao sistema de monitoramento deste TCEES
não foram constatadas ações pertinentes ao exercício
em análise.

dados encaminhados pelo responsável e evidenciados
no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço
Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais,
tal como evidenciado a seguir.

Portaria STN/SOF 163/2001

Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Orçamentário em relação aos restos a pagar não
processados

(FIGURA)

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:
(FIGURA)
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Orçamentário em relação aos restos a pagar processados
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da Inscrição de restos a pagar
processados (exercício atual), informada no Balanço
Financeiro deve ser igual ao total da despesa liquidada
menos total da despesa paga informada no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Verificou-se, com base nas informações do Balanço
Orçamentário, se houve execução de despesa
orçamentária na dotação “Reserva de Contingência”:
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”:
(FIGURA)
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:

(FIGURA)

(FIGURA)

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

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

CONSISTÊNCIA ELETRÔNICA DE DADOS

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 despesa orçamentária

Por meio do Sistema CidadES, segundo pontos de controle
predefinidos, foi realizada a análise de consistência dos

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

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

ANÁLISE DE
CONTÁBEIS)

CONFORMIDADE

(DEMONSTRATIVOS

www.tce.es.gov.br
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(exercício atual) informada no Balanço Financeiro deve
ser igual ao total da despesa orçamentária informada
no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na
tabela abaixo:

deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial
(coluna exercício atual), conforme demonstrado na
tabela abaixo:

Entende-se que os saldos devedores devem ser iguais
aos saldos credores, conforme demonstrado na tabela
abaixo:

(FIGURA)

(FIGURA)

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

Pelo exposto, verifica-se uma divergência entre o
evidenciado no Balanço Financeiro e no Balanço
Patrimonial.

Pelo exposto, verifica-se observância ao método das
partidas dobradas.

Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Patrimonial em relação ao saldo do exercício anterior da
conta Caixa e Equivalentes de Caixa

Contudo, tal diferença está devidamente esclarecida
quando se observa a nota explicativa ao Balanço
Patrimonial:

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

(FIGURA)

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:

Pelo exposto, verifica-se que a conta “Investimentos e
Aplicações Temporárias” não foi considerada quando do
levantamento do saldo de caixa e equivalentes. Nesse
sentido, opinamos no sentido de que seja relevada a
divergência apontada.

(FIGURA)

Análise entre a Demonstração das Variações Patrimoniais
e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado
patrimonial

Pelo exposto, verifica-se uma divergência entre o
evidenciado no Balanço Financeiro e no Balanço
Patrimonial.

Base Legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964

Tal divergência origina-se na ausência de consolidação
das contas “caixa e equivalente de caixa” com a conta
“Investimentos e Aplicações Temporárias”, conforme
delineado no tópico 12.1.8 que se segue. Assim,
opinamos no sentido de que seja relevada tal diferença.

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:

Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Patrimonial em relação ao saldo do exercício atual da
conta Caixa e Equivalentes de Caixa

(FIGURA)

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

Análise entre os totais dos saldos devedores e dos saldos
credores

Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício atual) informado no Balanço Financeiro

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

Base Legal: artigos 85, 86 e 88 da Lei 4.320/1964
www.tce.es.gov.br

Análise da despesa executada em relação à dotação
atualizada
Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da despesa executada no Balanço
Orçamentário deve ser menor ou igual à dotação
orçamentária atualizada, conforme demonstrado na
tabela abaixo:
(FIGURA)
Pelo exposto, verifica-se que não houve execução
orçamentária da despesa em valores superiores à
dotação atualizada.
Análise da dotação atualizada em relação à receita
prevista atualizada
Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 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:
(FIGURA)
Pelo exposto, verifica-se que existe uma divergência
entre a dotação orçamentária atualizada e a receita
prevista atualizada. Contudo, tal diferença (R$
51.513.512,25) está devidamente identificada quando se
observa as movimentações dos créditos adicioanais do
período, sobretudo os oriundos do superávit financeiro
(R$50.936.847,15) e aqueles do excesso de arrecadação
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(R$ 576.665,10).
Análise das despesas executadas em relação 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:
(FIGURA)
Apesar do déficit orçamentário, cabe registrar a
ocorrência de superávit financeiro apurado em
balanço do exercício anterior, no montante de R$
216.061.456,76 (duzentos e dezesseis milhões sessenta
e um mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta
e seis centavos) e, portanto, o déficit orçamentário
apurado foi devidamente coberto por este superávit
financeiro. Registre-se, por oportuno, que deste total
(R$ 216.061.456,76) descontou-se o valor do superávit
financeiro pertencente ao Instituto de Previdência
dos Servidores do município de Aracruz no total de R$
130.519.018,46 (cento e trinta milhões quinhentos e
dezenove mil dezoito reais e quarenta e seis centavos).
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS
Base Legal: Lei Municipal nº 3.619/2012; arts. 37,
incisos X e XI, 29, inciso V, e 39, § 4º da Constituição da
República.
A Lei Municipal 3.619/2012 fixou os subsídios do Prefeito
e do Vice-Prefeito, para a legislatura 2013/2016, em R$
16.656,73 (dezesseis mil seiscentos e cinquenta e seis
reais e setenta e três centavos) e R$ 11.659,71 (onze
mil seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta e um
centavos), respectivamente.

Da análise das fichas financeiras do Prefeito e do VicePrefeito referentes ao exercício de 2016, verificase que o Prefeito, percebeu R$ 16.989,87 (dezesseis
mil novecentos e oitenta e nove reais e oitenta e sete
centavos) mensais a título de subsídio; e o Vice-Prefeito,
percebeu R$ 11.892,91 (onze mil oitocentos e noventa e
dois reais e noventa e um centavos).
Conforme lei municipal 3.948/2015, foi concedida
revisão geral anual no percentual de 2,00% (dois pontos
percentuais), abrangendo os servidores e agentes
políticos dos Poderes Executivo e Legislativo.
Diante do exposto, constata-se que as despesas com
a remuneração desses Agentes Políticos, durante
o exercício 2016, estão em conformidade com o
mandamento legal.
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A prestação de contas anual, ora analisada, refletiu a
atuação do prefeito municipal responsável pelo governo
no exercício de 2016, chefe do Poder Executivo municipal,
no exercício das funções políticas de planejamento,
organização, direção e controle das políticas públicas do
município.

II.3
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.

Em decorrência, apresentam-se os achados que resultam
na opinião pela citação dos responsáveis, com base no
artigo 63, I, da Lei Complementar 621/2012:

No tocante ao controle externo, embora a Constituição
Federal de 1988 tenha destacado como primeira
competência atribuída aos tribunais de contas a
apreciação das contas prestadas anualmente pelos
chefes do Executivo mediante parecer prévio, foi a partir
da LRF que ele ganhou contornos operacionais para
garantir o cumprimento da responsabilidade da gestão
fiscal, cujas disposições criam obrigações por meio de
instrumentos como o Anexo de Riscos Fiscais, Anexos
de Metas Fiscais, Relatório Resumido de Execução
Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal constantes
do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF. Outras
importantes iniciativas foram o Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público - MCASP e o Plano de Contas
Aplicado ao Setor Público – PCASP elaborados pela STN.

(FIGURA)

A LRF disciplinou normas ligadas às finanças públicas

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.

www.tce.es.gov.br
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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.

receita orçamentária, gastou acima do limite mínimo
com ensino, Fundeb, saúde e repassou o duodécimo ao
legislativo dentro do máximo permitido.

Nesse passo, desta Prestação de Contas Anual, podemse extrair os seguintes dados:

Diante do exposto, concluo que a Prestação de Contas
Anual da Prefeitura de Aracruz, sob a responsabilidade
do senhor Marcelo de Souza Coelho, Prefeito Municipal,
referente ao exercício de 2016, atendeu aos limites
constitucionais, legais, os pilares da LRF e a execução do
orçamento e gestão patrimonial.

Tabela1 - Resultado Governamental

II.4 DAS IRREGULARIDADES AFASTADAS

(FIGURA)

Insta salientar que as irregularidades apontadas no
Relatório Técnico e descritas abaixo, foram afastadas na
ITC 3560/2018, como segue:

Os dados acima demonstram que o município obteve
superávit financeiro para abertura de créditos adicionais
orçamentários no exercício subsequente no valor de R$
210.707.706,47.
Quanto ao resultado negativo na execução orçamentária,
as despesas empenhadas suplantaram as receitas
arrecadas no exercício de 2016, apresentando um déficit
orçamentário de R$ 4.670.121,20, todavia, foi absolvido
pelo superávit financeiro do exercício anterior de R$
130.519.018,46, já descontado o valor superavitário
pertencente ao Instituto de Previdência do Município de
Aracruz.
Com relação ao resultado financeiro negativo, este
demonstra que houve mais saídas de recursos que
entradas, apresentando uma diminuição no caixa de
R$ 237.380.394,25 para R$ 225.228.330,51 (Balanço
Financeiro – Item 5 do RT 1031/2017).
Demonstra ainda, que a municipalidade atendeu a todos
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

II.4.1 Ausência de medidas administrativas que
viabilizassem a emissão do parecer do controle interno
sobre a prestação de contas anual.
Também na proposta de deliberação do conselheiro
relator, constante do voto 800/2019, foi afastada a
referida irregularidade, consoante se verifica a seguir na
proposta de deliberação:
DELIBERAÇÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DELIBERAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em sessão colegiada, ante as
razões expostas pelo relator, por:
1 EMITIR PARECER PRÉVIO pela REJEIÇÃO DAS CONTAS
do senhor Marcelo Coelho -Prefeito Municipal de
ARACRUZ, no exercício financeiro de 2016, tendo em
vista a manutenção da seguinte irregularidade apontada
na Instrução Técnica Conclusiva 3633/2018:Aumento
de despesa com pessoal em período vedado pela Lei de
Responsabilidade Fiscal (Item7.5.1 do RT1031/2017-3)
www.tce.es.gov.br

2 DETERMINAR ao atual gestor que, nas próximas
prestações de contas, encaminhe os documentos ao
controle interno dentro do prazo previsto na Instrução
Normativa SCI 004/2012 a fim de que seja feita uma
análise completa dos documentos e emitida uma opinião
conclusiva sobre os demonstrativos contábeis a serem
encaminhados a esta Corte de Contas.
3 DETERMINAR ao atual gestor que encaminhe as
próximas prestações de contas dentro do prazo
regimental.
4ARQUIVAR os autos do processo após transito em
julgado.
Quanto ao indicativo de irregularidade remanescente na
ITC 3560/2018 e no voto supracitado, passo a expor as
razões da divergência.
II.5 IRREGULARIDADE REMANESCENTE
II.5.1 AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL EM
PERÍODO VEDADO PELA LEI DE RESPONSABILIDADE
FISCAL (ITEM 7.5.1 DO RT 1031/2017-3)
Inobservância ao art. 21, parágrafo único, da Lei
Complementar 101/2000.S
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 a área técnica apurou:
(FIGURA)
(FIGURA)
Diante do caso concreto, entendo cabível, portanto, a
análise do aumento no valor da folha, conforme passo
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a fundamentar.
Afirma a defesa que “o aumento identificado no mês de
dezembro pela área técnica se deu claramente em razão
do pagamento da rescisão dos servidores comissionados,
com pagamentos relativos a férias vencidas, décimo
terceiro salário e a indenização que o Estatuto Municipal
dos Servidores garante a essa classe de cargos”, que
confere aos servidores comissionados, além dos direitos
constitucionalmente garantidos, benefício proporcional
ao tempo de serviço no cargo ocupado na forma da
Norma nº 2898/2006.
Art. 20. O servidor comissionado, que for exonerado
após 2 (dois) anos de exercício, fará jus a receber 50%
(cinquenta por cento) da remuneração prevista para o
cargo, por ano de exercício no cargo.
Por outro aspecto, verifico primeiramente que na folha
de servidores do regime geral de previdência (tabela 24)
não houve aumento do quantitativo de servidores, pois
inobstante as admissões ocorridas no período, houve
demissões na mesma proporção, o que demonstra, a
princípio, o não descumprimento ao art. 21, parágrafo
único, da Lei de Responsabilidade Fiscal, ora identificado
pela área técnica, in verbis:
Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque
aumento da despesa com pessoal e não atenda:
I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar,
e o disposto no inciso XIII do art. 37 e no § 1o do art. 169
da Constituição;
II - o limite legal de comprometimento aplicado às
despesas com pessoal inativo.
Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de
que resulte aumento da despesa com pessoal expedido

nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato
do titular do respectivo Poder ou órgão referido no art.
20.
Lado outro, o quantitativo de servidores constantes da
folha do regime próprio (tabela 26), se manteve igual na
prefeitura, tendo apenas o acréscimo de um servidor no
SAAE, o que não compromete a gestão do prefeito ora
em análise.
Sobre a matéria, trago excertos da doutrina de Marcus
Abraham, no livro ei de Responsabilidade comentada, 2ª edição, pg. 186/187, que passo a expor:
“Também constitui exceção à norma do art. 21 o
fato de que tal dispositivo não pode ser alegado pela
Administração como pretexto para negar direitos
subjetivos dos servidores [...]
A aplicação deste parágrafo gera algumas controvérsias.
Por um lado encontramos posicionamento do TCU que
advoga uma interpretação não literal do dispositivo
(Acórdão 1106/2008 TCU – Plenário) de que a nulidade
aqui prevista não atinge aqueles atos que, embora
praticados dentro desses 180 dias, tiveram sua prática
anterior aos 180 dias anteriores ao final do mandato
e obedecem aos ditames da LRF, bem como guardam
compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de
Diretrizes Orçamentárias, Veja-se trechos relevantes
deste acórdão:
13. Já o preceito contido no parágrafo único do referido
artigo 21, além de 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,
www.tce.es.gov.br

etc), no sentido de evitar o crescimento das despesas
de pessoal, o consequente comprometimento dos
orçamentos futuros e a inviabilização das novas gestões.
[...]
[...] Por outro lado, encontra-se a posição de alguns
Tribunais de Contas Estaduais de que a regra não proíbe
a realização de concursos públicos, os atos de investidura
ou reajustes de vencimentos, desde que o aumento da
despesa seja compensado com atos de vacância, outras
formas de redução de despesa de pessoal [...]
Na linha de raciocínio da doutrina acima, devemos
desconsiderar os valores de 13º e férias, já que ambos
são direitos não criados no período dos 180 dias finais
do mandato, o que nos remete fazer a comparação das
despesas entre dezembro e junho pelo valor líquido,
constantes na tabela 23 do RT 1031/2017, que trata do
comparativo da folha de pagamento do Poder Executivo
referente aos servidores vinculados ao Regime Geral
de Previdência Social – RGPS. Isto é, a diferença entre
R$3.428.352,93 e R$2.483.385,30, que resulta em
R$944.967,63.
Também temos que calcular a diferença entre os
valores líquidos de dezembro (R$10.581.361,50) e
junho (R$8.465.858,65), constantes da tabela 25 do
RT 1031/2017, que trata do comparativo da folha de
pagamento do Poder Executivo referente aos servidores
vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social –
RPPS, e que resultam em R$2.115.502,85.
Pois bem.
Compulsando as peças de defesa, verifico os seguintes
valores de rescisão líquida, que somam R$921.019,59:
(FIGURA)
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Todavia, deixo de computar este valor de rescisão líquida
(R$921.019,59), porque constato nas folhas de julho a
dezembro, verbas rescisórias no valor bruto, que foram
pagas no período de vedação da Lei e que separadamente
também foram apresentados em defesa oral, acostados
na Petição Intercorrente 01874/2018, no valor de
R$1.557.795,90, cujo valor deve ser deduzido, uma vez
que não foram criadas no período de vedação da lei,
tais como: quinquênio de férias, insalubridade de férias,
anuênio de férias, férias vencidas, férias proporcionais,
média de horas extras de férias, periculosidade de férias,
adicional noturno de férias, 1/3 de férias, diferença
de férias e bonificação, bem como parcela de 13º
indenizado.

de verbas rescisórias de R$3.420.704,45.

Também entendo que razões subsistem à defesa quanto
aos benefícios previstos na lei aos comissionados, pois
foram pagos na forma da lei e geraram um aumento da
folha do mês de dezembro, cujo valor, inobstante não
ter sido apontado na folha encaminhada junto à PCA,
foram agora em defesa oral apresentados (fls.11, Petição
Intercorrente 1874/2018 de 07/11/2018) e, portanto,
devem ser somados aos de natureza constitucional e
eventuais vantagens de natureza pessoal da equipe
de confiança, que ocupou os cargos durante toda a
gestão e, por serem vantagens criadas em 2006, não
comprometem o gestor em tela no período de vedação
da lei, e deve ser deduzidas da folha de dezembro, porque
se constituem como verbas rescisórias, representando a
soma de R$1.862.908,55.

IV PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Assim, considerando os valores pagos em razão dos
benefícios decorrentes da lei aos comissionados
(R$1.862.908,55), bem como as indenizações relativas às
rescisões de servidores (R$1.557.795,90), temos a soma

Neste sentido, quando deduzido das folhas de dezembro
de R$14.009.715,43 (R$10.581.361,50 de regime próprio/
tabela 23 acima + R$3.428.352,93 de regime geral/
tabela 25 acima) o valor das rescisões de R$3.420.70,45,
resta aos gastos de pessoal de responsabilidade do
gestor em comento na folha de dezembro o montante de
R$10.589.010,98, valor menor do que a folha de junho
de R$10.949.243,95 (R$2.483.385,30 de regime geral/
tabela 23 + R$8.465.858,65 de regime próprio/tabela
25 acima), o que demonstra que o senhor Marcelo
de Souza Coelho não provocou aumento no período
vedado, compreendido de julho a dezembro de 2016.
Pelo exposto, afasto a irregularidade.
Ante o exposto, divergindo do entendimento do relator,
da área técnica e do Ministério Público Especial de
Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
seguinte minuta de Parecer Prévio que submeto à sua
consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão do Primeira Câmara, ante as
razões já expostas, em:
IV.1 Afastar a seguinte irregularidade:
IV.1.1 Aumento de despesa com pessoal em período
vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Item 7.5.1
do RT 1031/2017-3);
IV.2 Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo
Municipal a APROVAÇÃO das contas da Prefeitura
Municipal de Aracruz, no exercício de 2016, sob
a responsabilidade do senhor Marcelo de Souza
www.tce.es.gov.br

Coelho, na forma prevista no artigo 80, inciso I, da Lei
Complementar 621/2012.
IV.3 Determinar ao atual gestor, que:
IV.3.1 Encaminhe nas próximas prestações de contas,
os documentos ao controle interno dentro do prazo
previsto na Instrução Normativa SCI 004/2012 a fim de
que seja feita uma análise completa dos documentos e
emitida uma opinião conclusiva sobre os demonstrativos
contábeis a serem encaminhados a esta Corte de Contas.
IV.3.2 encaminhe as próximas prestações de contas
dentro do prazo regimental.
IV.4 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.
IV.5 Arquivar os autos após os trâmites legais.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro
1. PARECER PRÉVIO TC 0030/2019-6 – 1ª CÂMARA
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão do Primeira Câmara, ante as
razões já expostas, em:
1.1. Afastar a seguinte irregularidade:
1.1.1 Aumento de despesa com pessoal em período
vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Item 7.5.1
do RT 1031/2017-3);
1.2. Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo
Municipal a APROVAÇÃO das contas da Prefeitura
Municipal de Aracruz, no exercício de 2016, sob
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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a responsabilidade do senhor Marcelo de Souza
Coelho, na forma prevista no artigo 80, inciso I, da Lei
Complementar 621/2012.
1.3. Determinar ao atual gestor, que:
1.3.1 Encaminhe nas próximas prestações de contas,
os documentos ao controle interno dentro do prazo
previsto na Instrução Normativa SCI 004/2012 a fim de
que seja feita uma análise completa dos documentos e
emitida uma opinião conclusiva sobre os demonstrativos
contábeis a serem encaminhados a esta Corte de Contas.

FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual da Prefeitura Municipal de Muniz Freire, sob a
responsabilidade do senhor Carlos Brahim Bazzarella,
referente ao exercício de 2017.
No Relatório Técnico 00532/2018-8 (evento 98) a área
técnica apontou indícios de irregularidades, originando
na Instrução Técnica Inicial - ITI 00653/2018-2 (evento
99) para a citação do responsável.

UG: PMMF - Prefeitura Municipal de Muniz Freire

Em atenção ao Termo de Citação 01150/2018-7
(evento 101), o gestor encaminhou os documentos
e justificativas (eventos 104/132), as quais foram
devidamente analisadas pelo Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia - NCE, que elaborou a
Instrução Técnica Conclusiva 00720/2019-9 (evento
135), opinando pela emissão de parecer prévio pela
rejeição das contas, concluindo nos seguintes termos:

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

4 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

1.5. Arquivar os autos após os trâmites legais.

Responsável: CARLOS BRAHIM BAZZARELLA

2. Unânime, nos termos do voto-vista do conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, encampado pelo
relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITURA
MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE – EXERCÍCIO DE
2017 – PARECER PRÉVIO PELA REJEIÇÃO – DÉFICIT
ORÇAMENTÁRIO – DIVERGÊNCIA EM SALDO BANCÁRIO
– DÉFICIT FINANCEIRO – NÃO RECONHECIMENTO
DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS –
DESCUMPRIMENTO DOS LIMITES DE DESPESA COM
PESSOAL – INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR SEM
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – FORMAR AUTOS
APARTADOS – RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAMENTO.

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
município de Muniz Freire, exercício de 2017, formalizada
de acordo com a IN TCEES 43/2017 e instruída de acordo
com o escopo definido na Resolução TC 297/2016 e
alterações posteriores.

1.3.2 encaminhe as próximas prestações de contas
dentro do prazo regimental.

PARECER PRÉVIO TC 0032/2019-6
Processo: 03715/2018-1

1.4. 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.

Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

3. Data da Sessão: 17/04/2019 – 11ª 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

Exercício: 2017

O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto
na legislação pertinente, opina-se no sentido de
que este Egrégio Tribunal de Contas emita PARECER
PRÉVIO, dirigido à Câmara Municipal de Muniz Freire,
recomendando a REJEIÇÃO da prestação de contas anual
do Sr. Carlos Brahim Bazzarella, prefeito no exercício
de 2017, na forma do art. 80 da Lei Complementar
621/2012, tendo em vista a mantença das seguintes
irregularidades.

I RELATÓRIO

Item 4.3.1 do RT 532/2018 e 2.2 desta instrução –
www.tce.es.gov.br
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Ocorrência de déficit orçamentário – Base legal: artigos
48, alínea “b”; 75, 76 e 77, da Lei Federal nº 4.320/1964.

mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.

Item 4.3.1.1 do RT 532/2018 e 2.3 desta Instrução –
Valores recebidos a título de compensação financeira
pela exploração de petróleo e gás natural divergem
quanto ao saldo bancário - Base legal: art. 8º da Lei
Federal 7.990/89 e art. 2º da Lei Estadual 10720/2017.

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.

Item 6.3 do RT 532/2018 e 2.7 desta instrução – Déficit
financeiro em diversas fontes - Base legal: Art. 1º, § 1º,
c/c artigo 4º, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar nº
101/2000.

II.1 PARECER PRÉVIO - CONCEITO

Item 6.4 do RT 532/2018 e 2.8 desta instrução –
Não reconhecimento das provisões matemáticas
previdenciárias relacionadas aos aposentados e
pensionista sob responsabilidade do município - Base
legal: Normas Brasileiras de Contabilidade.
Item 6.1.1 do RT 532/2018 e 2.10 desta instrução Descumprimento do limite legal com despesa de pessoal
- Poder Executivo e consolidado - Base legal: alínea b,
inciso III, do Artigo 20, 22 e 23 da LC 101/2000.
Item 7.4.1 do RT 532/2018 – e 2.11 desta instrução
– Inscrição em restos a pagar não processados sem
disponibilidade financeira suficiente – Base legal: Art. 55,
III, b, 3 da LC 101/2000.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial
de Contas para manifestação, o procurador Heron Carlos
Gomes de Oliveira elaborou o Parecer do Ministério
Público de Contas 1109/2019-8 (evento 139) e
manifestou-se de acordo com a área técnica.
II FUNDAMENTOS
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra
devidamente instruído, portanto, apto à apreciação de

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
www.tce.es.gov.br

não há o julgamento, pelo Poder Legislativo, das contas
anuais do Chefe do Poder Executivo local, sem antes
haver a opinião especializada do respectivo Tribunal
de Contas por meio da emissão do parecer prévio. Na
esteira desse entendimento, o Supremo Tribunal Federal
– STF analisou a matéria através da Ação Direta de
Inconstitucionalidade ADI nº 3.077 e asseverou que o
parecer é prévio e indispensável ao julgamento. (Ministra
relatora: Cármen Lúcia, julgada em 16 de novembro de
2016, informativo 847):
O Tribunal julgou parcialmente procedente pedido
formulado em ação direta ajuizada em face de
dispositivos da Constituição do Estado de Sergipe que
dispõem sobre as competências do Tribunal de Contas
estadual [...]. Relativamente à expressão contida na parte
final do inciso XII do art. 68, que permite que as Câmaras
Legislativas apreciem as contas anuais prestadas pelos
prefeitos, independentemente do parecer do Tribunal
de Contas do Estado, caso este não o ofereça em 180
dias a contar do respectivo recebimento, o Colegiado
vislumbrou ofensa ao art. 31, §2º, da Constituição
Federal. Asseverou, no ponto, que o parecer prévio a
ser emitido pela Corte de Contas seria imprescindível,
somente deixando de prevalecer por decisão de dois
terços dos membros da Câmara Municipal. (g.n.)
Segundo José de Ribamar Caldas Furtado, conselheiro do
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e professor
de Direito Administrativo da Universidade Federal do
Maranhão – UFMA, o dever de prestar contas anuais
é da pessoa física do prefeito. (FURTADO, José de
Ribamar Caldas. Os regimes de contas públicas: contas
de Governo e contas de gestão. Revista do Tribunal de
Contas da União. Ano 35, nº 109. Brasília: 2007, p. 63).
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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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.
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?

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.)

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):
www.tce.es.gov.br

Outra valiosa contribuição sobre o tema é fornecida por
Caldas Furtado quando sugere alguns parâmetros para
o exame das contas de Governo feitos pelos tribunais
de contas e julgamento exercido pelos vereadores
(FURTADO, José de Ribamar Caldas. Os regimes de
contas públicas: contas de Governo e contas de gestão.
Revista do Tribunal de Contas da União. Ano 35, nº 109.
Brasília: 2007, p.70):
Tratando-se de exame de contas de Governo o que
deve ser focalizado não são os atos administrativos
vistos isoladamente, mas a conduta do administrador
no exercício das funções políticas de planejamento,
organização, direção e controle das políticas públicas
idealizadas na concepção das leis orçamentárias (PPA,
LDO e LOA), que foram propostas pelo Poder Executivo
e recebidas, avaliadas e aprovadas, com ou sem
alterações, pelo Legislativo. Aqui perdem importância
as formalidades legais em favor do exame da eficácia,
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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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.
Na mesma linha interpretativa seguiu o TCEES quando
editou a Instrução Normativa TC Nº 43, de 5 de
dezembro de 2017. A referida instrução define em seu
art. 3º, “c”, III, as Contas de Governo como um conjunto
de demonstrativos, documentos e informações de
natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial
e operacional, expressando os resultados da atuação
governamental, submetido ao TCEES para avaliação da
gestão política do chefe do Poder Executivo e emissão
de parecer prévio com vistas a auxiliar o julgamento
levado a efeito pelo Poder Legislativo.
O parecer prévio, portanto, deve avaliar o cumprir do
orçamento, dos planos de Governo, dos programas
governamentais, dos limites impostos aos níveis de
endividamento, aos gastos mínimo e máximo previstos
no ordenamento para saúde, educação e gastos com
pessoal. Consubstanciam-se, enfim, nos balanços gerais,
definidos na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964.
Alinhando-se à CF/1988, o art. 29 da Constituição do
Estado do Espírito Santo, de 5 de outubro de 1989 dispõe
que a fiscalização financeira e orçamentária do município

será exercida pela Câmara Municipal mediante controle
externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder
Executivo municipal, na forma da lei.
A Constituição estadual estabelece, ainda, no art. 71, II,
que o controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa
ou da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do
Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete emitir
parecer prévio sobre as contas dos Prefeitos, em até
vinte e quatro meses, a contar do seu recebimento.
O art. 1º, III da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de
março de 2012 determina que ao Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, órgão de controle externo do
estado e dos municípios, compete apreciar as contas
prestadas anualmente pelos prefeitos, com a emissão de
parecer prévio no prazo de até vinte e quatro meses a
contar do seu recebimento.
A Lei Orgânica 621/2012, dispõe, ainda, em seu art. 80, I,
II e III, que o parecer prévio sobre as contas de Governo
poderá ser pela: aprovação das contas; aprovação
das contas com ressalva, quando ficar caracterizada
impropriedade ou qualquer outra falta de natureza
formal, da qual não resulte dano ao erário, sendo que
eventuais determinações serão objeto de monitoramento
pelo Tribunal; ou pela rejeição das contas, quando
comprovada grave infração à norma constitucional,
legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira,
orçamentária, operacional ou patrimonial.
II.2 DO RELATÓRIO TÉCNICO 00532/2018-8
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
www.tce.es.gov.br

aos programas, projetos e atividades estabelecidos
pelos instrumentos de planejamento aprovados pelo
Legislativo municipal, quais sejam: o Plano Plurianual,
a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária
Anual; bem como, em respeito às diretrizes e metas
fiscais estabelecidas e às disposições constitucionais e
legais aplicáveis.
As contas consolidadas foram objeto de análise pelo
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia,
com vistas à apreciação e à emissão do parecer prévio
que subsidiará o julgamento da prestação de contas
anual do prefeito, pelo Poder Legislativo municipal.
Considerando o resultado da análise do processo sob
apreciação, tem-se a evidenciar o que segue:
INTRODUÇÃO
[...]
FORMALIZAÇÃO
CUMPRIMENTO DE PRAZO
A Prestação de Contas Anual foi encaminhada a este
Tribunal conforme disposições contidas na Instrução
Normativa TC 43/2017, recebida e homologada no
sistema CidadES em 28/03/2018, nos termos do art. 123
do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC 261/2013,
observado, portanto, o prazo regimental.
Dessa forma, com vistas ao cumprimento do disposto no
art. 122 e o § 2º do art. 123 do RITCEES, o prazo para
emissão do parecer prévio sobre esta prestação de
contas encerra-se em 28/03/2020.
INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO
A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei 2469/2016,
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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elaborada nos termos do § 2º, do art. 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.
Por sua vez, a Lei Orçamentária Anual do município,
Lei 2476/2016, estimou a receita em R$ 54.000.000,00
(cinquenta e quatro milhões de reais) e fixou a despesa
em R$54.000.000,00 (cinquenta e quatro milhões de
reais) para o exercício em análise, admitindo a abertura
de créditos adicionais suplementares até o limite de
R$21.600.000,00 (vinte e um milhões e seiscentos mil
reais), conforme art. 5º, inciso III, da LOA.
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
AUTORIZAÇÕES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Constatou-se que, no decorrer da execução
orçamentária, ocorreu abertura de créditos adicionais,
conforme demonstrado:
(FIGURA)
De acordo com a dotação inicial e as movimentações de
créditos orçamentários, constata-se que houve alteração
na dotação inicial no valor de R$ 397.750,81 (trezentos e
noventa e sete mil setecentos e cinquenta reais e oitenta
e um centavos), conforme segue:
(FIGURA)
Verifica-se que as fontes para abertura dos créditos
adicionais foram as seguintes:
(FIGURA)
Considerando que a autorização contida na LOA para
abertura de créditos adicionais foi de R$ 21.600.000,00

(vinte e um milhões e seiscentos mil reais) e a efetiva
abertura foi de R$ 15.012.855,30 (quinze milhões
doze mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta
centavos), constata - se o cumprimento à autorização
estipulada.
4.1.1 Abertura de crédito adicional utilizando fonte de
recurso sem lastro financeiro
Base Legal: artigo 167, V, da Constituição Federal de
1988 e artigo 43 da Lei Federal 4.320/1964.
Compulsando os documentos enviados a este Tribunal
de Contas, especificamente o arquivo DEMCAD
(Demonstrativo dos Créditos Adicionais), verificou-se
que foram abertos créditos adicionais suplementares
e especiais com base nas leis municipais 2.476/2016,
2.513/2017 e 2.530/2017 totalizando R$ 15.295.855,30
(quinze milhões duzentos e noventa e cinco mil
oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos),
sendo que deste total, R$ 397.750,81 (trezentos e
noventa e sete mil setecentos e cinquenta reais e oitena
e um centavos) tiveram como fonte de recurso o excesso
de arrecadação.
Ocorre que conforme apontado neste RT, a receita
arrecadada foi cerca de 3,5 milhões de reais abaixo da
receita prevista, comprovando, assim, que não houve
excesso de arrecadação no período.
Assim, verifica-se que a fonte de recurso “excesso de
arrecadação”, utilizada para a abertura de créditos
adicionais, não possuía lastro financeiro suficiente. Nesse
sentido, sugere-se citar o gestor para os esclarecimentos
devidos.

administração das receitas, do orçamento e da despesa
pública, assim como dos ativos e passivos.
Neste contexto, o resultado primário, obtido pela
diferença entre receitas e despesas primárias, tem
como objetivo principal indicar a capacidade que o
município tem em gerar receitas suficientes para custear
as despesas correntes e de investimentos, sem que
haja comprometimento da capacidade de administrar a
dívida existente.
As receitas primárias (não-financeiras) são as resultantes
basicamente da arrecadação de tributos e prestação de
serviços. As despesas primárias são aquelas necessárias à
prestação dos serviços públicos (deduzidas das despesas
financeiras).
Por seu turno, o resultado nominal possibilita
acompanhar a evolução da dívida fiscal líquida, indicando
a necessidade ou não de financiamento do setor público
junto a terceiros.
A Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal) estabelece regras em relação às metas de
resultados primário e nominal, conforme o §1º do art.
4º:
§1º Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias
Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas
metas anuais, em valores correntes e constantes,
relativas a receitas, despesas, resultados nominal e
primário e montante da dívida pública, para o exercício a
que se referirem e para os dois seguintes.

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Consta também do art. 9° a medida corretiva de limitação
de empenho quando comprometido o atingimento das
metas estabelecidas na LDO:

A política fiscal dos entes públicos abrange a

Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre, que
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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:
(FIGURA)
O responsável recebeu pareceres de alerta desta Corte
de Contas, pelo não atingimento de metas previstas
conforme consta dos processos TCEES 6.198/2017
e 8.466/2017. Considerando que apenas a meta de
resultado nominal não foi atingida, propomos a não
citação do gestor.
RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
No que tange às receitas orçamentárias, verifica-se
que houve uma arrecadação de 93,55% (noventa e três
vírgula cinquenta e cinco pontos percentuais) em relação
à receita prevista:

A execução orçamentária consolidada representa
94,67% (noventa e quatro vírgula sessenta e sete
pontos percentuais) da dotação atualizada, conforme se
evidencia na tabela a seguir:
(FIGURA)
A despesa orçamentária, segundo a classificação por
categoria econômica, é a que segue:
(FIGURA)
A execução orçamentária evidencia um resultado
deficitário no valor de R$ 982.965,90 (novecentos e
oitenta e dois mil novecentos e sessenta e cinco reais e
noventa centavos), conforme demonstrado a seguir:
(FIGURA)
INDICATIVO DE IRREGULARIDADE
4.3.1 Ocorrência de déficit orçamentário
Base Normativa: artigos 48, alínea “b”; 75, 76 e 77, da
Lei Federal nº 4.320/1964.
Conforme pontuado na tabela 09 deste Relatório Técnico,
verificou-se que o município de Muniz Freire incorreu
em déficit orçamentário, no exercício financeiro de 2017,
perfazendo o montante de R$ 982.965,90 (novecentos e
oitenta e dois mil novecentos e sessenta e cinco reais e
noventa centavos).

(FIGURA)

Considerando, ainda, que não havia superávit financeiro
do exercício anterior (2016) para cobrir o referido déficit,
sugere-se a citação do gestor para que apresente as
justificativas necessárias à espécie, acompanhadas de
documentos de prova.

A receita orçamentária, segundo a classificação por
categoria econômica, é a que segue:

Aplicação de Recursos por Função de Governo e Grupo
de Natureza da Despesa

(FIGURA)

As tabelas a seguir (10, 11 e 12) apresentam os valores
www.tce.es.gov.br

orçados e executados por Funções de Governo, bem
como por Grupo de Natureza da Despesa previstos
no orçamento do município, contemplando, deste
modo, um resumo do total da destinação dos recursos
aplicados:
(FIGURA)
Utilização dos recursos obtidos a título de compensação
financeira pela exploração de petróleo e gás natural
(recursos de royalties)
O recebimento de recursos pelo município a título de
compensação financeira pela exploração de petróleo
e gás natural (recursos de royalties) possuem fontes
específicas para controle do recebimento e aplicação.
Nesse sentido, a tabela a seguir evidencia o recebimento
e aplicação de tais recursos, no exercício, nas fontes
604 “royalties do petróleo recebidos da união” e 605
“royalties do petróleo estadual” (Lei Estadual nº.
8.308/2006):
(FIGURA)
(FIGURA)
Constatou-se do Balanço Patrimonial que a fonte de
recursos 604 – Royalties do Petróleo, evidenciada
na tabela anterior, iniciou o exercício com superávit
financeiro de R$ 566.064,24 (quinhentos e sessenta e
seis mil sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos),
e também encerrou superavitária, no montante de R$
6.403,33 (seis mil quatrocentos e três reais e trinta e três
centavos).
No mesmo sentido, a fonte de recursos 605 – Royalties
do Petróleo Estadual, iniciou e encerrou o exercício
financeiro com superávit de R$ 2.394.238,22 (dois
milhões trezentos e noventa e quatro mil duzentos e
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trinta e oito reais e vinte e dois centavos) e R$ 115.200,23
(cento e quinze mil duzentos reais e vinte e três centavos)
respectivamente.

exercício. Ao se efetuar os cálculos das movimentações
do período, observou-se os seguintes resultados:

Verificou-se, ainda, do balancete da despesa executada,
se houve utilização de recursos de royalties para
pagamento de dívidas ou remuneração do quadro
permanente de pessoal e comissionados, diretamente
das fontes 604 e 605, não havendo evidências do
descumprimento do art. 8º da Lei Federal 7.990/89 e
art. 2º da Lei Estadual 10720/2017.

Da análise das informações acima transcritas, concluise que a fonte de recursos nº 604 deveria apresentar
um superávit financeiro e um saldo em conta bancária
próximo a R$ 1.289.354,69 (um milhão duzentos e
oitenta e nove reais trezentos e cinquenta e quatro reais
e sessenta e nove centavo).

INDICATIVO DE IRREGULARIDADE
Valores recebidos a título de compensação financeira
pela exploração de petróleo e gás natural divergem
quanto ao saldo bancário
Base Legal: art. 8º da Lei Federal 7.990/89 e art. 2º da Lei
Estadual 10720/2017.
Observou-se, do Anexo ao Balanço Patrimonial, que a
fonte de recursos 604 – Royalties do Petróleo, iniciou o
exercício com superávit financeiro de de R$566.064,24
(quinhentos e sessenta e seis mil sessenta e quatro
reais e vinte e quatro centavos), e também encerrou
superavitária, no montante de R$ 6.403,33 (seis mil
quatrocentos e três reais e trinta e três centavos).
Dos balancetes da execução orçamentária constatouse que foram recebidos no exercício R$ 2.156.779,14
(dois milhões cento e cinquenta e seis mil setecentos e
setenta e nove reais e quatorze centavos) e gastos R$
1.433.488,69 (quatro milhões oitocentos e setenta e oito
mil trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e dois
centavos).
Todavia, em consulta ao Termo de Verificação, o saldo
final da respectiva conta não confere com o saldo final do

(FIGURA)

Contudo, só consta do Termo de Verificação de
Disponível - TVDISP consolidado o montante de R$
56.041,06 (cinquenta e seis mil quarenta e um reais e
seis centavos). Portanto, há indícios de transferência
financeira ocorrida da conta de royalties para as demais
contas do município.

Da análise das informações acima transcritas, conclui-se
que a fonte de recursos nº 604 deveria apresentar um
saldo financeiro e um saldo em conta bancária próximo
a R$ 3.709.316,17 (três milhões setecentos e nove mil
trezentos e dezesseis reais e dezessete centavos).
Contudo, só consta do TVDISP consolidado o montante
de R$ 139.392,23 (cento e trinta e nove mil trezentos e
noventa e dois reais e vinte e três centavos). Portanto, há
indícios de transferência financeira ocorrida da conta
de royalties para as demais contas do município.
Por todo o exposto, sugere-se citar o gestor responsável
para apresentar as justificativas que julgar necessárias,
acompanhadas de documentos de prova, alertando-o
que os recursos de royalties utilizados em fim vedado são
passíveis de devolução à conta com recursos próprios.

No mesmo sentido, a fonte de recursos 605 – Royalties
do Petróleo Estadual, iniciou e encerrou o exercício
financeiro com superávit de R$ 2.394.238,22 (dois
milhões trezentos e noventa e quatro mil duzentos e
trinta e oito reais e vinte e dois centavos) e R$ 115.200,23
(cento e quinze mil duzentos reais e vinte e três centavos)
respectivamente.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Dos balancetes da execução orçamentária constatouse que foram recebidos no exercício R$ 1.391.877,95
(um milhão trezentos e noventa e um mil oitocentos e
setenta e sete reais e noventa e cinco centavos) e gastos
R$ 76.800,00 (setenta e seis mil e oitocentos reais).

Na tabela a seguir, apresenta-se uma síntese do Balanço
Financeiro:

Todavia, em consulta ao Termo de Verificação, o saldo
final da respectiva conta não confere com o saldo final do
exercício. Ao se efetuar os cálculos das movimentações
do período, observou-se os seguintes resultados:
(FIGURA)
www.tce.es.gov.br

A execução financeira, evidenciada no Balanço
Financeiro, compreende a execução das receitas e das
despesas orçamentárias, bem como os recebimentos
e pagamentos de natureza extraorçamentários, que,
somados ao saldo do exercício anterior, resultará no
saldo para o exercício seguinte.

(FIGURA)
Destaca-se, a seguir, o saldo contábil das disponibilidades
apresentado nos termos de verificação:
(FIGURA)
INDICATIVO DE IRREGULARIDADE
5.1 DIVERGÊNCIA ENTRE O SOMATÓRIO DO DISPONIVEL
DAS UG E O VALOR EVIDENCIADO NO TERMO DE
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VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES CONSOLIDADO

contas de compensação.

indicam distorção no valor do superávit financeiro.

Base Legal: Art. 101 da lei 4.320/64

Apresenta-se, na tabela seguinte, a situação patrimonial
do município, no encerramento do exercício em análise:

Por conseguinte, sugere-se citar o gestor responsável,
para apresentar as alegações de defesa, acompanhadas
de documentos de prova.

Constatou-se que o saldo do disponível constante do
termo de verificação consolidado diverge do somatório
das disponibilidades das unidades gestoras pertencentes
ao município de Guarapari, em R$ 92.581,22 (noventa
e dois mil quinhentos e oitenta e um reaise vinte e dois
centavos), conforme tabela 15 acima.
Assim, faz-se necessário citar o jurisdicionado para
apresentar as devidas justificativas.
EXECUÇÃO PATRIMONIAL
As alterações quantitativas, decorrentes de transações
que aumentam ou diminuem o patrimônio público,
provocam alterações nos elementos patrimoniais,
refletindo em resultados aumentativos ou diminutivos
no patrimônio líquido.
A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)
evidencia um resultado patrimonial deficitário no
valor de R$ -6.098.942,24 (seis milhões noventa e oito
mil novecentos e quarenta e dois reais vinte e quatro
centavos). Dessa forma, o resultado das variações
patrimoniais quantitativas refletiu negativamente no
patrimônio do município.
Na tabela seguinte, evidenciam-se, sinteticamente, as
variações quantitativas ocorridas no patrimônio:
(FIGURA)
A situação patrimonial, qualitativa e quantitativamente,
é evidenciada por meio do Balanço Patrimonial.
Essa demonstração contábil permite o conhecimento da
situação patrimonial da entidade pública por meio de
contas representativas do patrimônio público, além das

(FIGURA)
Demonstra-se, a seguir, o resultado financeiro
apurado no “Quadro de Ativos e Passivos Financeiros e
Permanentes – Lei 4.320/1964” do Balanço Patrimonial
e no Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro
(Fonte de Recursos):
(FIGURA)
O superávit financeiro, representado pela diferença
positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro,
poderá ser utilizado no exercício seguinte para abertura
de créditos adicionais, desde que observadas as
correspondentes fontes de recursos, na forma do art. 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:
(FIGURA)
INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE
DIVERGÊNCIA ENTRE O SALDO DA DÍVIDA FLUTUANTE
E O SALDO DO PASSIVO FINANCEIRO EVIDENCIADO NO
BALANÇO PATRIMONIAL
Base normativa: artigos 85, 89, 100, 101 e 105, da lei
federal 4.320/1964.

DIVERGÊNCIA quanto ao saldo do patrimônio lÍquido do
exercício
Base normativa: artigos 85, 89, 100, 101 e 105, da lei
federal 4.320/1964.
Da análise do Balanço Patrimonial e da Demonstração
das Variações Patrimoniais (DVP), observa-se divergência
no valor do patrimônio líquido do exercício financeiro,
como segue:
(FIGURA)
Assim, sugere-se a citação do gestor para que apresente
os esclarecimentos necessários.
6.3 déficit financeiro em diversas fontes de recursos
Base Normativa: artigo 1º, § 1º, c/c artigo 4º, inciso I,
alínea “a”, da Lei Complementar nº 101/2000.
Com base no Balanço Patrimonial encaminhado (arquivo
digital BALPAT), verificou-se déficit financeiro nas fontes
de recursos especificadas a seguir, não suportado por
superávit financeiro da conta de recursos ordinários,
resultado do confronto entre ativo e passivo financeiros:
(FIGURA)

(FIGURA)

Cabe registrar que, nos termos do parágrafo único,
do art. 8º, da Lei Complementar 101/00, os recursos
legalmente vinculados à finalidade específica serão
utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua
vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em
que ocorrer o ingresso.

Cabe destacar que divergências no passivo financeiro

Diante do apresentado, propõe-se citar o responsável

Da análise do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo
da Dívida Flutuante, observa-se divergência no valor do
Passivo Financeiro evidenciado, como segue:
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para que apresente as justificativas e/ou documentos
que esclareçam este indicativo de desequilíbrio das
contas públicas.
6.4. NÃO RECONHECIMENTO DAS PROVISÕES
MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS RELACIONADAS AOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS SOB RESPONSABILIDADE
DO MUNICÍPIO
Base normativa: Normas Brasileiras de Contabilidade
Verificou-se do Balancete da Despesa (BALEXOD) que o
município empenhou e liquidou e pagou, em 2017, um
valor de R$ 2.138.159,70 (dois milhões cento e trinta
e oito mil cento e cinquenta e nove reais e setenta
centavos) em aposentadorias e pensões pertinentes à
previdência municipal (rubricas 319001 e 319003).
O município não possui RPPS cadastrado no sistema
CidadES, mas arcou com as despesas previdenciárias
pertinentes a servidores municipais.
Entretanto, não há reconhecimento contábil no passivo
não circulante do município, nas rubricas provisões
matemáticas previdenciárias a longo prazo, do valor
pertinente à reserva matemática previdenciária, o que
contraria as normas contábeis em vigor.
Desta forma, propõe-se a citação do responsável para
justificar-se.
6.5 RESULTADO FINANCEIRO DAS FONTES DE
RECURSOS EVIDENCIADo NO BALANÇO PATRIMONIAL
É INCONSISTENTE EM RELAÇÃO AOS DEMAIS
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS (RELAÇÃO DE RESTOS
A PAGAR, ATIVO FINANCEIRO, TERMO DE VERIFICAÇÃO
DE CAIXA)
Base Normativa: artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº
4.320/64.

Com base no Balanço Patrimonial encaminhado (arquivo
digital BALPAT), verificou-se incompatibilidade no
resultado financeiro das fontes de recursos evidenciado,
conforme se demonstra:
(FIGURA)
do Anexo 5 da RGF, tabela 28 deste relatório, tendo
como base o Termo de Verificação de Disponibilidades,
Relação de Restos a Pagar e Demonstração da Dívida
Flutuante. Embora o conceitos utilizado na elaboração
do Anexo 5 difira do utilizado na apuração do resultado
financeiro, foi possível identificar a incoerência.
Cabe registrar que, nos termos do parágrafo único,
do art. 8º, da Lei Complementar 101/00, os recursos
legalmente vinculados à finalidade específica serão
utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua
vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em
que ocorrer o ingresso.
Diante do apresentado, propõe-se a citar o Prefeito para
que apresente as justificativas e/ou documentos que
esclareçam este indicativo de irregularidade.
GESTÃO FISCAL
DESPESAS COM PESSOAL
Base Normativa: Art. 20, inciso III, alínea “b”, art. 19, III, e
art. 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
arts. 18 a 23, sobre a limitação das despesas com pessoal
pelos Poderes e Entes da Federação.
Conforme conceituado pela Secretaria do Tesouro
Nacional:
www.tce.es.gov.br

A despesa total com pessoal compreende o somatório
dos gastos do Ente da Federação com ativos, inativos
e pensionistas, deduzidos alguns itens exaustivamente
explicitados pela própria LRF, não cabendo interpretações
que extrapolem os dispositivos legais.
O limite referencial para as despesas com pessoal é
aplicado em relação à Receita Corrente Líquida (RCL),
que por sua vez, segundo definição da Secretaria do
Tesouro Nacional:
É o somatório das receitas tributárias, de contribuições,
patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviços,
transferências correntes e outras receitas correntes
do ente da Federação, deduzidos alguns itens
exaustivamente explicitados pela própria LRF, não
cabendo interpretações que extrapolem os dispositivos
legais.
Apurou-se a RCL Ajustada do município, no exercício
de 2017, que, conforme planilha APÊNDICE A deste
relatório, totalizou R$ 50.018.990,77 (cinquenta milhões
dezoito mil novecentos e noventa reais e setenta e sete
centavos).
Constatou-se, com base na documentação que integra
a prestação de contas, que as despesas com pessoal
executadas pelo Poder Executivo atingiram 60,91%
(sessenta vírgula noventa e um pontos percentuais) da
receita corrente líquida ajustada, conforme demonstrado
na planilha APÊNDICE B, sintetizada na tabela a seguir:
(FIGURA)
Conforme a tabela anterior, observa-se o
descumprimento do limite máximo de pessoal do Poder
Executivo em análise.
No que se refere às despesas totais com pessoal,
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consolidando o Poder Executivo e o Poder Legislativo,
constatou-se que essas despesas atingiram 64,51%
(sessenta e quatro vírgula cinquenta e um pontos
percentuais) em relação à receita corrente líquida
ajustada, conforme evidenciado resumidamente na
tabela a seguir:

encaminhados via sistema LRFWEB, no período de 2012
a 2017, e verificou-se os seguintes resultados:

e ao Tribunal de Contas o relatório de gestão fiscal, nos
prazos e condições estabelecidos em lei;

(FIGURA)

II – propor lei de diretrizes orçamentárias anual que não
contenha as metas fiscais na forma da lei;

(FIGURA)

Da análise da tabela acima, constata-se que o limite da
despesa com pessoal do Poder Executivo extrapolou
o limite legal, de 54%, já no segundo quadrimestre de
2012.

Conforme a tabela anterior, observa-se o descumprimento
do limite máximo de pessoal consolidado.

Nesse sentido, assim determina a Lei de Responsabilidade
Fiscal em seu artigo 23, abaixo transcrito:

INDICATIVO DE IRREGULARIDADE

Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou
órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos
no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas
no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado
nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos
um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as
providências previstas nos §§ 3º e 4o do art. 169 da
Constituição.

Descumprimento do limite legal com despesa de pessoal
– Poder Executivo e consolidado.
Base Normativa: alínea b, inciso III, do Artigo 20, 22 e 23
da LC 101/2000
De acordo com a tabela 22 deste Relatório Técnico,
verificou-se que o Poder Executivo canalizou em
despesa de pessoal e encargos sociais o montante de
R$30.466.946,86 (trinta milhões quatrocentos e sessenta
e seis mil novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e
seis centavos), resultando, numa aplicação de 60,91%
(sessenta vírgula noventa e um pontos percentuais)
em relação à receita corrente líquida apurada para o
exercício (R$ 50.018.990,77).
Conclui-se, portanto, que o Poder Executivo descumpriu
o limite legal de 54% estabelecido no artigo 20, inciso III,
alínea “b” da Lei Complementar nº 101/00, excedendo-o
em R$ 3.568.946,36.
Foram emitidos pareceres de alerta ao responsável no
1º, 2º e 3º quadrimestres de 2017, conforme processos
TCEES 4.721/2017, 8.753/2017 e 2.752/2018.
Assim,

consultaram-se

os

dados

declaratórios

Logo, verifica-se que o Município deveria ter reduzido o
percentual excedente nos dois quadrimestres seguintes,
ou seja, até o final do 1º quadrimestre do exercício de
2013. Entretanto, não é isso o que se verifica, pois ao
analisar os dados da tabela acima, observa-se que o
gasto com pessoal continuou crescendo, fechando
o exercício de 2017 com um percentual de 60,91%,
conforme apurado por esta Corte de Contas.
Ademais, é importante destacar que o descumprimento
da despesa com pessoal sujeita o responsável às
penalidades previstas na Lei 10.028/2000, às quais
competem ao TCEES:
Art. 5º Constitui infração administrativa contra as leis de
finanças públicas:
I – deixar de divulgar ou de enviar ao Poder Legislativo
www.tce.es.gov.br

III – deixar de expedir ato determinando limitação
de empenho e movimentação financeira, nos casos e
condições estabelecidos em lei;
IV – deixar de ordenar ou de promover, na forma e nos
prazos da lei, a execução de medida para a redução do
montante da despesa total com pessoal que houver
excedido a repartição por Poder do limite máximo.
§ 1o A infração prevista neste artigo é punida com
multa de trinta por cento dos vencimentos anuais do
agente que lhe der causa, sendo o pagamento da multa
de sua responsabilidade pessoal.
§ 2o A infração a que se refere este artigo será processada
e julgada pelo Tribunal de Contas a que competir a
fiscalização contábil, financeira e orçamentária da
pessoa jurídica de direito público envolvida. (grifo
nosso).
Por todo o exposto, considerando que a presente
irregularidade já fora apontada na análise das Prestações
de Contas Anual dos exercícios de 2012, 2013, 2014,
2015 e 2016, e até o presente exercício as despesas com
pessoal não foram reconduzidas aos limites previstos
na Lei de Responsabilidade Fiscal, opina-se no sentido
de citar o gestor responsável a fim de apresentar as
justificativas que julgar necessárias.
DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO
Base Normativa: Art. 59, IV, da Lei Complementar nº
101/2000; e art. 3º, II, da Resolução nº 40/2001 do
Senado Federal.
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De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e
com a Resolução 40/2001 do Senado Federal, a dívida
consolidada ou fundada, para fins fiscais, corresponde
ao montante total das obrigações financeiras, apurado
sem duplicidade (excluídas obrigações entre órgãos da
administração direta e entre estes e as entidades da
administração indireta), assumidas: a) pela realização de
operações de crédito com a emissão de títulos públicos,
para amortização em prazo superior a 12 (doze) meses
(dívida mobiliária); b) pela realização de operações de
crédito em virtude de leis, contratos (dívida contratual),
convênios ou tratados, para amortização em prazo
superior a 12 (doze) meses; c) com os precatórios judiciais
emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos
durante a execução do orçamento em que houverem
sido incluídos; e, d) pela realização de operações de
crédito de prazo inferior a 12 (doze) meses, que tenham
constado como receitas no orçamento.
A dívida consolidada líquida, por sua vez, representa
o montante da dívida consolidada deduzido o saldo
relativo aos haveres financeiros (disponibilidade de caixa
e demais haveres financeiros).
No uso de suas competências constitucionais (art.
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 29,15% (vinte e nove vírgula quinze pontos
percentuais) da receita corrente líquida, conforme se
demonstra na tabela a seguir:

(FIGURA)
Portanto, a dívida consolidada líquida não extrapolou
o limite previsto (120% da receita corrente líquida),
estando em acordo com a legislação supramencionada.

Para os municípios, restou definido que as operações de
crédito interno e externo devem limitar-se a:

OPERAÇÕES DE CRÉDITO E CONCESSÃO DE GARANTIAS

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

Base Normativa: Art. 35 da Lei Complementar 101/2000;
Lei Federal 4.595/1964; art. 7º, inciso I, e art. 10 da
Resolução do Senado Federal nº 43/2001; e art. 167,
III da Constituição Da República /1988; Art. 55, inciso I,
alínea “c”; e art. 40, §1º, da Lei Complementar 101/2000.

11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) da
receita corrente líquida para o comprometimento anual
com amortizações, juros e demais encargos da dívida
consolidada, inclusive relativos a valores a desembolsar
de operações de crédito já contratadas e a contratar.

Segundo o inciso III, do art. 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 (art. 52).
O Senado Federal editou a Resolução 43/2001, dispondo
sobre os limites para a contratação das operações
de crédito pelos municípios, inclusive concessão de
garantias, seus limites e condições de autorização,
conforme art. 7°.
www.tce.es.gov.br

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
art. 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 art. 10 da Resolução 43/2001, que o
saldo devedor dessas operações não poderá exceder,
no exercício em que estiver sendo apurado, a 7% (sete
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por cento) da receita corrente líquida, observando-se
ainda, as disposições contidas nos arts. 14 e 15 daquela
resolução.
Apresenta-se, nas tabelas a seguir, com base nas
demonstrações contábeis que integram a prestação
de contas, os montantes e limites de operações de
crédito contratadas pelo município, apurados ao final do
exercício em análise:
(FIGURA)
(FIGURA)
De acordo com os demonstrativos encaminhados
não foram extrapolados, no exercício, os limites de
contratação de operação de créditos previstos em
Resolução do Senado Federal (16% e 7% Receita Corrente
Líquida) e no art. 167 da Constituição da República, bem
como não houve concessão de garantias ou recebimento
de contragarantias.
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.

Os restos a pagar processados são aqueles cujo serviço
foi prestado ou o material adquirido foi entregue pelo
fornecedor contratado, estando a despesa liquidada e
em condições legais para o pagamento.
Os restos a pagar não processados são aqueles cujo
empenho foi legalmente emitido, porém o objeto
adquirido ainda não foi entregue, ou o serviço
correspondente ainda não foi prestado pelo fornecedor,
estando, portanto, pendente de regular liquidação e
pagamento.
A Secretaria do Tesouro Nacional traz o seguinte conceito
para os restos a pagar processados e não processados:
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
São considerados processados os Restos a Pagar
referentes a empenhos liquidados e, portanto, prontos
para o pagamento, ou seja, cujo direito do credor já foi
verificado. Os Restos a Pagar Processados não devem
ser cancelados, tendo em vista que o fornecedor de
bens/serviços cumpriu com a obrigação de fazer e a
Administração não poderá deixar de cumprir com a
obrigação de pagar.
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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:

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.

Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas
empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro
distinguindo-se as processadas das não processadas.

Quanto à execução da despesa orçamentária, da qual se
origina os restos a pagar, a LRF estabelece expressamente
a necessidade de vinculação dos recursos à finalidade
www.tce.es.gov.br

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 (3º quadrimestre de
2017) são as que seguem:
(FIGURA)
Inscrição de restos a pagar não processados sem
disponibilidade financeira suficiente (art. 55 da LRF)
A Lei Complementar 101/2000 (LRF), na Seção IV, ao
dispor sobre o Relatório de Gestão Fiscal, estabelece em
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seu art. 55, III, b, 3, que a inscrição de restos a pagar não
processados deve se limitar ao saldo da disponibilidade
de caixa.
Art. 55. O relatório conterá:
III - demonstrativos, no último quadrimestre:
b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas:
3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do
saldo da disponibilidade de caixa;
Tendo em vista a inobservância do art. 55, III, b, 3, da
LRF, nas fontes de recursos Saúde – Recursos Próprios,
Educação – Recursos Próprios, Fundeb 40% e Recursos
não vinculados (Recursos Próprios), nos respectivos
valores de R$ 300.660,44, R$4.806,83, R$ 3.114,50 e
R$ 154.727,41; propõe-se a citação do responsável para
apresentar justificativas e documentos pertinentes.
RENÚNCIA DE RECEITA
A Lei de Responsabilidade Fiscal, ao dispor sobre a
renúncia de receita, estabeleceu que a concessão
ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza
tributária, da qual decorra renúncia de receita,
deverá estar acompanhada de estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar
sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na
lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das
seguintes condições:
Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi
considerada na estimativa de receita da lei orçamentária,
na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de
resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de
diretrizes orçamentárias;
Estar acompanhada de medidas de compensação, no

período mencionado no caput, por meio do aumento de
receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação
da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou
contribuição.
O art. 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
www.tce.es.gov.br

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 26,84% (vinte e seis
vírgula oitenta e quatro pontos percentuais) da receita
resultante de impostos, compreendida a proveniente
de transferências, na manutenção e desenvolvimento
do ensino, conforme planilha de apuração, APÊNDICE D
deste relatório, resumidamente demonstrado na tabela
a seguir:
(FIGURA)
Portanto, o município cumpriu o limite de aplicação com
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino..
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 89,99% (oitenta e nove vírgula noventa e
nove pontos percentuais) das receitas provenientes
do Fundeb, conforme demonstrado na planilha de
apuração, APÊNDICE D, apresentado resumidamente na
tabela a seguir:
(FIGURA)
Portanto, o município cumpriu o limite de aplicação de
60% do FUNDEB com Magistério.
APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE
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Base Normativa: Art. 77, inciso III, do ADCT - Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
da Pública/1988 (Incluído pela Emenda Constitucional nº
29/2000).

de fiscalização, avaliação e controle das despesas com
saúde nas três esferas de governo; e a transparência,
visibilidade, fiscalização, avaliação e controle da
aplicação dos recursos destinados à saúde.

A Emenda Constitucional 29/2000 acrescentou art. 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 art. 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.

Definiu, no § 3º no art. 198 da CF/88, que lei
complementar estabeleceria:
Os percentuais mínimos das receitas de impostos e
transferências a serem aplicados, anualmente, pela
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
Os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à
saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos
Municípios, objetivando a progressiva redução das
disparidades regionais;
As normas de fiscalização, avaliação e controle das
despesas com saúde nas esferas federal, estadual,
distrital e municipal; e
As normas de cálculo do montante a ser aplicado pela
União.
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

Avaliou-se, com base na documentação que integra a
prestação de contas anual, que o município, no exercício
em análise, aplicou 31,73% (trinta e um vírgula setenta
e três pontos percentuais) da receita resultante de
impostos, compreendida a proveniente de transferências,
em ações e serviços públicos de saúde, conforme
demonstrado na planilha de apuração, APÊNDICE E
deste relatório, e evidenciado resumidamente na tabela
a seguir:
(FIGURA)
Portanto, verifica-se que o município cumpriu o limite
mínimo constitucional previsto para aplicação de
recursos em ações e serviços públicos de saúde.
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

Esses conselhos, no âmbito dos municípios, são
colegiados compostos por, no mínimo, nove membros,
sendo:
2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal,
dos quais pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de
Educação ou órgão educacional equivalente;
1 (um) representante dos professores da educação
básica pública;
1 (um) representante dos diretores das escolas básicas
públicas;
1 (um) representante dos servidores
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, 17 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 art. 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 43/2017 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 arts. 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
acima do limite do constitucional
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 art. 29-A, ao dispor sobre as despesas do Poder
Legislativo, estabeleceu, dentre outras condições, o
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limite máximo para despesas totais do Poder Legislativo
e o limite máximo de gastos com a folha de pagamentos,
incluindo o subsídio dos vereadores.

entidades de direito privado;

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:

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.

(FIGURA)
Portanto, verifica-se que o Poder Executivo transferiu
recursos ao Poder Legislativo acima do limite permitido,
a maior em R$ 110.863,60 (cento e dez mil oitocentos e
sessenta e três reais e sessenta centavos). Nesse sentido,
sugere-se a citação do agente responsável para que
esclareça a situação descrita.
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
A Constituição Federal, em seu art. 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

III - exercer o controle das operações de crédito, avais
e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;

No parágrafo primeiro, ficou estabelecido que “os
responsáveis pelo controle interno, ao tomarem
conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade,
dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob
pena de responsabilidade solidária”.
Por meio da Resolução 227/2011, alterada pela Resolução
257/2013, esta Corte de Contas dispôs sobre a criação,
implantação, manutenção e fiscalização do Sistema de
Controle Interno da Administração Pública, aprovando
também o “Guia de orientação para implantação do
Sistema de Controle Interno na Administração Pública”,
e estabelecendo prazos para que os jurisdicionados
atendessem aos comandos regulamentadores.
Consta da Instrução Normativa TC 43/2017 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 art. 122, § 5º do RITCEES, aprovado
pela Resolução TC nº 261/2013 e c/c art. 4º da Resolução
TC nº 227/2011);
- Pronunciamento expresso do chefe do poder atestando
www.tce.es.gov.br

ter tomado conhecimento das conclusões contidas no
parecer conclusivo emitido pelo órgão central do sistema
de controle interno, a que se refere o parágrafo único, do
art. 4º, da Resolução TC nº 227/2011.
Com base nos documentos encaminhados, constatase que o sistema de controle interno interno foi
regulamentado pelas leis 2226/2011 e 2310/2013.
A documentação estabelecida na Instrução Normativa
TC 34/2015 foi encaminhada, nos termos previstos pela
regulamentação, sendo que foram apontados indicativos
de irregularidades quanto ao déficit de execução
orçamentária e ao descumprimento do limite com as
despesas de pessoal, já apontados neste relatório, como
também as respectivas proposições e alertas emitidos ao
chefe do Poder Executivo.
MONITORAMENTO
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 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
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Base Legal: arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964

orçamentária na dotação da Reserva de Contingência.

entre os demonstrativos contábeis.

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:

Análise de execução orçamentária na dotação Reserva
do RPPS informada no Balanço Orçamentário

Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Patrimonial em relação ao saldo do exercício anterior da
conta Caixa e Equivalentes de Caixa

(FIGURA)
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:

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”:
(FIGURA)
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: arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o total da receita orçamentária (exercício
atual) informado no Balanço Financeiro deve ser igual
ao total da receita orçamentária informado no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:

(FIGURA)

(FIGURA)

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

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

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

Base Legal: arts. 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”:

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:

(FIGURA)

(FIGURA)

Pelo exposto, verifica-se a ausência de execução

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
www.tce.es.gov.br

Base Legal: arts. 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes
de Caixa (exercício anterior) informado no Balanço
Financeiro deve ser igual ao informado no Balanço
Patrimonial (coluna exercício anterior), conforme
demonstrado na tabela abaixo:
(FIGURA)
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: arts. 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:
(FIGURA)
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: arts. 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o resultado patrimonial apurado na
Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) deve
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ser igual ao resultado do exercício no patrimônio líquido
do Balanço Patrimonial, conforme demonstrado na
tabela abaixo:

Orçamentário deve ser igual ou menor que à receita
prevista, conforme demonstrado na tabela abaixo:
(FIGURA)

que a remuneração desses Agentes Políticos, durante
o exercício 2017, está em conformidade com o
mandamento legal.

(FIGURA)

Essa matéria foi tratada no item 4.1.1 deste RT.

14 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

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

Análise da despesa executada em relação à receita
realizada

Análise entre os totais dos saldos devedores e dos saldos
credores

Base Legal: arts. 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964

A prestação de contas anual, ora analisada, refletiu a
atuação do prefeito municipal responsável pelo governo
no exercício de 2017, chefe do Poder Executivo municipal,
no exercício das funções políticas de planejamento,
organização, direção e controle das políticas públicas do
município.

Base Legal: arts. 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:
(FIGURA)
Pelo exposto, verifica-se observância ao método das
partidas dobradas.
Análise da despesa executada em relação à dotação
atualizada
Base Legal: arts. 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da despesa executada no Balanço
Orçamentário deve ser menor ou igual à dotação
orçamentária atualizada, conforme demonstrado na
tabela abaixo:
(FIGURA)
Pelo exposto, verifica-se que não houve execução
orçamentária da despesa em valores superiores à
dotação atualizada.
Dotação atualizada apresenta-se em valor superior à
receita prevista atualizada
Base Legal: arts. 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da dotação atualizada no Balanço

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:

REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS

Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico
teve por base as informações apresentadas nas peças
e demonstrativos contábeis encaminhados pelo
responsável, nos termos da Instrução Normativa TC
43/2017.

Base Normativa: Lei Municipal 2.266/2012; arts. 37,
incisos X e XI, 29, inciso V, e 39, § 4º da Constituição da
República.

Em decorrência, apresentam-se os achados que resultam
na opinião pela citação do responsável, com base no art.
63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012:

(FIGURA)
Pelo exposto, verifica-se que não houve execução
orçamentária da despesa em valores superiores à receita
realizada.

A Lei Municipal 2.266/2012 fixou os subsídios do Prefeito
e do Vice-prefeito, para a legislatura 2013/2016, em
R$ 10.845,00 (dez mil e oitocentos e quarenta e cinco
reais) e R$ 5.165,00 (cinco mil e cento e sessenta e cinco
reais), respectivamente. Posteriormente, por meio das
Leis Municipais 2.343 e 2.346/2014, 2.391 e 2.397/2015
e 2.458 e 2.460/2016 os subsídios sofreram reajustes
progressivos e chegaram, ao final de 2017, em R$
13.808,31 (treze mil oitocentos e oito reais e trinta e um
centavos) e R$ 6.576,26 (seis mil quinhentos e setenta e
seis reais e vinte e seis centavos), respectivamente.
Da análise das fichas financeiras do Prefeito e do VicePrefeito referentes ao exercício de 2017, verifica-se
www.tce.es.gov.br

(FIGURA)
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.
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Como se vê, o dispositivo passou a condicionar a
responsabilização do agente público à prática de ato
doloso ou de ato contaminado por erro grosseiro,
restringindo, com isso, as hipóteses de responsabilização
de agentes públicos por atuação culposa.
Muito embora o projeto de lei tenha tentado explicitar
o significado da expressão “erro grosseiro”, sugerindo
sua definição no §1º do art. 28, tal dispositivo foi
vetado, restando ao aplicador do Direito a tarefa de
interpretar este conceito que carrega o conteúdo jurídico
indeterminado.
É imperioso reconhecer que erro grosseiro é o contrário
de erro escusável, sendo, portanto, injustificável por
ofender conhecimentos ou deveres elementares e,
mesmo que a lei não tenha dito, advém de uma ação
culposa que pode ser decorrente de uma atitude
imprudente, negligente ou imperita, e não de um mero
equívoco 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)

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

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

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
PERNAMBUCO

ADVOGADO: EDUARDO HEITOR PORTO E OUTRO(S) RS045729

EMENTA

INTERES.: JOÃO ANTÔNIO BELIZÁRIO LEME E OUTROS

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR PRÁTICA DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTS. 458, I E II,
459 E 515, CAPUT, § 1º, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. SUPOSTA
AFRONTA AO ART. 535, II, DO CPC/1973. NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO.
SÚMULA 284/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
INVIABILIDADE, NO CASO CONCRETO. SÚMULA 7/STJ.

EMENTA

[...]
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
www.tce.es.gov.br

INTERES.: ELMA MARIA ANDRADA LOPES

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
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anímico vetor da conduta perpetrada pelos agentes
condenados.

ADVOGADO: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS SE000000M

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)

INTERES.: UNIÃO

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 409.591 PB (2013/0342513-0)
RELATORA: MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO: LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADOS: WALTER DE AGRA JUNIOR E OUTRO(S) PB008682 ARTHUR MONTEIRO LINS FIALHO - PB013264
AGRAVADO: ALMIR CLÁUDIO DE FARIAS
AGRAVADO: SÍLVIA KÁTIA JERÔNIMO
AGRAVADO: MARIA DAS GRAÇAS TORRES DE MEDEIROS
AGRAVADO: ANTÔNIO MARTINIANO DOS SANTOS
ADVOGADO: JOÃO PINTO BARBOSA NETO - PB008916
AGRAVADO: VERTEX CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA
AMBIENTAL LTDA
AGRAVADO: FABRICIO RAMALHO CAVALCANTI
ADVOGADO: CLÁUDIO BASÍLIO DE LIMA E OUTRO(S) PB009313
AGRAVADO: ARCO-ÍRIS CONSTRUTORA LTDA
AGRAVADO: JOSÉ ROBERTO MARCELINO PEREIRA

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
www.tce.es.gov.br

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,
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(FIGURA)(FIGURA)

A análise efetuada no RT 532/2018 apontou, conforme
tabela 09, que o município incorreu em déficit
orçamentário no valor de R$ 982.965,90. Considerando,
que não havia superávit financeiro do exercício anterior
(2016) para cobrir este déficit, foi sugerida a citação do
gestor.

(FIGURA)(FIGURA)

(FIGURA)

Da Análise

Da justificativa

Em resposta à citação o gestor esclarece que, arquivo
estruturado DEMDAD.xml (Demonstrativo dos Créditos
Adicionais) foi gerado pelo sistema contábil de forma
inconsistente, uma vez que apresentou de forma
equivocada, os créditos adicionais abertos com recursos
de convênios como se fossem abertos por excesso de
arrecadação.

Em resposta à citação o gestor responsável apresentou a
seguinte justificativa (Defesa Justificativa 26/2019).

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.

Complementar 565/2019 a 570/2019).

Na linha de intelecção da LINDB, passo a análise da
defesa, quando da apreciação das irregularidades
individualmente tratadas nos tópicos a seguir:
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica
para tomar como razão de decidir a fundamentação
exarada na Instrução Técnica Conclusiva 00720/2019-9,
abaixo transcrita:
2. Da prestação de contas anual
2.1 Abertura de crédito adicional utilizando fonte
de recursos sem lastro financeiro (item 4.1.1 do RT
532/2018)
Base Legal: artigo 167, inciso V, da Constituição Federal
de 1988; artigos 43 da Lei Federal nº 4.320/1964.
Dos fatos
A análise efetuada no RT 532/2018 constatou que foram
abertos créditos adicionais no valor de R$ 397.750,81
utilizando-se como fonte o excesso de arrecadação.
Entretanto, constatou-se que durante o exercício de
2017 não houve excesso de arrecadação, sugerindo
assim a citação do gestor.
Da justificativa
Em resposta à citação o gestor responsável apresentou a
seguinte justificativa (Defesa Justificativa 26/2019 e Peça

(FIGURA)
(FIGURA)
(FIGURA)

Para corroborar sua alegação o gestor encaminhou cópia
dos decretos de nº 7372/2017, 7434/2017 e 7476/2017.
Compulsando esses decretos, constata-se que tratam
da abertura de créditos adicionais suplementares cuja
fonte de recursos está registrada sob o código 502, ou
seja, recursos originários de transferências federais em
virtude de convênios firmados com a União.
Diante do exposto, constata-se que não houve abertura
de créditos adicionais suplementares sem lastro
financeiro e, consequentemente, sugere-se afastar o
indicativo de irregularidade apontado no item 4.1.1 do
RT 532/2018.
2.2 Ocorrência de déficit orçamentário (item 4.3.1 do
RT 532/2018)
Base Legal: artigos 48, alínea “b”; 75, 76 e 77, da Lei
Federal nº 4.320/1964.
Dos fatos
www.tce.es.gov.br

(FIGURA) (FIGURA)
Da análise
Em que pese às argumentações apresentadas pelo Gestor,
cabe ressaltar que a Lei Complementar 101/2000, em
seu artigo 1º, § 1º, determina que a responsabilidade na
gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente,
em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes
de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o
cumprimento de metas de resultados entre receita e
despesas.
Portanto, depreende-se que o gestor deve, apoiado por
diretrizes legais que regem a administração dos recursos
públicos, utilizar-se de ferramentas gerenciais para
compatibilizar as disponibilidades financeiras municipais
com a realização dos gastos previstos e autorizados na
Lei Orçamentária Anual, uma vez que é sua a obrigação
legal de zelar pelo alcance do equilíbrio orçamentário do
ente público, em cada exercício.
Evidentemente, há momentos, como nos casos de crises
financeiras locais ou a nível nacional, em que o gestor
público poderá encontrar dificuldades para alcançar as
metas estabelecidas originalmente na LDO e LOA para
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a arrecadação de receitas. Nestes momentos, ocorre
a necessidade de utilização, por parte do gestor, das
ferramentas legais para também reduzir as despesas do
ente, no sentido de se atingir o equilíbrio entre receitas
e despesas.
O cerne da presente irregularidade reside no fato de
que houve a realização de despesas orçamentárias em
montante superior as receitas orçamentárias no período
apurado. Como é cediço, não há problemas quanto ao
déficit orçamentário desde que haja superávit financeiro
do exercício anterior para cobri-lo. Ocorre que não havia
o referido superávit, apurado no Balanço Patrimonial de
2016.
A ocorrência de déficit orçamentário, sem cobertura
proveniente de exercício anterior, se constitui em grave
infração às normas orçamentárias, indo de encontro ao
planejamento preconizado pela LRF.
Diante do exposto, sugere-se manter o indicativo de
irregularidade apontado no item 4.3.1 do RT 532/2018.
2.3 Valores recebidos a título de compensação
financeira pela exploração de petróleo e gás natural
divergem quanto ao saldo bancário (item 4.3.1.1 do RT
532/2018)
Base Legal: art. 8º da Lei Federal 7.990/89 e art. 2º da Lei
Estadual 10720/2017
Dos fatos
A análise efetuada no RT 532/2018 constatou
divergências de valores na fonte de recursos 604 e 605,
transcritas a seguir:
Observou-se, do Anexo ao Balanço Patrimonial, que a
fonte de recursos 604 – Royalties do Petróleo, iniciou o
exercício com superávit financeiro de de R$566.064,24

(quinhentos e sessenta e seis mil sessenta e quatro
reais e vinte e quatro centavos), e também encerrou
superavitária, no montante de R$ 6.403,33 (seis mil
quatrocentos e três reais e trinta e três centavos).
Dos balancetes da execução orçamentária constatouse que foram recebidos no exercício R$ 2.156.779,14
(dois milhões cento e cinquenta e seis mil setecentos e
setenta e nove reais e quatorze centavos) e gastos R$
1.433.488,69 (quatro milhões oitocentos e setenta e oito
mil trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e dois
centavos).
Todavia, em consulta ao Termo de Verificação, o saldo
final da respectiva conta não confere com o saldo final do
exercício. Ao se efetuar os cálculos das movimentações
do período, observou-se os seguintes resultados:
(FIGURA)
Da análise das informações acima transcritas, concluise que a fonte de recursos nº 604 deveria apresentar
um superávit financeiro e um saldo em conta bancária
próximo a R$ 1.289.354,69 (um milhão duzentos e
oitenta e nove reais trezentos e cinquenta e quatro reais
e sessenta e nove centavo).
Contudo, só consta do Termo de Verificação de
Disponível - TVDISP consolidado o montante de R$
56.041,06 (cinquenta e seis mil quarenta e um reais e
seis centavos). Portanto, há indícios de transferência
financeira ocorrida da conta de royalties para as demais
contas do município.
No mesmo sentido, a fonte de recursos 605 – Royalties
do Petróleo Estadual, iniciou e encerrou o exercício
financeiro com superávit de R$ 2.394.238,22 (dois
milhões trezentos e noventa e quatro mil duzentos e
www.tce.es.gov.br

trinta e oito reais e vinte e dois centavos) e R$ 115.200,23
(cento e quinze mil duzentos reais e vinte e três centavos)
respectivamente.
Dos balancetes da execução orçamentária constatouse que foram recebidos no exercício R$ 1.391.877,95
(um milhão trezentos e noventa e um mil oitocentos e
setenta e sete reais e noventa e cinco centavos) e gastos
R$ 76.800,00 (setenta e seis mil e oitocentos reais).
Todavia, em consulta ao Termo de Verificação, o saldo
final da respectiva conta não confere com o saldo final do
exercício. Ao se efetuar os cálculos das movimentações
do período, observou-se os seguintes resultados:
(FIGURA)
Da análise das informações acima transcritas, conclui-se
que a fonte de recursos nº 605 deveria apresentar um
saldo financeiro e um saldo em conta bancária próximo
a R$ 3.709.316,17 (três milhões setecentos e nove mil
trezentos e dezesseis reais e dezessete centavos).
Contudo, só consta do TVDISP consolidado o montante
de R$ 139.392,23 (cento e trinta e nove mil trezentos e
noventa e dois reais e vinte e três centavos). Portanto, há
indícios de transferência financeira ocorrida da conta
de royalties para as demais contas do município.
Por todo o exposto, sugere-se citar o gestor responsável
para apresentar as justificativas que julgar necessárias,
acompanhadas de documentos de prova, alertando-o
que os recursos de royalties utilizados em fim vedado são
passíveis de devolução à conta com recursos próprios.
Da justificativa
Em resposta à citação o gestor responsável apresentou a
seguinte justificativa (Defesa Justificativa 26/2019 e Peça
Complementar 571/2019 a 575/2019).
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(FIGURA)
(FIGURA)
(FIGURA)
(FIGURA)
(FIGURA)(FIGURA) (FIGURA)
Da análise
O gestor inicia suas justificativas argumentando que a
metodologia adotada na análise do RT, para apurar o
resultado financeiro das fontes 604 e 605, contraria o
disposto no art. 105 da Lei 4.320/64 e o MCASP 7ª edição.
De acordo com a gestora não foram considerados no
cálculo os restos a pagar processados e não processados
de exercícios anteriores, os rendimentos de aplicação
financeira e demais passivos inscritos e consignados,
acarretando em distorção no resultado apurado pelo
TCEES e impossibilitando a defesa analisar o superávit
financeiro com base na metodologia empregada no RT.
Em que pese o gestor ter razão quanto à ausência de
determinados indicadores no cálculo da disponibilidade
financeira das fontes 604 e 605, é dever do Auditor de
Controle Externo, ao se deparar com um indicativo de
irregularidade, aponta-lo em sua análise. Para tanto,
ele utiliza as informações disponíveis na PCA. No caso
em questão, algumas das informações necessárias
para realização do cálculo com base na metodologia
apresentada no MCASP, não se encontrava disponível
no momento da elaboração do RT, por exemplo, o
valor dos rendimentos de aplicação financeira dos
recursos existentes nas fontes 604 e 605. Mesmo com
determinadas limitações como à exemplificada, o Auditor
de Controle Externo não deve se furtar de apontar um
indicativo de irregularidade.

Cabe destacar que no item ora analisado, o indicativo de
irregularidade que ensejou na citação do gestor foram
os “indícios de transferência financeira ocorrida da conta
de royalties para as demais contas do município”.

(...)
(FIGURA)
(...)

Contudo, só consta do Termo de Verificação de
Disponível - TVDISP consolidado o montante de R$
56.041,06 (cinquenta e seis mil quarenta e um reais e
seis centavos). Portanto, há indícios de transferência
financeira ocorrida da conta de royalties para as demais
contas do município.

Observa-se no documento de suporte à defesa,
denominado “extrato bancário – lógica contábil” (Peça
Complementar 574/2019 e 575/2019), que foram
transferidos R$ 1.625836,33 para o Fundo Municipal
de Saúde, sendo R$ 562.822,36 da fonte 604 e R$
1.063.013,97 da fonte 605. Para o Fundo Municipal
de Assistência Social foi transferido R$ 10.000,00
provenientes da fonte 604. Além dessas movimentações
verifica-se que R$ 82.000,00, da fonte 604, foi transferido
para a conta bancária 9383-1 – FUNDEB e, R$ 900,00
para o Fundo Municipal dos direitos da Criança e do
Adolescente. Por fim, houve transferência de valores da
fonte 605 para 604 no valor de R$ 123.000,00. Abaixo
tabela contendo detalhamento.

(...)

(FIGURA)

Da análise das informações acima transcritas, conclui-se
que a fonte de recursos nº 605 deveria apresentar um
saldo financeiro e um saldo em conta bancária próximo
a R$ 3.709.316,17 (três milhões setecentos e nove mil
trezentos e dezesseis reais e dezessete centavos).

(FIGURA)

(...)
Da análise das informações acima transcritas, concluise que a fonte de recursos nº 604 deveria apresentar
um superávit financeiro e um saldo em conta bancária
próximo a R$ 1.289.354,69 (um milhão duzentos e
oitenta e nove reais trezentos e cinquenta e quatro reais
e sessenta e nove centavo).

Contudo, só consta do TVDISP consolidado o montante
de R$ 139.392,23 (cento e trinta e nove mil trezentos e
noventa e dois reais e vinte e três centavos). Portanto, há
indícios de transferência financeira ocorrida da conta
de royalties para as demais contas do município.
Verifica-se que o gestor incorreu na irregularidade
apontada, haja vista sua própria confissão, corroborada
pela documentação enviada na Peça Complementar
574/2019 e 575/2019.
www.tce.es.gov.br

Destaque deve ser dado ao teor do parágrafo único,
do art. 8º, da Lei Complementar 101/00, definindo
que ”os recursos legalmente vinculados à finalidade
específica serão utilizados exclusivamente para atender
ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício
diverso daquele em que ocorrer o ingresso”. Portanto,
é necessário que haja controle das disponibilidades,
por fontes de recursos, como medida basilar a fim de se
garantir que não haja déficits ou utilização indevida dos
recursos financeiros em objeto diverso daquele a que se
vincula.
Diante do exposto, sugere-se manter o indicativo de
irregularidade apontado no item 4.3.1.1 do RT 532/2018,
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uma vez que a movimentação não se deu unicamente
em conta vinculada, conforme informado pelo próprio
gestor, comprometendo a transparência, contrariando
as boas práticas de controle, rastreabilidade dos valores
e respectiva utilização.
2.4 Divergência entre o somatório do disponível das
UGs e o valor evidenciado no termo de verificação
das disponibilidades consolidado (item 5.1 do RT nº
532/2018)
Base Legal: Art.101 da Lei 4.320/64.
Dos Fatos:
A análise efetuada no RT 532/2018 constatou que o
saldo do disponível constante do termo de verificação
consolidado, diverge do somatório das disponibilidades
das unidades gestora em R$ 92.581,22, conforme tabela
15.
(FIGURA)
Da justificativa
Em resposta à citação o gestor responsável apresentou a
seguinte justificativa (Defesa Justificativa 26/2019 e Peça
Complementar 576/2019 e 577/2019).
(FIGURA)
(FIGURA) (FIGURA)
Da análise
O gestor argumenta que, devido a necessidade de
adaptação do sistema contábil utilizado pelo município
às novas exigências contidas na IN TCEES 43/2017, o
Termo de Verificação das Disponibilidades Financeiras
Consolidado foi gerado com erro. Esclarece ainda
que a divergência se deve única e exclusivamente à
inconsistência na consolidação das disponibilidades da

Câmara Municipal. Com o intuito de sanar a divergência
foi encaminhado novo Termo de Verificação.
Constata-se que de fato a divergência ocorreu justamente
na consolidação Unidade Gestora Câmara Municipal,
estando as Unidades Gestoras do Poder Executivo sem
inconsistências.
Considerando-se que o Termo de verificação de
disponibilidades – TVDISP é um instrumento acessório,
cuja divergência não causou prejuízo à análise das contas,
e considerando que as justificativas apresentadas pelo
gestor foram suficientes para elucidar os fatos, sugere-se
afastar o indicativo de irregularidade apontado no item
5.1 do RT 532/2018.
2.5 Divergência entre o saldo da dívida flutuante e o
saldo do passivo financeiro evidenciado no balanço
patrimonial (Item 6.1 do RT nº 532/2018)

Da análise
O gestor esclarece que, a divergência se deve ao fato
de o exercício de 2017 ter sido o primeiro exercício de
envio obrigatório do Demonstrativo da Dívida Flutuante
na “forma estruturada”. Devido a este fato a adaptação
do sistema contábil às novas exigências do TCEES foi
realizada de forma falha. Com o intuito de demonstrar que
a divergência não existe, o gestor enviou Demonstrativo
da Dívida Flutuante gerado a partir do sistema contábil
do município.
Analisando-se este demonstrativo e comparando-o
com os registros contábeis existentes no Balancete de
Verificação (arquivo BALVERF), constata-se que de fato
não há divergência no passivo financeiro.
Desta forma, sugere-se afastar o indicativo de
irregularidade apontado no item 6.1 do RT 532/2018.

Base Legal: Artigos. 85, 89, 100, 101 e 105 da Lei Federal
4320/1964.

2.6 Divergência quanto ao saldo do Patrimônio Líquido
do exercício (Item 6.2 do RT nº 532/2018)

Dos Fatos:

Base Legal: artigos 85, 89, 100, 101 e 105, da lei federal
4.320/1964.

A análise efetuada no RT 532/2018 constatou divergência
no passivo financeiro, quando comparado o valor
registrado no Balanço Patrimonial com aquele registrado
no Demonstrativo da Dívida Flutuante, conforme tabela
20.
(FIGURA)
Da justificativa
Em resposta à citação o gestor responsável apresentou a
seguinte justificativa (Defesa Justificativa 26/2019 e Peça
Complementar 578/2019 e 579/2018).
(FIGURA)
(FIGURA)
www.tce.es.gov.br

Dos Fatos
A análise efetuada no RT 532/2018 constatou divergência
no valor do Patrimônio Líquido, quando comparado o
valor registrado no Balanço Patrimonial com aquele
registrado na Demonstração das Variações Patrimoniais,
conforme tabela 21.
(FIGURA)
Da justificativa
Em resposta à citação o gestor responsável apresentou a
seguinte justificativa (Defesa Justificativa 26/2019 e Peça
Complementar 580/2019 e 581/2019).
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(FIGURA)

Complementar 571/2019 e 572/2019).

Da análise

(FIGURA)

O gestor esclarece que o valor de R$ 2.941.381,19,
apontado como divergente, se refere a lançamentos
contábeis de ajustes de exercício anteriores,
representados pelas contas contábeis 2.3.7.1.1.03.00
e 2.3.7.1.3.03.00, cujos lançamentos são efetuados
diretamente nas contas do Patrimônio Líquido,
não transitando, portanto, nas contas de variação
patrimonial. O gestor enviou documentação de suporte,

(FIGURA)

Analisando a documentação encaminha e considerando
as justificativas apresentadas, conclui-se que não há
divergência no valor do Patrimônio Líquido evidenciado
no Balanço Patrimonial, com aquele registrado na
Demonstração das Variações Patrimoniais.
Diante do exposto, sugere-se afastar o indicativo de
irregularidade apontado no item 6.2 do RT 532/2018.
2.7 Déficit financeiro em diversas fontes de recursos
(item 6.3 do RT 532/2018)
Base Legal: Art. 1º, § 1º, c/c artigo 4º, inciso I, alínea “a”,
da Lei Complementar nº 101/2000.
Dos Fatos:
A análise efetuada no RT 532/2018 apurou a existência,
no Anexo do Balanço Patrimonial, de déficit financeiro
em diversas fontes de recursos sendo que a fonte de
recursos ordinários não possuía resultado positivo
suficiente para a cobertura.
(FIGURA)
Da justificativa
Em resposta à citação o gestor responsável apresentou a
seguinte justificativa (Defesa Justificativa 26/2019 e Peça

Da análise
O gestor argumenta que dois fatores foram os principais
causadores do déficit financeiro nas diversas fontes de
recursos, inclusive na fonte ordinária. O primeiro fator,
o fato de o município ter contraído despesas de caráter
essencial e continuado com previsão plurianual, que
dada à essencialidade de sua contratação, não poderia
deixar de ser assumida pelo município. O segundo,
ao fato da arrecadação realizada em 2017 ter sido de
somente 93,55% da receita prevista, associada ao gasto
de pessoal.
Quanto ao primeiro fator alegado pelo gestor,
consultando-se o sistema CidadES, prestações de contas
bimestrais de 2017, constata-se que a despeito das
dificuldades financeiras do município, foram dispendidos
recursos públicos em despesas não essenciais. Abaixo
algumas dessas despesas.
(FIGURA)
(FIGURA)
Com relação à alegação de que a receita realizada ficou
abaixo da meta prevista, caberia ao gestor, com o intuito
de adequar as despesas a esta queda, adotar o caminho
proposto, por exemplo, no art. 9º da LRF. Deveria ter
determinado limitação de empenhos, assim que fosse
verificado que a previsão de receita não se concretizaria.
Entretanto, o que se verifica na tabela acima foi que o
município utilizou recursos públicos na execução de
despesas não essenciais.
www.tce.es.gov.br

Também cabe destacar que a execução orçamentária do
município apresentou déficit no valor de R$ 982.965,90,
conforme relatado no item 2.2 desta instrução, o que
demonstra a ausência de ação planejada para prevenir
riscos e corrigir desvios, como a queda de arrecadação,
que afetam o equilíbrio das contas públicas. Uma das
consequências desta ausência de controle desencadeia
na irregularidade relatada no item 2.3 desta instrução,
ou seja, na transferência irregular de recursos legalmente
vinculados às fontes de royalties de petróleo, para
pagamento de despesas executadas em outras fontes de
recursos vinculadas.
Diante do exposto, sugere-se manter o indicativo de
irregularidade apontado no item 6.3 do RT 532/2018.
2.8. Não reconhecimento das provisões matemáticas
previdenciárias relacionadas aos aposentados e
pensionistas sob responsabilidade do município. (Item
6.4 do RT nº 532/2018)
Base Legal: Normas Brasileiras de Contabilidade.
Dos Fatos:
A análise efetuada no RT 532/2018 verificou que
o município empenhou e liquidou o valor de R$
2.138.159,70 em aposentadorias e pensões pertinentes
à previdência municipal. Entretanto não há, na rubrica
provisão matemática previdenciária a longo prazo, o
reconhecimento contábil do passivo pertinente à reserva
matemática previdenciária, o que contraria as normas
contábeis em vigor.
Da justificativa
Em resposta à citação o gestor responsável apresentou a
seguinte justificativa (Defesa Justificativa 26/2019 e Peça
Complementar 582/2019 e 583/2019).
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(FIGURA) (FIGURA)
(FIGURA)
Da análise
O gestor esclarece que o município não possui mais
Regime Próprio de Previdência Social e os valores que
estão sendo pagos, a título de aposentadorias e pensões,
referem-se às despesas assumidas de servidores que
prestaram serviços para o município em administrações
anteriores, cuja obrigação de pagamento ficou a cargo
do município.
Ressalta-se que o Regime Próprio de Previdência não se
extingue simplesmente pela previsão expressa na lei.
Na verdade, a partir dessa previsão legal, ele entra em
processo de extinção; normalmente possuirá servidores
já aposentados e também pensionistas, cujos pagamentos
dos proventos continuarão sendo de responsabilidade
do próprio RPPS, assim como servidores que já tenham
implementado os requisitos necessários à obtenção
de seus benefícios, cuja concessão e pagamento dos
proventos também são de responsabilidade do RPPS.
Desta forma o RPPS entra em processo de extinção,
sendo responsável pelo pagamento dos proventos aos
seus inativos e pensionistas até o falecimento do último
desses, ainda que custeado com recursos do tesouro,
quando então se dará a extinção definitiva do RPPS.
Entende-se, portanto, que o Regime Próprio de
Previdência do Município de Muniz Freire não está
extinto, mas sim, em extinção. Estando o Ente responsável
pelo pagamento dos benefícios previdenciários já
concedidos, e aqueles para os quais restou configurado
o direito adquirido.
Sendo assim, o Ente deve contabilizar as receitas e

despesas decorrentes de tais benefícios, bem como,
atender às demais regras do Registro Contábil impostas
aos regimes próprios de previdência, incluindo o
reconhecimento das provisões matemáticas decorrentes
dos benefícios previdenciários já concedidos, e daqueles
para os quais foram implementados os requisitos
necessários à sua concessão.

em determinada data, a valor presente. O registro
contábil da Provisão Matemática Previdenciária
também é respaldado pelos Princípios Fundamentais
de Contabilidade da Prudência, Competência e
Oportunidade.

A Orientação Normativa SPS nº 02/2009 trata da
Contabilidade, em seu Capítulo III Seção IV – Da
Escrituração Contábil, onde estabelece, entre outras
orientações, que a escrituração contábil do RPPS,
ainda que em extinção, deverá ser distinta da mantida
pelo ente federativo, inclusive quanto às rubricas
destacadas no orçamento para pagamento de
benefícios, e obedecer às normas e princípios contábeis
e ao disposto na Portaria MPS 916/2003 e atualizações.
(Grifos da ITC)

2.9 Resultado financeiro das fontes de recursos
evidenciado no balanço patrimonial é inconsistente em
relação aos demais demonstrativos contábeis (relação
de restos a pagar, ativo financeiro, termo de verificação
de caixa) (Item 6.5 do RT nº 532/2018)

A contabilização da Provisão Matemática Previdenciária,
nomenclatura contábil do passivo atuarial, encontrase em perfeita consonância com o disposto na Norma
Internacional de Contabilidade – NIC nº 19, que
regulamenta o registro contábil das Provisões, Passivos
e Ativos Contingentes, reconhecendo como provisões
aquelas obrigações que provêm de fatos passados
existentes independentemente de ações futuras da
entidade, esclarecendo que para que um passivo cumpra
com os requisitos para o seu reconhecimento deve
existir não só uma obrigação presente, mas também
a probabilidade de saída de recursos para honrar essa
obrigação, como é o caso da Provisão Matemática
Previdenciária dos RPPS, que representa o total dos
recursos necessários ao pagamento dos compromissos
dos planos de benefícios, calculados atuarialmente,
www.tce.es.gov.br

Diante do exposto, sugere-se manter o indicativo de
irregularidade apontado no item 6.4 do RT 532/2018.

Base Legal: artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº 4.320/64.
Dos Fatos:
A análise efetuada no RT 532/2018 verificou
incompatibilidade no resultado financeiro das fontes de
recursos a seguir:
(FIGURA)
Este resultado é inconsistente com o apurado por este
TCEES, por meio do Anexo 5 da RGF, tabela 28 do RT, tendo
como base o Termo de Verificação de Disponibilidades,
Relação de Restos a Pagar e Demonstração da Dívida
Flutuante. Embora o conceito utilizado na elaboração
do Anexo 5 seja diferente do utilizado na apuração do
resultado financeiro, foi possível identificar a incoerência.
Da justificativa
Em resposta à citação o gestor responsável apresentou
a seguinte justificativa (Defesa Justificativa 26/2019 e
Peça Complementar 571/2018, 572/2018, 584/2019 a
587/2019).
(FIGURA)
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(FIGURA)

informações apresentadas pelo gestor na PCA.

(FIGURA)

É oportuno ressaltar que uma das características
qualitativas que se requer da informação contábil,
é a representação fidedigna, pois para ser útil
como informação contábil, ela deve representar
fidedignamente os fenômenos econômicos e outros a
que se pretenda representar, sendo alcançada quando
a representação do fenômeno é completa, neutra e livre
de erro material.

(FIGURA)
FIGURA)
(FIGURA)
(FIGURA)
(FIGURA)
Da Análise
O gestor incialmente apresenta as diferenças conceituais
quanto aos valores dos saldos apresentados no
demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos restos a
pagar e no anexo do balanço patrimonial.
Cabe esclarecer que os conceitos de resultado financeiro
e de disponibilidade de caixa líquida divergem, mas
é possível, por meio do comparativo entre o anexo
5 do relatório de gestão fiscal e o anexo ao balanço
patrimonial identificar discrepâncias na evidenciação do
resultado financeiro, tendo em vista que a área técnica
desta Corte apurou a disponibilidade líquida de caixa,
tabela 28 do RT.
Seguindo suas alegações, argumenta que alguns
valores apresentados pelo TCEES na tabela 28 estão
inconsistentes, dentre eles a disponibilidade de caixa que
não considera o superávit financeiro apurado no item
5.1 do RT e, os passivos consignados que não refletem a
totalidade da dívida flutuante.
Primeiramente cabe esclarecer que a tabela 28 foi
elaborada com base nas informações constantes nos
demonstrativos encaminhados na PCA. Portanto,
as eventuais divergências existentes na tabela
são decorrentes da ausência de fidedignidade das

Em que pese o Demonstrativo do Superávit/Déficit
Financeiro encaminhado na PCA não apresentar
fidedignidade nas informações, verifica-se que o gestor
encaminhou novos demonstrativos com as distorções
corrigidas. Considerando que nos itens 2.4 e 2.5 desta
instrução esses novos demonstrativos já haviam sido
objeto de analise e que as justificativas foram acolhidas,
sugere-se afastar o indicativo de irregularidade apontado
no item 6.5 do RT 532/2018.

seis centavos), resultando, numa aplicação de 60,91%
(sessenta vírgula noventa e um pontos percentuais)
em relação à receita corrente líquida apurada para o
exercício (R$ 50.018.990,77).
(FIGURA)
Conclui-se, portanto, que o Poder Executivo descumpriu
o limite legal de 54% estabelecido no artigo 20, inciso III,
alínea “b” da Lei Complementar nº 101/00, excedendo-o
em R$ 3.568.946,36.
Foram emitidos pareceres de alerta ao responsável no
1º, 2º e 3º quadrimestres de 2017, conforme processos
TCEES 4.721/2017, 8.753/2017 e 2.752/2018.
Assim, consultaram-se os dados declaratórios
encaminhados via sistema LRFWEB, no período de 2012
a 2017, e verificou-se os seguintes resultados:
(FIGURA)

2.10 Descumprimento do limite legal com despesa de
pessoal – Poder Executivo e consolidado (Item 6.1.1 do
RT nº 532/2018)

Da análise da tabela acima, constata-se que o limite da
despesa com pessoal do Poder Executivo extrapolou
o limite legal, de 54%, já no segundo quadrimestre de
2012.

Base Legal: alínea b, inciso III, do Artigo 20, 22 e 23 da
LC 101/2000.

Nesse sentido, assim determina a Lei de Responsabilidade
Fiscal em seu artigo 23, abaixo transcrito:

Dos Fatos:

Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou
órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos
no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas
no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado
nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos
um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as
providências previstas nos §§ 3º e 4o do art. 169 da
Constituição.

A análise efetuada no RT 532/2018 verificou
descumprimento do limite legal com despesas de
pessoal, conforme transcrição:
De acordo com a tabela 22 deste Relatório Técnico,
verificou-se que o Poder Executivo canalizou em
despesa de pessoal e encargos sociais o montante de
R$30.466.946,86 (trinta milhões quatrocentos e sessenta
e seis mil novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e
www.tce.es.gov.br

Logo, verifica-se que o Município deveria ter reduzido o
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percentual excedente nos dois quadrimestres seguintes,
ou seja, até o final do 1º quadrimestre do exercício de
2013. Entretanto, não é isso o que se verifica, pois ao
analisar os dados da tabela acima, observa-se que o
gasto com pessoal continuou crescendo, fechando
o exercício de 2017 com um percentual de 60,91%,
conforme apurado por esta Corte de Contas.
Ademais, é importante destacar que o descumprimento
da despesa com pessoal sujeita o responsável às
penalidades previstas na Lei 10.028/2000, às quais
competem ao TCEES:
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;

pessoa jurídica de direito público envolvida. (grifo
nosso).
Por todo o exposto, considerando que a presente
irregularidade já fora apontada na análise das Prestações
de Contas Anual dos exercícios de 2012, 2013, 2014,
2015 e 2016, e até o presente exercício as despesas com
pessoal não foram reconduzidas aos limites previstos
na Lei de Responsabilidade Fiscal, opina-se no sentido
de citar o gestor responsável a fim de apresentar as
justificativas que julgar necessárias.
Da justificativa
Em resposta à citação o gestor responsável apresentou a
seguinte justificativa (Defesa Justificativa 26/2019)
(FIGURA). (FIGURA)
(FIGURA) (FIGURA
(FIGURA) (FIGURA)
(FIGURA) (FIGURA)

III – deixar de expedir ato determinando limitação
de empenho e movimentação financeira, nos casos e
condições estabelecidos em lei;

(FIGURA) (FIGURA)

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.

(FIGURA) (FIGURA

§ 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

(FIGURA) (FIGURA)
(FIGURA) (FIGURA)
(FIGURA) (FIGURA)
(FIGURA) (FIGURA)
Da Análise
Em que pese a existência de entendimentos divergentes
entre os Tribunais de Contas de outros estados, ressaltase que não há previsão legal expressa para que se efetue
a exclusão dos gastos com profissionais integrantes do
PACS e PSF do total de despesas com pessoal.
Além disso, ao contrário do que afirma o defendente, a
www.tce.es.gov.br

exclusão dos gastos de pessoal relativos ao PACS e ao PSF
não faria com que o gasto com pessoal dos municípios
fosse bem menor. Na verdade, a exclusão dessas
despesas, ao resultar na apuração de um valor menor
de gastos, daria liberdade aos municípios para gastarem
mais com pessoal.
Ademais, conforme demonstra o defendente, caso
fossem desconsideradas as receitas referentes ao PACS
e PSF e as despesas de pessoal pagas com tais receitas,
ainda assim ficaria caracterizado o descumprimento do
limite constitucional em comento.
Embora o defendente afirme que o entendimento
defendido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais é o mais sensato, cabe ressaltar alguns pontos
sobre o posicionamento daquela Corte de Contas citado
pelo defendente:
Apesar da afirmação de que “cada esfera de governo
lançará como despesa de pessoal a parcela que lhe
couber na remuneração do agente”, não foi apresentada
comprovação de que os valores transferidos pelo
governo federal a título de PACS e PSF são registrados
naquela esfera como despesas de pessoal;
Se as receitas de repasses referentes aos programas em
comento foram contabilizadas como parte da Receita
Corrente Líquida do Município, entende-se que tal valor
foi considerado como receita daquele Município. Assim,
não é coerente que se considere que as despesas de
pessoal relativas ao PACS e PSF teriam sido pagas pelo
Governo Federal com recursos que já foram reconhecidos
como receitas municipais.
Dessa feita, entende-se que as receitas e despesas
relativas aos programas PACS e PSF não devem ser
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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excluídas no cálculo do limite de despesas com pessoal.
Este, aliás, é o entendimento do TCEES, por meio do
Parecer Consulta 002/2016:
Impossibilidade de se considerar as despesas com
remunerações dos servidores atuantes no Programa de
Agentes Comunitários de Saúde – PACS e Programa de
Saúde da Família – PSF como Outros Serviços de Terceiros
– Pessoa Física, devendo, ao contrário, ser computadas
para os fins dos Arts. 18 a 23 da Lei Complementar nº
101/2000 como Despesas com Pessoal.
Em que pese à afirmação do gestor de que, em face da
retração do PIB nacional, os prazos para recondução dos
gastos de pessoal ao limite legal seriam duplicados, cabe
analisar detalhadamente os limites fixados no artigo 23
da LRF:
Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou
órgão referido no art. 20 ultrapassar os limites definidos
no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no
art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado
nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos
um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as
providências previstas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da
Constituição. (Grifo nosso)
Ainda que os prazos previstos no dispositivo legal
transcritos tenham sido duplicados, conforme
estabelecido no artigo 66 da LRF, o prazo para eliminar
pelo menos um terço do percentual excedente passa de
um para dois quadrimestres.
Verificou-se, desta PCA e dos dados encaminhados
via LRFWEB (Anexo), que o descumprimento do limite
apresenta a seguinte evolução:
(FIGURA)

Considerando a tabela acima, caso fosse adotado o
entendimento do gestor quanto a considerar como
marco inicial para adequação do gasto o início de seu
mandato, e tendo em vista a duplicação de prazo dado
pelo art. 66 da LRF, o prazo para redução de 1/3 findou
no 3º quadrimestre de 2017. Entretanto, observa-se
que na verdade a despesa total com pessoal apresentou
uma elevação, passando de R$ 29.863.205,43 para R$
30.466.946,86, um aumento de R$ 603.741,43.
Ressalte-se ainda que o descumprimento do prazo
de retorno ao patamar legal submete o município à
suspenção imediata de todos os repasses de verbas
federais ou estaduais, conforme art. 169 da Constituição
da República:
Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
não poderá exceder os limites estabelecidos em lei
complementar. (Redação dada pela pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de
remuneração, a criação de cargos, empregos e funções
ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a
admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título,
pelos órgãos e entidades da administração direta ou
indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo
poder público, só poderão ser feitas: (Renumerado do
parágrafo único, pela Emenda Constitucional nº 19, de
1998)
I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente
para atender às projeções de despesa de pessoal e aos
acréscimos dela decorrentes; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
www.tce.es.gov.br

II - se houver autorização específica na lei de diretrizes
orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as
sociedades de economia mista. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
§ 2º Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar
referida neste artigo para a adaptação aos parâmetros
ali previstos, serão imediatamente suspensos todos os
repasses de verbas federais ou estaduais aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios que não observarem os
referidos limites. (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 19, de 1998)
§ 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos
com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei
complementar referida no caput, a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes
providências: (Incluído pela Emenda Constitucional nº
19, de 1998)
I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas
com cargos em comissão e funções de confiança;
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
II - exoneração dos servidores não estáveis. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Vide Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
§ 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo
anterior não forem suficientes para assegurar o
cumprimento da determinação da lei complementar
referida neste artigo, o servidor estável poderá perder
o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um
dos Poderes especifique a atividade funcional, o órgão
ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 5º O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo
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anterior fará jus a indenização correspondente a um
mês de remuneração por ano de serviço. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Art. 55. O relatório conterá:

§ 6º O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos
anteriores será considerado extinto, vedada a criação
de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou
assemelhadas pelo prazo de quatro anos. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do
saldo da disponibilidade de caixa;

§ 7º Lei federal disporá sobre as normas gerais a serem
obedecidas na efetivação do disposto no § 4º. (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
Ante o exposto, considerando que as justificativas
apresentadas foram insuficientes para afastar o
entendimento de que o limite legal de gastos com pessoal
do Poder Executivo foi ultrapassado, e considerando que
não houve, dentro do prazo legal, redução do percentual
excedente ao limite, sugere-se manter o indicativo de
irregularidade apontado o item 6.1.1 do RT 532/2018.
2.11 Inscrição de restos a pagar não processados sem
disponibilidade financeira suficiente (art. 55 da LRF)
(Item 7.4.1 do RT nº 532/2018)
Base Legal: Art. 55, III, b, 3 da LC 101/2000.
Dos Fatos:
A análise efetuada no RT 532/2018 verificou inscrição
de restos a pagar não processados sem disponibilidade
financeira suficiente, conforme transição a seguir:
A Lei Complementar 101/2000 (LRF), na Seção IV, ao
dispor sobre o Relatório de Gestão Fiscal, estabelece em
seu art. 55, III, b, 3, que a inscrição de restos a pagar não
processados deve se limitar ao saldo da disponibilidade
de caixa.

III - demonstrativos, no último quadrimestre:
b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas:

Tendo em vista a inobservância do art. 55, III, b, 3, da
LRF, nas fontes de recursos Saúde – Recursos Próprios,
Educação – Recursos Próprios, Fundeb 40% e Recursos
não vinculados (Recursos Próprios), nos respectivos
valores de R$ 300.660,44, R$4.806,83, R$ 3.114,50 e
R$ 154.727,41; propõe-se a citação do responsável para
apresentar justificativas e documentos pertinentes.
Da justificativa
Em resposta à citação o gestor responsável apresentou a
seguinte justificativa (Defesa Justificativa 26/2019 e Peça
Complementar 584/2019 e 585/2019)
(FIGURA)
(FIGURA)
(FIGURA) (FIGURA)
(FIGURA) (FIGURA)
Da Análise
O gestor inicia suas alegações apontando mais uma vez
para inconsistências de alguns valores contidas na tabela
28, elaborado pelo TCEES. Como já mencionado no item
2.9 desta instrução, as eventuais divergências existentes
na tabela são decorrentes da ausência de fidedignidade
das informações apresentadas pelo gestor na PCA.
Continuando suas argumentações o gestor afirma
que quanto aos recursos vinculados, o município
gerou disponibilidade de R$ 1.739.744,28, tendo
inscrito restos a pagar não processados no total de R$
www.tce.es.gov.br

510.933,98, resultando em uma disponibilidade líquida
de R$ 1.228.810,40. Entretanto, observa-se que o gestor
não individualizou os valores, apresentou-os de forma
consolidada como se fosse possível a disponibilidade de
uma fonte vinculada compensar o déficit de outra.
Com relação à fonte não vinculada (recursos próprios) o
gestor admite a existência de insuficiência financeira no
valor de R$ 1.056.357,36 “antes da inscrição de restos a
pagar não processados”. Mesmo com esta insuficiência
o gestor afirma que foram inscritos R$ 169.139,34 de
restos a pagar não processados.
Aduz, ainda, que com o veto ao artigo 41 da LC 101/2000,
não existe a classificação dos restos a pagar em despesas
liquidadas, não liquidadas e inscritas até o limite do
saldo remanescente, bem como as não inscritas por
falta de caixa. Dessa forma, na afirmação do gestor, as
exigências do artigo 55, inciso III letra b, deveriam ser
consideradas letra morta, não produzindo nenhum
efeito legal. Em que pese haver alguma divergência
sobre este tema, nos filiamos à corrente de que mesmo
com o veto presidencial os gestores deverão observar a
regra insculpida no aludido artigo 55, III, b, da LRF.
Embora ainda não exista um absoluto consenso por parte
dos estudiosos da questão dos Restos a Pagar, inclusive
no tratamento dispensado sobre a matéria nos diversos
Tribunais de Contas Estaduais; a orientação dominante
é pela observância das regras estabelecidas neste artigo
(41), as quais, ainda que integrantes de uma disposição
que foi vetada são as mesmas adotadas para os fins do
demonstrativo a que se refere o inciso III do art. 55 desta
mesma Lei. Neste contexto, por ilegal, não são admitidas
anulações ou cancelamentos de notas de empenho, com
a não inscrição em Restos a Pagar, de valores relativos a
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despesas liquidadas.
Observa-se que a LRF estabelece mecanismos de
controle para a inscrição de despesa e em restos a
pagar durante todo o mandato, seja por limitação do
empenho, cujo controle se dá bimestralmente, e ao
final de cada exercício, ao vedar a inscrição de restos
a pagar não processados por falta de disponibilidade
financeira. E no exercício em exame, os indicativos de
irregularidades apontados no presente processo pela
área técnica revelam que o município de Muniz Freire
não adotou nenhum desses mecanismos. Frise-se que a
regra remanescente imposta pelo artigo 55, III, b da LRF
encontra-se vigente, tanto é que, de acordo o Manual
de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro
Nacional, o Anexo 5 integra o Relatório de Gestão
Fiscal, devendo ser elaborado no último quadrimestre
(ou semestre) de cada exercício financeiro, e não só no
exercício de encerramento de mandato:
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.
Assim, não vislumbramos razão ao gestor, posto que a
inscrição em restos a pagar, ainda que não processados,
pressupõe a existência de lastro financeiro para o seu
pagamento, nos termos da gestão fiscal responsável.
Diante do exposto, sugere-se manter o indicativo
de irregularidade apontado no item no 7.4.1 do RT
532/2018.

2.12 Transferências de recursos ao Poder Legislativo
acima do limite constitucional (Item 9 do RT nº
532/2018)
Base Legal: 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.
Dos Fatos:
A análise efetuada no RT 532/2018 apurou que o Poder
Executivo transferiu ao Poder Legislativo, recursos
acima do limite permitido pela Constituição Federal, no
montante de R$ 110.863,60, conforme tabela 32 do RT.

legislativo ao executivo municipal, também deve ser
deduzido do cálculo, em conformidade ao Parecer
Consulta TC 003/2012. Para corroborar suas alegações o
gestor documentação de suporte.
Sendo
assim,
compulsando
os
documentos
encaminhados, constata-se que assiste razão o gestor,
portanto, sugere-se afastar o indicativo de irregularidade
apontado no item 9 do RT 532/2018.
Por oportuno, cabe demonstrar que com as deduções
dos valores relatados acima as transferências para o
Poder Legislativo apresentaram o seguinte resultado:

(FIGURA)

(FIGURA)

Da justificativa

[...]

Em resposta à citação o gestor responsável apresentou a
seguinte justificativa (Defesa Justificativa 26/2019 e Peça
Complementar 588/2019 a 591/2019)

6. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

(FIGURA)
(FIGURA) (FIGURA)
(FIGURA
Da Análise
O gestor argumenta que não transferiu recursos ao
Poder Legislativo em montante superior ao permitido,
tendo em vista que conforme preconiza o art. 29-A as
despesas com inativos não fazem parte do cômputo do
limite de gasto do Poder Legislativo Municipal. Desta
forma, considerando que no balancete da execução
orçamentária da Câmara consta o registro do valor de
R$ 108.338,85, referente à pagamento de inativos, este
deve ser excluído do cálculo realizado pelo TCEES.
Aduz ainda o gestor que, que o valor de R$ 20.000,00,
relativo à devolução de duodécimo repassado pelo
www.tce.es.gov.br

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
município de Muniz Freire, exercício de 2017, formalizada
de acordo com a IN TCEES 43/2017 e instruída de acordo
com o escopo definido na Resolução TC 297/2016 e
alterações posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto
na legislação pertinente, opina-se no sentido de
que este Egrégio Tribunal de Contas emita PARECER
PRÉVIO, dirigido à Câmara Municipal de Muniz Freire,
recomendando a REJEIÇÃO da prestação de contas anual
do Sr. Carlos Brahim Bazzarella, prefeito no exercício
de 2017, na forma do art. 80 da Lei Complementar
621/2012, tendo em vista a mantença das seguintes
irregularidades.
Item 4.3.1 do RT 532/2018 e 2.2 desta instrução –
Ocorrência de déficit orçamentário – Base legal: artigos
48, alínea “b”; 75, 76 e 77, da Lei Federal nº 4.320/1964.
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Item 4.3.1.1 do RT 532/2018 e 2.3 desta Instrução –
Valores recebidos a título de compensação financeira
pela exploração de petróleo e gás natural divergem
quanto ao saldo bancário - Base legal: art. 8º da Lei
Federal 7.990/89 e art. 2º da Lei Estadual 10720/2017.
Item 6.3 do RT 532/2018 e 2.7 desta instrução – Déficit
financeiro em diversas fontes - Base legal: Art. 1º, § 1º,
c/c artigo 4º, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar nº
101/2000.
Item 6.4 do RT 532/2018 e 2.8 desta instrução –
Não reconhecimento das provisões matemáticas
previdenciárias relacionadas aos aposentados e
pensionista sob responsabilidade do município - Base
legal: Normas Brasileiras de Contabilidade.
Item 6.1.1 do RT 532/2018 e 2.10 desta instrução Descumprimento do limite legal com despesa de pessoal
- Poder Executivo e consolidado - Base legal: alínea b,
inciso III, do Artigo 20, 22 e 23 da LC 101/2000.
Item 7.4.1 do RT 532/2018 – e 2.11 desta instrução
– Inscrição em restos a pagar não processados sem
disponibilidade financeira suficiente – Base legal: Art. 55,
III, b, 3 da LC 101/2000.
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
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.

(FIGURA)
Os dados acima demonstram que o município obteve
superávit financeiro para abertura de créditos adicionais
orçamentários no exercício subsequente no valor de
R$ 100.472,76, entretanto, deverá ser observada as
correspondentes fontes de recursos, na forma do
artigo 43 da Lei 4.320/1964 c/c artigo 8º da Lei de
Responsabilidade Fiscal – Lei Federal 101/00.
Ressalta-se, porém, que a municipalidade incorreu em
déficit financeiro nas seguintes formes de recursos: MDE
(R$ 193.371,95), FUNDEB 40% (R$ 613.251,08), FUNDEB
60% (R$ 1.682.365,84), FNDE (R$ 6.625,69) e Recursos
ordinários (R$ 1.128.337,64).
Quanto ao resultado negativo na execução orçamentária,
as despesas empenhadas suplantaram as receitas
arrecadas no exercício de 2017, apresentando um déficit
orçamentário de R$ 982.965,90.
Demonstra ainda, que a municipalidade não atendeu
em sua integralidade os limites constitucionais e legais,
pois não realizou operações de crédito e antecipação de
receita orçamentária, gastou acima do limite mínimo
com a manutenção do ensino, Fundeb, saúde, repassou
o duodécimo ao legislativo dentro do máximo permitido,
entretanto, ultrapassou os limites de pessoal do
executivo e consolidado.

Nesse passo, desta Prestação de Contas Anual, podemse extrair os seguintes dados:

Diante do exposto, concluo que a Prestação de
Contas Anual da Prefeitura de Muniz Freire, sob a
responsabilidade do senhor Carlos Brahim Bazzarella,
Prefeito Municipal, referente ao exercício de 2017,
não atendeu em sua integralidade os pilares da LRF e a
execução do orçamento

Tabela1 – Resultado Governamental

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO:

www.tce.es.gov.br
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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
1. PARECER PRÉVIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da primeira câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1 Afastar as seguintes irregularidades:
1.1.1 Abertura de crédito adicional utilizando fonte de
recurso sem lastro financeiro (Item 4.1.1 do RT 532/2018
e 2.1 da ITC 720/2019);
1.1.2 Divergência entre o somatório do disponível das
UG e o valor evidenciado no Termo de Verificação das
Disponibilidades consolidado (Item 5.1 do RT 532/2018
e 2.4 da ITC 720/2019);
1.1.3 Divergência entre o saldo da dívida ativa flutuante
e o saldo do passivo financeiro evidenciado no Balanço
Patrimonial (Item 6.1 do RT 532/2018 e 2.5 da ITC
720/2019);
1.1.4 Divergência quanto ao saldo do Patrimônio Líquido
do exercício (Item 6.2 do RT 532/2018 e 2.6 da ITC
720/2019);
1.1.5 Resultado financeiro das fontes de recursos
evidenciado no balanço patrimonial é inconsistente em
relação aos demais demonstrativos contábeis (relação de
restos a pagar, ativo financeiro, termo de verificação de
caixa (Item 6.5 do RT 532/2018 e 2.9 da ITC 720/2019);

1.1.6 Transferências de recursos ao Poder Legislativo
acima do limite constitucional (Item 9 do RT 532/2018 e
2.12 da ITC 720/2019).

descumprimento do disposto no artigo 5º, inciso IV, §§
1º e 2º, da Lei n. 10.028/00, consoante apontamento
descrito no item 6.1.1 do RT 532/2018.

1.2 Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo
Municipal a REJEIÇÃO das contas da Prefeitura
Municipal de Muniz Freire, no exercício de 2017, sob a
responsabilidade do senhor Carlos Brahim Bazzarella,
na forma prevista no artigo 80, inciso III, da Lei
Complementar 621/2012, tendo em vista a manutenção
das seguintes irregularidades:

1.4 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.

1.2.1 Ocorrência de déficit orçamentário (Item 4.3.1 do
RT 532/2018 e 2.2 da ITC 720/2019);

2. Unânime.

1.2.2 Valores recebidos a título de compensação
financeira pela exploração de petróleo e gás natural
divergem quanto ao saldo bancário (Item 4.3.1.1 do RT
532/2018 e 2.3 da ITC 720/2019);
1.2.3 Déficit financeiro em diversas fontes (Item 6.3 do
RT 532/2018 e 2.7 da ITC 720/2019);
1.2.4 Não reconhecimento das provisões matemáticas
previdenciárias relacionadas aos aposenteados e
pensionista sob responsabilidade do município (Item 6.4
do RT 532/2018 e 2.8 da ITC 720/2019);
1.2.5 Descumprimento do limite legal com despesa de
pessoal – Poder Executivo e consolidado (Item 6.1.1 do
RT 532/2018 e 2.10 da ITC 720/2019);
1.2.6 Inscrição em restos a pagar não processados sem
disponibilidade financeira suficiente (Item 7.4.1 do RT
532/2018 e 2.11 da ITC 720/2019).
1.3 Formar autos apartados, nos termos dos artigos
38, inciso II, e parágrafo único, 134, inciso III, e § 2º
e 281 do RITCEES, com a finalidade de apurar se há
responsabilidade pessoal do Gestor Municipal pelo
www.tce.es.gov.br

1.5 Arquivar os autos após os trâmites legais.
3. Data da Sessão: 17/04/2019 – 11ª 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
Relator
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição
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Atos da 2ª 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 00379/2019-7
Processo: 05680/2015-1

Conselheiros-substitutos
João Luiz Cotta Lovatti

Ministério Público Especial de Contas

Classificação: Tomada de Contas Especial Instaurada
UG: ADERES - Agência de Desenvolvimento Das Micro e
Pequenas Empresas e do Empreendedorismo
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: PEDRO GILSON RIGO, JOSE LUIZ GRISOTTO
RIBEIRO, MARIA CLAUDIA DANIEL, ALEONSIO BASILIO DA
SILVA, MAYCON JUNIOR COCO LOURENCO, ASSOCIACAO
CHAO VIVO
Procuradores: JULIANNA GUEDES BASTOS (OAB: 9178ES), DORALICE DA SILVA (OAB:7797-ES), ABILIO VILELA
DE AMORIM (OAB: 22858-ES)

SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – ADERES – AGÊNCIA
DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS E DO EMPREENDIMENTO – JULGAR
CONTAS IRREGULARES – RESSARCIMENTO – AFASTAR
IRREGULARIDADE – MULTA – DEIXAR DE APLICAR PENA
DE INABILITAÇÃO – CIÊNCIA – ARQUIVAR.
www.tce.es.gov.br

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata-se de Tomada de Contas Especial da ADERES –
Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas
Empresas e do Empreendimento, instaurada por Lúcia
Helena Dornellas – Diretora Presidente, através de
Portaria ADERES nº 002/2015, acerca de possíveis
irregularidades na execução do Convênio nº 026/2012,
firmado entre a ADERES e a Associação Chão Vivo,
cujo objetivo visava o fortalecimento do processo de
comercialização da Agricultura Familiar e Economia
Solidária do Estado do ES – RECAFES e de unidades de
beneficiamento/agroindústrias da Agricultura Familiar
Capixaba, com sede em Colatina.
Em 24/08/2015 foi protocolizado pedido de prorrogação
de prazo pela ADERES, na pessoa de sua gestora,
respondido à fl. 33, com a concessão de mais 90 dias,
contados a partir de 10/08/2015 (término do prazo
inicial), para apresentação da Tomada de Contas Especial.
Após análise do Ofício ADERES/GAB nº 209/15, relativo
ao Relatório Final da Comissão Especial de Tomada
de Contas (Processo Administrativo nº 70025355) e
ao Convênio nº 026/2012 (Processo Administrativo
nº 59884010), a Secretaria de Controle Externo de
Denúncias e Representações – Secex Denúncias,
através de Instrução Técnica Inicial – ITI 00314/20168, ao verificar indícios de irregularidades, opinou pela
citação de Associação Chão Vivo (na pessoa de seu
representante legal), do Sr. José Luiz Grisotto Ribeiro,
da Sra. Maria Cláudia Daniel, do Sr. Aleôncio Basílio da
Silva, do Sr. Maycon Júnior Côco Louren, e do Sr. Pedro
Gilson Rigo, para apresentarem justificativas e demais
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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documentos que entendessem necessários.
Apresentaram justificativas os seguintes responsáveis:
Maria Cláudia Daniel (fls. 88/102), Aleôncio Basílio
da Silva (fls. 88/102), Maycon Júnior Côco Louren (fls.
88/102), José Luiz Grisotto Ribeiro (fls. 106/127) e
Associação Chão Vivo (fls. 132/168).
Após informações prestadas pelo Núcleo de Controle de
Documentos – NCD à fl. 174, declarou-se a revelia do Sr.
Pedro Gilson Rigo, por meio de Decisão Monocrática.
A Secretaria de Controle Externo de Denúncias
e Representações – Secex Denúncias elaborou
Manifestação Técnica, opinando por nova citação de
Associação Chão Vivo, na pessoa de seu representante
legal, posto ter alegado Luiz Henrique Toniato não deter
poderes para representá-la.
A proposta foi acolhida em sede de Decisão Monocrática
01543/2016-1, sendo, posteriormente, declarada a
revelia de Associação Chão Vivo através de Decisão
Monocrática 00498/2017-6, por não ter atendido ao
Termo de Citação.
Retornando os autos à Secex Denúncias para elaboração
de Instrução Técnica Conclusiva – ITC 01862/2017-1,
opinou-se por:
Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares
as contas dos seguintes responsáveis: Associação Chão
Vivo, Maria Cláudia Daniel – diretora vice-presidente
da associação chão vivo, Aleôncio Basílio da Silva –
diretor secretário da associação chão vivo, Maycon
Júnior Côco Louren – diretor tesoureiro da associação
chão vivo, Pedro Gilson Rigo – ex-diretor presidente da
ADERES, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “a”,
“b” e “d” da Lei Complementar 621/2012, em razão do

cometimento de infração que causou dano injustificado
ao erário disposto no item 2.1 da Instrução Técnica
Conclusiva, condenando-os, ao ressarcimento do valor
de R$ 204.562,46 (duzentos e quatro mil, quinhentos
e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos)
equivalente a 76.127,59 VRTE ao erário Estadual, em
solidariedade;
Afastar a irregularidade do item 2.1 da Instrução
Técnica Conclusiva em relação ao responsável José Luiz
Grisotto Ribeiro;
A aplicação de multa individual aos responsáveis na
medida de sua culpabilidade e do dano causado ao
erário, com amparo no art. 135, II, da Lei Complementar
621/2012.
O Procurador-Geral do Ministério Público de Contas,
Dr. Luciano Vieira, através de Parecer, pugnou
preliminarmente pela notificação de Maria Cláudia Daniel
e Maycon Júnior Côco Louren, para ratificar os termos
da defesa ou apresentar instrumento procuratório
referente ao advogado Abílio Vilela de Amorim, o que foi
prontamente atendido.
Às fls. 243/251, o Sr. Pedro Gilson Rigo apresenta suas
justificativas, que este Conselheiro Relator, em Decisão
em Protocolo 00446/2017-9, ressalta terem sido
apresentadas intempestivamente, após declaração de
revelia em Decisão de fl. 202.

Rigo e da Associação Chão vivo julgadas Irregulares, na
forma do artigo 84, inciso III, alíneas “a”, “c”, “e” e “f”,
da Lei Complementar nº 621/2012;
Seja aplicada à Associação Chão Vivo penalidade de
inabilitação para o recebimento de transferências
voluntárias de órgãos ou entidades sujeitas à jurisdição
deste Tribunal, e proibição de contratação pelo Poder
Público estadual ou municipal, pelo prazo de 5 anos, com
fulcro nos arts. 141, I e II da LC nº 621/2012;
Na Sessão Ordinária, ocorrida no dia 05 de setembro
de 2018, o Sr Pedro Gilson Rigo apresentou sustentação
oral, na condição de ex-Diretor da ADERES.
Posteriormente à realização da sustentação oral os autos
foram encaminhados para análise da equipe da Secex
Meios, que se manifestou por meio da Manifestação
Técnica 1156/2018 opinando pela manutenção do
entendimento apresentado na ITC 1862/2017, uma vez
que o defendente não apresentou documentos novos.
Instado novamente a se manifestar, o Ministério
Público de Contas, apresentou Parecer da lavra do Dr
Luciano Vieira, encampando o opinamento exarado na
Manifestação Técnica 1156/2018.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

O Ministério Público de Contas através do parecer
exarado pelo Procurador-Geral de Contas, Dr. Luciano
Vieira, divergiu parcialmente do posicionamento da Área
Técnica, nos seguintes termos:

A referida Tomada de Contas Especial foi instaurada
segundo o rito do artigo 5º da Instrução Normativa TC
nº 32/2014, que dispõe sobre a instauração, organização
e encaminhamento de processos de Tomada de Contas
Especial ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo.

Sejam as contas dos Srs. Maria Cláudia Daniel, Aleôncio
Basílio da Silva, Maycon Júnior Côco Louren, Pedro Gilson

Quanto à análise da irregularidade apontada pela equipe
técnica:
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2.1 Ausência de prestação de contas final do total dos
recursos recebidos mediante Convênio nº 026/2012 –
Critério: Inobservância da cláusula 8ª do instrumento
de repasse “convênio 26/2012” c/c artigo 31 da Portaria
AGE/SEFAZ nº 01 – R/2006, bem como ao art. 70,
parágrafo único, da CF/88.
A irregularidade identificada se trata de ausência de
prestação de contas de Convênio firmado entre a ADERES
e a Associação Chão Vivo, em virtude de a Associação
não ter apresentado a prestação de contas no prazo
de 60 dias após o término do Convênio, que se deu em
30/06/2014, após duas prorrogações.
Vale lembrar que tanto a Associação Chão Vivo, quanto
o Sr. Pedro Gilson Rigo – Diretor Presidente da ADERES,
foram declarados revéis.
Os responsáveis pela Associação, Srs Maria Cláudia
Daniel, Aleôncio Basílio da Silva, Maycon Júnior Côco
Louren e José Luiz Grisotto Ribeiro alegaram não serem
responsáveis por bens que se perderam em razão de
caso fortuito (enchente ocorrida em dezembro de 2013
no Município de Colatina).
Quanto aos bens adquiridos por força do Convênio,
afirmaram que a propriedade móvel teria se consolidado
com a tradição à Administração Pública, cumprindo,
portanto, cláusula contratual. Pois, dos bens adquiridos
pela Associação, foram devolvidos á ADERES 02 (dois)
veículos e 02 (dois) notebooks, num total de R$ 81.080.00
(oitenta e um mil e oitenta reais).
Aduzem ainda terem sido violados pela Comissão de
Apuração da Tomada de Contas Especial os princípios
constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do
devido processo legal, uma vez que não foram citados

e/ou intimados quando do processo administrativo
originário (nº 70025355).
Destacam, por fim, ter havido bloqueio de bens por parte
da Justiça do Trabalho, o que dificultou a apresentação
das contas ao final.
Posteriormente, em sede de sustentação oral, o Sr Pedro
Gilson Rigo – Diretor Presidente informou que no período
em que foi prorrogado o Convênio não estava à frente
da ADERES, mas sim o Sr Valdemar Fonseca dos Santos,
que enquanto atuou como gestor público cumpriu seu
dever de acompanhar o andamento e execução do
Convênio, tendo inclusive, tomado todas as providências
legais necessárias para que a convenente apresentasse a
prestação de contas.
Com relação aos responsáveis pela Associação Chão
Vivo, a equipe técnica verificou que não foi elaborada
relação dos bens que foram perdidos pela ocorrência
da enchente (Boletim de Ocorrência nº 20220020), não
havendo comprovação de bens deteriorados naquela
ocasião.
No tocante à violação de princípios constitucionais,
ressaltaram que foi disponibilizado às partes momento
oportuno para apresentação de defesa, qual seja,
após a elaboração da ITI, onde as condutas foram
individualizadas e os fatos jurídicos demonstrados.
Abaixo, segue evolução detalhada do Processo
Administrativo nº 59884010, que deu origem ao
Convênio firmado entre a ADERES e a Associação Chão
Vivo:
Às fls. 110/114 consta o Plano de Trabalho, às fls. 190/191
foi juntado Relatório de Acompanhamento, assinado
pela Sra Tathiana Bersani Tristão – Assessora Especial,
www.tce.es.gov.br

que atuava na fiscalização do Convênio. Às fls. 193/194
foi incluído Ofício da ADERES, dirigido à Associação Chão
Vivo, solicitando a apresentação de prestação de contas
parcial, uma vez que o prazo do Convênio estava há 45
dias de seu encerramento, bem como dando conta de
que já tinha sido solicitado, sem sucesso, à Associação, o
fornecimento de algumas informações, tanto por e-mail
quanto via telefone.
Conta ainda, Requerimento de prorrogação de prazo do
Convênio que a Associação enviou à ADERES, fls. 196 e
Parecer Técnico favorável à concessão da prorrogação,
fls. 197. Além, disso, foi juntado e-mail da Sra Tathiana
encaminhado aos responsáveis pela Associação
informando que o prazo do Convênio somente seria
prorrogado caso lhes fosse enviado prestação parcial de
contas.
Posteriormente, os autos foram encaminhados para
a Assessoria Jurídica da ADERES, que se manifestou
favoravelmente à prorrogação do prazo de vigência,
tendo em vista que não haveria alteração na natureza do
objeto, fls. 199/200.
A Sra Tathiana realizou visita técnica às Associações
agroindustriais contempladas pelo Convênio e produziu
relatório, fls. 206/211 concluindo que algumas delas
não possuíam maturidade suficiente para participar de
uma rede de comercialização, que era o objetivo do
Convênio. Foi realizada reunião com a Associação Chão
Vivo, fl. 212, para tomarem ciência da situação, bem
como ficou acordado que caso não fosse enviada, dentro
do prazo estipulado, a prestação de constas parcial, novo
Plano de Trabalho com detalhamento das ações a serem
desenvolvidas para atingirem o objetivo do Convênio e
novo cronograma, o Convênio seria cancelado.
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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A Associação encaminhou a prestação de contas parcial,
fls. 214/239, porém, após análise técnica, fls. 242/243,
foi constatada, dentre outras inconsistências, que a
prestação de contas se referia somente à primeira
parcela recebida, no valor de R$ 119.580,00, não
fazendo menção à segunda parcela recebida, no valor
de R$ 10.000,00, o que levou a ADERES a solicitar a
complementação do Relatório, sob pena de rescisão do
Convênio.
Em resposta à análise técnica realizada, a ADERES
encaminhou Ofício, fls. 246/253 a Associação Chão Vivo
solicitando o encaminhamento dos elementos faltantes,
bem como saneamento das pendências, para conclusão
do Convênio.
Em resposta, a Associação encaminha Ofício à ADERES,
fls. 255/305, apresentando, dentre outros documentos,
algumas notas fiscais, contrato de prestação de serviços
e extratos bancários, requerendo ao final a prorrogação
de prazo em mais 12 meses.
Sob a fundamentação de que o “Governo do Estado
tem concentrado esforços para fortalecer a agricultura
familiar rural, a ADERES concede mais 6 meses de prazo
para que a Associação conclua seus trabalhos, de acordo
com instruções oferecidas em Pareceres Técnico e
Jurídico, às fls. 307/310.
Às fls. 325/326 foram juntadas cópias de e-mails enviados
à Associação pela Sra Tathiana informando que aguarda
notícias sobre o andamento das ações do Convênio
e lembrando da necessidade de encaminhamento da
prestação de contas final. Às fls. 328/339 consta Ordem
de Serviço de Auditoria da Secretaria de Estado de
Controle e Transparência – SECONT, por meio da qual
é instaurada auditoria para avaliação da execução e

prestação de contas de convênio, bem como notificação
à Associação e seus responsáveis para que apresentem
a prestação de contas, devolvam os bens adquiridos
ou recolham o valor do débito imputado, todavia, a
Associação se manteve inerte.
Observa-se que às fls. 346/347 foram juntados Termos
de devolução de bens adquiridos pela Associação com
os recursos oriundos do Convênio. Foi juntado às fls.
348/350 cópias do Boletim de Ocorrência registrado pela
Cooperativa de Agricultores Familiares de Colatina, que
havia recebido da Associação alguns bens adquiridos
com recursos do Convênio. No BO foi registrado que
no dia 24/12/2013 houve uma enchente na cidade de
Colatina, afetando a Cooperativa com a perda de móveis
e utensílios, porém, não faz menção a quais bens foram
perdidos.
O Sr José Luiz Grisotto Ribeiro, representante legal
da Associação Chão Vivo, e quem propôs a parceria
ao Poder Público, enviou notificação à ADERES, fls.
351/353, informando que apresentou carta de renúncia
à Associação, como forma de eximir-se de uma possível
responsabilização.

Chão Vivo por meio do Convênio 026/2012, em duas
parcelas foi de R$ 129.580,00; a Associação devolveu a
ADERES 01 automóvel Siena no valor de R$ 36.920,00,
01 Caminhonete Fiat Strada, no valor de R$ 38.580,00 e
02 Notebooks, sendo cada um no valor de R$ 2.790,00
totalizando R$ 5.580,00, restando configurado que
o valor total dos bens devolvidos, de acordo com as
notas fiscais juntadas aos autos, foi de R$ 81.080,00, de
modo que o valor que deveria ser devolvido ao erário
importaria em um total de R$ 48.500,00”.
Entretanto, a própria comissão da Tomada de Contas
corrigiu monetariamente o valor do dano apurado com
base em ferramenta disponibilizada no site do Tribunal
de Contas da União – TCU, conforme Relatório, de fls.
31/50, chegando ao total de R$ 52.011,40 a ser ressarcido
ao erário até a data de 09 de junho de 2015, indicando
como responsáveis os dirigentes da Associação Chão
Vivo, Srs. José Luiz Grisotto Ribeiro – Diretor Presidente,
Maria Claudia Daniel – Diretora Vice-Presidente, Maycon
Junior Côco Lourenço – Diretor Tesoureiro e Aleônsio
Basílio da Silva – Diretor Secretário.

Às fls. 398/399 a ADERES junta aos autos Relatório
Situacional do Convênio, informando que foram
devolvidos a instituição 02 veículos e 02 notebooks
que a Associação adquiriu com os recursos repassados.
À fl. 421 consta publicação de Portaria que determina
a instauração de Tomada de Contas visando apurar os
fatos ocorridos.

Porém, em novo Relatório produzido, juntado ao Processo
70025355, às fls. 254/277 a Comissão de Tomada de
Contas apresenta o valor do dano recalculado, no total
de R$ 73.635,78, bem como responsabiliza, além dos
responsáveis pela Associação Chão Vivo, anteriormente
apontados, os seguintes responsáveis pela ADERES:
Pedro Gilson Rigo – Diretor Presidente e Odmar Péricles
Nascimento – Diretor Técnico.

O processo anexo 70025355 trata da Tomada de Contas
instaurada, que identificou os responsáveis e quantificou
o dano, apresentando, incialmente, o seguinte resultado:
“Considerando que o valor total repassado à Associação

Contudo, em Relatório Conclusivo, juntado às fls.
296/337 do processo 70025355, a comissão de Tomada
de Contas, com base em Manifestação Técnica elaborada
pela SECONT, às fls. 284/293, realizou reavaliação do valor
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do dano, concluindo que deveria ser ressarcido o total
do valor repassado por meio do Convênio, acrescido de
juros e correção monetária, totalizando R$ 216.309,80, a
ser ressarcido da seguinte forma: Pedro Gilson Rigo: R$
54.099,07, Odmar Péricles Nascimento: R$ 54.077,45,
José Luiz Grisotto Ribeiro: R$ 54.077,45, Maria Claudia
Daniel: R$ 18.018,61, Maycon Junior Côco Lourenço: R$
18.018,61 e Aleônsio Basílio da Silva: R$ 18.018,61.
Pois bem. Após análise detida dos Processos
Administrativos 59884010 e 70025355, possível
perceber que a ADERES agiu de acordo com os ditames
legais na condução do repasse de recursos à Associação.
Os processos se encontram devidamente instruídos,
constando, para tanto, as peças necessárias para o
sucesso do Convênio, que não foi obtido por ausência da
prestação de contas final por parte da Associação.
Abaixo, segue a sequência das medidas que foram
adotadas pela ADERES visando à elisão do dano e
apuração da responsabilização pelo dano causado,
conforme Processo 59884010:
Fls. 193: Solicitação à Associação de prestação de contas
parcial, enviada no dia 15/07/2013 pelo Sr Odmar
Péricles Nascimento – Diretor de Economia Solidária da
ADERES;
Fls. 246/249: Ofício/ADERES enviado à Associação pelo
Sr Pedro Gilson Rigo, datado dia 26/11/2013, solicitando
à Associação que complementasse a prestação de contas
parcial apresentada;
Fl. 330: Notificação, do dia 28/10/2014, enviada à
Associação, pelo Sr Pedro Gilson Rigo, concedendo
prazo de 10 (dez) dias para a devolução de todos os
bens adquiridos e/ou construídos com os recursos do

Convênio;
Fl. 331: Notificação, do dia 28/10/2014, enviada à
Associação pelo Sr Pedro Gilson Rigo, concedendo prazo
de 30 (trinta) dias para a apresentação da prestação de
contas ou a devolução do valor recebido, acrescido de
correção monetária;
Fls. 414/415: Em 10/03/2015, realizado pela Sra Lúcia
Helena Dornellas – nova diretora da ADERES, Inscrição da
Associação como inadimplente no Sistema Integrado de
Gestão das Finanças Públicas do ES – SIGEFES, inscrição
da Associação no Cadastro Informativo de Créditos
não Quitados – CADIN e inclusão na conta “Diversos
Responsáveis” na Unidade Gestora da ADERES.
Do dever de prestar contas

Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de
controle interno de cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física
ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade,
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores
públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em
nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de
1998)
De acordo com o que se extrai de farta jurisprudência
produzida pelo Tribunal de Contas da União –TCU, a
responsabilidade pela prestação de contas de Convênio
recai sobre o gestor da entidade beneficiada. Observe:

A obrigação de prestar contas se revela uma imposição
constitucional, em razão de possibilitar aferir a
veracidade, bem como a regular aplicação do dinheiro
público. Vejamos:

9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos
de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria
Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial
da Presidência da República - SEPPIR, em face do Sr.
Clécio Antônio de Lima (CPF 244.375.737-49) e do Grupo
Espírita Olissa Alaye (CNPJ 03.437.232/0001-08), em
razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos
recebidos por força do Convênio nº 774525/2012 (SIAFI
n. 774525). ACORDAM os Ministros do Tribunal de
Contas da União, reunidos em sessão da 2ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º inciso I, 16, inciso III, alíneas “a”
e “c”, 19 e 23, inciso III, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts.
1º, inciso I, 209, incisos III e IV, 210 e 214, inciso III, do
Regimento Interno do TCU, em:

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial da União e das entidades da
administração direta e indireta, quanto à legalidade,
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções
e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso

9.1. Considerar revéis Clécio Antônio de Lima (CPF
244.375.737-49) e o Grupo Espírita Olissa Alaye (CNPJ
03.437.232/0001-08), de acordo com o art. 12, § 3º,
da Lei nº 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao
processo;

Em pesquisa ao site da Secretaria da Fazenda estadual
consta que a Associação Chão Vivo se encontra
inadimplente.
Após a abordagem de todo o iter procedimental,
conforme demonstrado acima, resta claro que a
ADERES envidou os esforços necessários para que a
Associação apresentasse a prestação de contas final
que comprovasse a correta aplicação dos recursos
repassados.
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9.2. Julgar irregulares as contas de Clécio Antônio
de Lima (CPF 244.375.737-49) e do Grupo Espírita
Olissa Alaye (CNPJ03.437.232/0001-08), condenandoos, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$
98.820,00, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias,
a contar da notificação, para comprovarem, perante
o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do RI/TCU), o
recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional,
atualizada monetariamente e acrescida dos juros de
mora, calculados a partir de 19/12/2012, até a data do
recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor;
9.3. Aplicar a Clécio Antônio de Lima (CPF 244.375.737-49)
e ao Grupo Espírita Olissa Alaye (CNPJ 03.437.232/000108) a multa prevista no art. 57 da Lei nº 8.443/1992, c/c
o art. 267 do Regimento Interno, no valor individual de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a fixação do prazo de
quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem,
perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do
Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos
cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente
desde a data do presente Acórdão até a do efetivo
recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na
forma da legislação em vigor;
9.4. Autorizar, desde logo, caso venha a ser requerido
pelos responsáveis, o pagamento das dívidas
mencionadas nos itens 9.2 a 9.3 deste Acórdão, em até
36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, nos
termos do art. 26 da Lei nº 8.443/1992, c/c o art. 217
do Regimento Interno do TCU, fixando o vencimento
da primeira parcela em até 15 (quinze) dias, a contar
do recebimento da notificação, e o das demais a cada
30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada parcela os
encargos legais devidos, na forma prevista na legislação

em vigor;
9.5. Alertar os responsáveis que a falta de comprovação
do recolhimento de qualquer parcela importará o
vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do
§ 2º do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal;
9.6. Determinar à SECEX-PR que inclua nas notificações
para o pagamento dos valores mencionados nos itens
9.2 e 9.3 deste Acórdão o disposto nos itens 9.4 e 9.5,
com fundamento nos arts. 15 e 18, inciso II, alínea “a”,
da Resolução nº 170/2004;
9.7. Autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso
II, da Lei nº 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas,
caso não atendidas as notificações;
9.8. Encaminhar, com fundamento no § 3º, do art. 16 da
Lei nº 8.443/1992, cópia deste Acórdão, bem como do
Relatório e Voto que o fundamentam, aos responsáveis,
ao Ministério da Cultura, ao Procurador-Chefe da
Procuradoria da República no Estado do Paraná e demais
interessados, para adoção das medidas que entenderem
cabíveis, com a informação de que a decisão está sujeita
a Recurso de Reconsideração previsto nos arts. 32, I, 33
da Lei nº 8.443/1992, combinado com os arts. 277 I, e
285 do RI/TCU.
SUMÁRIO: CONVÊNIO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
POR OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS.
OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS RECAI SOBRE A
PRESIDENTE DE ASSOCIAÇÃO NA ÉPOCA EM QUE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS TORNOU-SE EXIGÍVEL. NÃO
APRESENTAÇÃO DE ARGUMENTOS QUE ELIDISSEM A
OMISSÃO. COMPROVAÇÃO DE REGULAR APLICAÇÃO DOS
RECURSOS PÚBLICOS. CONTAS JULGADAS REGULARES
COM RESSALVAS DE UMA RESPONSÁVEL. CONTAS
www.tce.es.gov.br

JULGADAS IRREGULARES DE OUTRA RESPONSÁVEL.
APLICAÇÃO DE MULTA.
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONVÊNIO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ/AC. OMISSÃO NO
DEVER DE PRESTAR CONTAS. INEXECUÇÃO DO OBJETO
PACTUADO. CITAÇÃO. REVELIA. CONTAS IRREGULARES.
DÉBITO. MULTA. 1. A inexecução de objeto e a omissão
na prestação de contas de convênio acarretam a
irregularidade das contas de responsável revel.
Sumário: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONVÊNIOS.
OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS. CITAÇÃO.
REVELIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA BOA
E REGULAR APLICAÇÃO DOS RECURSOS. CONTAS
IRREGULARES. DÉBITO. MULTA.
A ausência de comprovação da boa e regular aplicação
dos recursos, em decorrência da omissão do responsável
em face do dever de prestar contas, seguida de revelia,
importam no julgamento pela irregularidade das contas,
na condenação em débito e na aplicação de multa.
O posicionamento adotado por esta Corte de Contas,
inclusive, mantem seu entendimento em perfeita
sintonia com o juízo adotado pelo TCU e STF – Supremo
Tribunal Federal no sentido de que: “O dever de prestar
contas é da pessoa física responsável por bens e valores
públicos e não da entidade. Independe de ser a pessoa
física agente público ou não.”.
Assim também, o Decreto Lei 200/1967, prevê em seu
artigo 93 que o ônus da prova cabe a quem se utilizou
dos recursos:
Art. 93. Quem quer que utilize dinheiros públicos terá de
justificar seu bom e regular emprego na conformidade
das leis, regulamentos e normas emanadas das
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autoridades administrativas competentes.
Em sede de Instrução Técnica Conclusiva, a equipe
técnica sugere, com base nos relatórios elaborados pela
Comissão de TCE, a manutenção da irregularidade pela
ausência de prestação de contas final do total do Convênio
em face dos responsáveis pela Associação Chão Vivo,
que foi a beneficiária dos recursos públicos advindos do
Convênio, bem como em face do Sr Pedro Gilson Rigo –
Ex Diretor Presidente da ADERES, imputando a todos o
ressarcimento do montante apurado pela Comissão, no
total de R$ 201.562,46 e aplicação de multa.
Posteriormente à realização de sustentação oral pelo Sr
Pedro Gilson Rigo a equipe técnica realiza nova análise,
porém, sem reanalisar o mérito da questão, uma vez
que não foram apresentados documentos novos pelo
responsável.
De acordo com farta documentação probatória juntada
aos autos, nota-se que a ADERES envidou esforços para
que a Associação apresentasse a prestação de contas.
Pois, além de enviar várias notificações à Associação,
inclusive, antes mesmo que se findasse o prazo do
Convênio, inscreveu-a no SIGEFES, no CADIN, na conta
“Diversos Responsáveis” na Unidade Gestora da ADERES
e instaurou a Tomada de Contas Especial para apurar os
fatos e quantificar o dano.
Desta forma, podemos concluir que não faltaram
oportunidades para que a Associação enviasse a
prestação final de contas do Convênio, regularizando
assim sua situação perante a ADERES. Todavia, a entidade
preferiu se manter inerte, motivo pelo qual não assiste
razão para que seja penalizado o gestor da ADERES, pois,
muito embora seja de sua responsabilidade a fiscalização
da correta aplicação dos recursos provenientes do

Convênio, temos que o mesmo não se manteve inerte
frente à situação, pelo contrário, se empenhou para que
fosse feita a correta prestação de contas.

Entretanto, com a realização da quitação do pagamento
do ressarcimento imposto ao município, a entidade terá
direito a Certidão Negativa.

A ADERES nomeou fiscal especificamente para a
fiscalização do referido Convênio, a Sra Tathiana Bersani
Tristão – Assessora Especial, e a prorrogação do Convênio
se deu em virtude de Parecer favorável da Assessoria
Jurídica do órgão.

Caso a entidade efetue parcelamento da dívida, terá
direito à Certidão Positiva com efeito de negativa, nos
termos da legislação tributária, podendo voltar a efetivar
parcerias com o Poder Público.

Diante de todo o exposto, divergindo parcialmente
do entendimento técnico e ministerial, afasto
a responsabilização do Sr Pedro Gilson Rigo e
consequentemente o ressarcimento a ele imputado, bem
como entendo ainda que o valor a ser ressarcido ao erário
é de R$ 73.635,78, que deve ser atualizado desde a data
de sua última atualização pela Comissão da TCE. Pois,
entendo que devolver todo o valor que foi dispendido
para o Convênio se reverteria em enriquecimento ilícito
por parte da Administração Pública, uma vez que foram
devolvidos alguns bens adquiridos por meio do recurso
repassado.
Finalmente, no tocante à proposta de inabilitação da
Associação Chão Vivo, apresentada pelo Ministério
Público de Contas, para o recebimento de transferências
voluntárias, de órgãos ou entidades sujeitas à jurisdição
do Tribunal de Contas e proibição de contratação, pelo
Poder Público estadual ou municipal, pelo prazo de cinco
anos, entendo que não deva ser aplicada por esta Corte
de Contas, além do que já está sendo aplicado, que é
o ressarcimento e a multa. Inclusive, registro que como
o ressarcimento é inscrito em Dívida Ativa, a entidade
já não possui direito a receber Certidão Negativa de
débito, que é condição para firmar parcerias com o
Poder Público.
www.tce.es.gov.br

Realmente, a entidade cometeu a falha de não prestar
contas devidamente, porém, há que se ressaltar que
passou por dificuldades alheias à sua vontade, tendo
em vista a enchente que ocorreu em Colatina no ano de
2013, o que, inclusive, resultou na perda de documentos
e equipamentos.
Impor neste momento mais uma sanção, qual
seja: a pena de inabilitação, poderia inviabilizar o
funcionamento da referida entidade, mesmo que essa
quitasse ou parcelasse o débito, motivo pelo qual divirjo
do posicionamento ministerial, não aplicando a pena
de inabilitação a entidade pelos fundamentos retro
mencionados.
Ante todo o exposto, divergindo parcialmente do
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. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACÓRDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões
expostas pelo Relator:
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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1.1. Manter a seguinte irregularidade:
1.1.1. Ausência de Prestação de Contas final do total dos
recursos recebidos mediante Convênio nº 026/2012;
1.2. Julgar regulares as contas do Sr Pedro Gilson Rigo,
em razão do afastamento de sua responsabilização
em relação à irregularidade do item 2.1 – Ausência de
Prestação de Contas final do total dos recursos recebidos
mediante Convênio nº 026/2012.
1.3. Julgar irregulares as contas de Associação Chão
Vivo, José Luiz Grisotto Ribeiro, Maria Cláudia Daniel,
Aleôncio Basílio da Silva e Maycon Júnior Côco Louren,
condenando-os solidariamente ao ressarcimento ao
erário do montante de R$ 73.635,78 (setenta e três mil,
seiscentos e trinta e cinco reais e setenta e oito centavos),
a ser atualizado, com fundamento no artigo 84, inciso III,
alíneas “a”, “c”, “e” e “f” da Lei Orgânica desta Corte de
Contas, aplicando-lhes multa pecuniária individual, no
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)

CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Acórdão 00380/2019-1
Processo: 07448/2016-8
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: FMS_SJC - Fundo Municipal de Saúde de São José
do Calçado

Através de Relatório Técnico RT 512/2016-8 e Instrução
Técnica Inicial ITI 943/2017-9, a Secretaria de Controle
Externo de Contas – SecexContas opinou pela citação do
responsável, em razão dos indícios de irregularidades a
seguir:
3.2.2.1. Justificar o saldo de bens em almoxarifado
registrados no Balanço Patrimonial em função do não
envio do Inventário Anual.
Base Legal: Lei 6.404/76, art. 177. Lei 4.320/64, artigos
94 a 96.
3.2.2.2 justificar o saldo de bens móveis registrado
no Balanço Patrimonial em função do não envio do
Inventário Anual.
Base Legal: Lei 6.404/76, art. 177. Lei 4.320/64, artigos
94 a 96.

Responsável: CICERO SPADAROTT BULLUS

3.2.2.3. Justificar o saldo de bens imóveis registrados
no Balanço Patrimonial em função do não envio do
Inventário Anual.

Procuradores: MARCELO GOMES PIMENTEL (OAB: 9144ES), SILVESTRE DE ALMEIDA TEIXEIRA (OAB: 70432-RJ)

Base Legal: Lei 6.404/76, art. 177. Lei 4.320/64, artigos
94 a 96.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR –
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015 – FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO – REGULAR COM
RESSALVA – DETERMINAÇÃO – CIÊNCIA – ARQUIVAR.

3.3.1. Não envio do Relatório e Parecer Conclusivo
emitido pelo Controle Interno (arquivo RELUCI).

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente), Domingos Augusto Taufner (relator) e
Rodrigo Coelho do Carmo.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator

Trata-se de Prestação de Contas Anual do Fundo
Municipal de Saúde de São José do Calçado, referente ao
exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade do
Sr. Cícero Spadarott Bullus.

Em Decisão Monocrática 1352/2017-3 foi determinada a
citação do Sr. Cícero Spadarott Bullus, para que prestasse
esclarecimentos que julgasse pertinentes quanto aos
achados apontados na Instrução Técnica Inicial ITI
943/2017-9.

1.4. Dar ciência aos interessados;
1.5. Após os trâmites regimentais arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 03/04/2019 - 9ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:

Relator: Domingos Augusto Taufner

RELATÓRIO

www.tce.es.gov.br

Base Legal: Artigos 4º e 5º da Resolução TCEES nº
227/2011.

Em 28 de novembro de 2017, o responsável apresentou
Petição Intercorrente 2089/2017-1, solicitando a juntada
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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de procuração e pedido de realização de sustentação
oral, por meio de seu patrono, Dr. Marcelo Gomes
Pimentel (OAB/ES 9.144).

sustentação oral de defesa – notas taquigráficas
256/2018-5, pelo Dr. Silvestre de Almeida Teixeira,
representando o responsável.

Ato seguinte, foi declarada a revelia do responsável, Sr.
Cícero Sparadott Bullus, através da Decisão Monocrática
2005/2017-2, com fulcro no artigo 361 do Regimento
Interno desta Corte de Contas.

É o relatório. Passo a fundamentar.

Instado a se manifestar, o Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia – NCE, por meio de Instrução
Técnica Conclusiva ITC 741/2018-2, opinou pela
irregularidade das contas do Sr. Cícero Spadarott Bullus,
no exercício de funções de ordenador de despesas do
Fundo Municipal de Saúde de São José do Calçado no
exercício de 2015, com a expedição de determinações
ao atual gestor.
O Ministério Público de Contas, através de Parecer
1008/2018-2 do Procurador Especial de Contas Dr. Heron
Carlos Gomes de Oliveira, acompanhou o entendimento
técnico.

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.

os princípios constitucionais do devido processo legal,
da ampla defesa e do contraditório, tendo sido inclusive
realizado defesa oral, na 42ª Sessão Ordinária na 2ª
Câmara, no dia 12/12/2018.
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”.
Indispensável para tanto a obediência aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência, como determina o artigo 37 da Constituição
Federal.
Passo então à detida análise das irregularidades
apontadas na presente Prestação de Contas:

Em nova análise o Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia – NCE, manifesta-se por meio
da MT 0113/2019-1.

A referida Prestação de Contas foi encaminhada a esta
Corte de Contas através do sistema CidadES em 23 de
maio de 2016 e homologada em 13 de junho de 2016,
ou seja, intempestivamente, nos termos do art. 139 da
Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo. A análise de Conformidade 0016/20177, acusou que os arquivos encaminhados atendiam as
exigências da IN 34/2016.

Segundo o Relatório Técnico – RT 512/2017, com base
nas informações prestadas, constata-se divergências (ou
falta de justificativas) dos montantes evidenciados nos
demonstrativos contábeis, conforme demonstrado na
Tabela 02, relativo ao saldo de bens em almoxarifado,
móveis, imóveis registrados no balanço patrimonial, em
razão do não envio do inventário anual.

O Ministério Público de Contas, através de Parecer
0274/2019-1 do Procurador Especial de Contas Dr.
Heron Carlos Gomes de Oliveira, pugna pela proposta
apresentada na MT 00113/2019-1.

Compulsando detidamente os autos, observo que o
feito se encontra devidamente instruído, considerando
o atendimento a todos os trâmites legais e regimentais,
havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito.

Fonte: [Processo TC 7.448/2016 - Prestação de Contas
Anual 2015]

Por ocasião da apreciação e julgamento, na 42ª
ordinária da 2ª Câmara, no dia 12/12/2018, foi realizada

Em que pese o responsável não tenha apresentado suas
razões de justificativa, verifica-se terem sido observados

Por meio de petição intercorrente nº 01999/2018, fora
juntado substabelecimento de patrono, vindo este a
proferir defesa oral na 42ª Sessão na 2ª Câmara, no dia
12/12/2018.

www.tce.es.gov.br

Tabela 02: Saldos patrimoniais Em R$ 1,00

Inicialmente constatou-se a ausência de defesa do
Sr. Cícero Spadarott Bullus, tendo sido declarada sua
consequente revelia, no entanto, em outro momento
oportuno, fora realizada a defesa oral, na 42ª Sessão
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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Ordinária na 2ª Câmara, no dia 12/12/2018.
Em sua defesa oral, o defendente abordou conjuntamente
as irregularidades dos itens 3.2.1.1, 3.2.1.2 e 3.2.1.3,
uma vez que tratam da ausência de justificativas para
os saldos contábeis relativos a bens em almoxarifado,
móveis e imóveis, sem correspondente registros físicos,
mais especificamente, sem o correspondente Inventário
Anual.
DEFESA ORAL - NOTAS
SUSTENTAÇÃO ORAL

TAQUIGRÁFICAS

DA

Diante dessas inconsistências foi apresentada a seguinte
argumentação:
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
42ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª CÂMARA 12/12/2018
SUSTENTAÇÃO ORAL DO PROCESSO TC-07448/2016-8
RELATOR:
TAUFNER

CONSELHEIRO

DOMINGOS

AUGUSTO

O SR. SILVESTRE DE ALMEIDA TEIXEIRA – Bom dia,
senhores conselheiros, senhor presidente, membro do
Ministério Público, serventuários do Tribunal de Contas,
colegas advogados e partes interessadas! Embora,
nessa hipótese, estejam listadas quatro supostas
irregularidades que recomendariam a rejeição dessas
contas, que são contas de ordenador de despesa do
então gestor do Fundo municipal de Saúde de São José
do Calçado, relativas ao exercício 2015. As três primeiras
têm exatamente o mesmo conteúdo. Segundo a área
técnica, seria a hipótese de rejeição das contas, ausência
de justificativa dos saldos de bens patrimoniais, dos
bens móveis e dos bens imóveis que estão lançados
no balanço patrimonial que integrou essa prestação de
contas. Em verdade, a justificativa, segundo apontado,

teria por motivação o não envio do inventário anual. E
esta Corte editou a Instrução Normativa 36, definindo
as regras para que haja contabilização do patrimônio. A
Instrução Normativa 36, inclusive, trazendo prazos que
ainda vão vencer. Então, os prazos para o inventário
anual têm prazo previsto até para 2019. Portanto, não há
propriamente a irregularidade. Não pode ser tido como
irregular o não envio do inventário porque ainda está no
prazo. E mais, esses três apontamentos não tem a ver
com irregularidade nos lançamentos no balanço. Não
se fala que os lançamentos do balanço são irregulares,
até porque seguiram exatamente as diretrizes, as
regras da Lei 4.320. E foram elaborados e firmados
por um profissional habilitado. Inquestionavelmente,
portanto, regular o balanço! Regular a prestação de
contas! Quero frisar: os itens apontados não se referem
à irregularidade dos lançamentos, referem-se à falta de
justificativa em razão do não envio do inventário. Com
toda vênia, não poderia ensejar rejeição de contas, até
porque, repito, o prazo para inventário ainda, sequer,
foi esgotado. E muito menos a época. Trata-se de contas
de 2015, prestadas pelo sucessor em 2016. Com relação
ao último apontamento da área técnica, tem a ver com
a falta de envio do relatório e parecer conclusivo de
controle interno. Esse ponto, na verdade, acabou sendo
suprimido quando veio a defesa da prefeita municipal
apresentando, em suas contas, o relatório conclusivo
do controle interno, inclusive abrangendo o Fundo
Municipal de Saúde. Além do mais, há precedente
desta Corte entendendo que esse simples apontamento
isolado não ensejaria a rejeição de contas e sim uma
recomendação, portanto aprovação das contas com
ressalva. Peço a juntada de precedentes da Instrução
www.tce.es.gov.br

Normativa 36. E confio que, com esses esclarecimentos,
as contas sejam tidas como regulares. Muito obrigado!
(final).
Assim, considerando de fato que os três itens tratarem
da mesma irregularidade, apenas individualizando
a diferença de saldo por tipo de bens: almoxarifado,
móveis e imóveis, irei apreciar conjuntamente.
Justificar o saldo de bens em almoxarifado registrados
no Balanço Patrimonial em função do não envio do
Inventário Anual (Item 3.2.2.1 do RT 512/2017-2 e 2.1
da ITC 741/2018-2).
Justificar o saldo de bens móveis registrado no Balanço
Patrimonial em função do não envio do Inventário Anual
(Item 3.2.2.2 do RT 512/2017-2 e 2.2 da ITC 741/20182).
Justificar o saldo de bens imóveis registrados no Balanço
Patrimonial em função do não envio do Inventário Anual
(Item 3.2.2.3 do RT 512/2017-2 e 2.3 da ITC 741/20182).
Base Legal: Lei 6.404/76, art. 177. Lei 4.320/64, artigos
94 a 96.
Como se nota, a defesa do responsável se pautou
essencialmente ao fato de que a IN 36/2016 editada por
este Tribunal de Contas tenha consentido prazo para o
inventário até o ano de 2019, e, por essa razão sustenta
não se justificar a atribuição de irregularidade das contas,
porque estava respaldado por tal lapso de tempo.
Chamado a nova análise, o Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia – NCE, em sua Manifestação
Técnica – MT 00113/2019-2 refuta e sugere o não
acolhimento dos argumentos de defesa, mantendo a
irregularidade, considerando que IN 36/2016 editada por
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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este Tribunal de Contas não dispensou o Jurisdicionado
de enviar o inventário, porque o que dispõe a Portaria do
STN 548 é a adoção de novos procedimentos contábeis
relativos a classificação e mensuração do patrimônio
público:
“a Portaria STN 548 e a Instrução Normativa TC 36, de
23 de fevereiro de 2016, tratam da adoção de novos
procedimentos contábeis relativos à classificação, bem
como à mensuração do patrimônio público, visando a
consolidação das contas públicas nacionais sob uma
mesma base conceitual”, ou seja, não amparam, portanto,
a situação daqueles bens em almoxarifado, móveis e
imóveis, já reconhecidos e registrados na contabilidade.
A situação destes deverá estar devidamente evidenciada.
O que significa dizer que embora se tenha concedido
prazo para adequações de procedimentos contábeis
patrimoniais, este prazo não respalda o não envio do
Inventário Anual de bens móveis, bens imóveis e dos
bens em almoxarifado.
Isso porque, ainda que esta Corte por um determinado
período, através da Resolução TC nº 221/2010, desobrigou
os jurisdicionado de encaminhar o relatório de inventário
dos bens móveis e imóveis e de almoxarifado, durante
o prazo de adequação aos procedimentos contábeis
patrimoniais, tal resolução foi alterada pela Resolução
TC nº 258/2013, que revogou o dispositivo da Resolução
TC nº 221/2010 que possibilitava ao jurisdicionado não
encaminhar o relatório de inventário dos bens móveis
e imóveis, e de almoxarifado, durante o prazo de
adequação aos procedimentos contábeis patrimoniais.
Insta frisar que, embora a Resolução TC nº 258/2013
tenha sido alterada posteriormente, e no presente
momento totalmente revogada pela Instrução Normativa

TC nº 36/2016, não voltou à vigência nem foi criado
dispositivo que autoriza a possibilidade de não remessa
dos inventários mencionados.
Desta feita, no exercício em análise não mais prevalecia
a regra que permitia a não remessa dos inventários dos
bens móveis e imóveis, bem como de almoxarifado,
prevalecendo, assim, o previsto na Instrução Normativa
TC nº 28/2013, especificamente para o presente caso os
itens 16,19 e 22 do Anexo 03.
Ressalto que nos referidos itens do Anexo 03, constam
observações de que “durante o período de mensuração,
reconhecimento e implementação dos procedimentos
contábeis patrimoniais, cujos prazos foram estabelecidos
pelas Resoluções TC 221/2010 e 242/2012, poderá ser
informado para o valor atualizado dos bens o mesmo
valor histórico” e ainda que “os critérios utilizados
para definição de valor histórico, valor atualizado e de
mensuração do inventário, devem ser objeto de notas
explicativas”.
Desta feita, ainda que pendente de atualizações e
ajustes, os inventários devem ser encaminhados, com as
respectivas notas explicativas.
Entretanto, considerando que é razoável a dúvida do
gestor quanto quais adequações de novos procedimentos
contábeis patrimoniais instituídas pela Portaria do STN
548 com prazo previsto para até 2019, se se trata apenas
da classificação e mensuração do patrimônio público,
ou se também poderia se tratar do envio de inventário
anual.
Diante de todo o exposto, entendo que deve ser mantida
a irregularidade, mas sem macular as contas ora em
análise, sendo objeto de ressalva, com determinação
www.tce.es.gov.br

para que se promova as ações corretivas necessárias.
Não envio do Relatório e Parecer Conclusivo emitido
pelo Controle Interno (arquivo RELUCI) (Item 3.3.1 do RT
512/2017-2 e 2.4 da ITC 741/2018-2).
Base Legal: Artigos 4º e 5º da Resolução TCEES nº
227/2011.
Da análise realizada pela Secretaria de Controle Externo
de Contas – SecexContas constatou-se não ter sido
encaminhado o relatório com o parecer conclusivo do
controle interno acerca do Fundo Municipal de Saúde de
São José do Calçado.
Segundo o RT 512/2017:
Na prestação de contas deste Fundo, não foi
encaminhado o Relatório de Controle Interno (RELUCI),
conforme justificativa apresentada que diz que até a
data 31/03/2016 a Unidade de Controle Interno não
tinha encaminhado o relatório com o parecer conclusivo
acerca do Fundo Municipal de Saúde de São José dos
Calçados.
No entanto, não consta na prestação de contas nenhum
documento demonstrando algum esforço por parte do
responsável em buscar tal documento para o envio junto
com a prestação de contas. Fato esse, que o Sistema
CIDADES indica que o envio completo da prestação de
contas deste fundo data de 23/05/2016, ou seja, com
mais de 50 dias entre a data da declaração da justificativa
até o efetivo envio dos documentos obrigatórios.
Sendo assim, faz-se necessário que o responsável seja
citado para justificar ou demonstrar o porquê do não
envio do Relatório da Unidade de Controle Interno,
denominado RELUCI.
Em prazo regular para justificar, o responsável foi revel,
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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no entanto, em outro momento oportuno, na 42ª Sessão
Ordinária na 2ª Câmara, no dia 12/12/2018, fora realizada
a defesa oral, ocasião em que a defesa informou que o
Relatório e Parecer do Controle Interno foi atendido com
o envio o da UG Prefeitura do Município.

1. ACÓRDÃO

Nesse sentido, verifica-se nos autos do processo TC
04911/2016 – PCA exercício de 2015 do Município
de São José do Calçado, que procede a informação,
conforme analisado pela área técnica na ITC 2536/2017,
nos seguintes termos:

1.1. Julgar Regular com ressalva a Prestação de
Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de São
José do Calçado, referente ao exercício de 2015, sob a
responsabilidade do Sr. Cícero Spadarott Bullus, na forma
do artigo 84, inciso II da Lei Complementar 621/2012,
dando quitação aos responsáveis, nos termos do art. 86,
do mesmo diploma legal.

Análise:
Constatou-se que a Gestora juntou aos autos cópias
das resoluções nº 08/2015, de 23 de junho de 2015 (fls.
293 dos autos), que aprovou a Prestação de Contas do
1° Quadrimestre de 2015; 011/2016, de 28 de julho de
2016 (fls. 294 dos autos), que aprovou a Prestação de
Contas do 2° Quadrimestre de 2015; 012/2016, de 28
de julho de 2016 (fls. 295 dos autos), que aprovou a
Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2015.
Diante do apresentado, conclui-se que a documentação
apresentada é suficiente para o afastamento do
indicativo de irregularidade apontado no item 9.4.1 do
RT 75/2017.
Por essas razões, divirjo do entendimento técnico e
afasto a irregularidade.
Ante todo o exposto, divergindo do opinamento da
Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO
por que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator

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:

1.2. Determinar ao atual gestor do Fundo Municipal
de Saúde de São José do Calçado que nas próximas
prestações de contas, adote as medidas administrativas
necessárias à obtenção e envio dos inventários anuais de
bens em almoxarifado, de bens móveis, bens imóveis e
do Relatório e parecer conclusivo emitido pelo controle
interno (arquivo RELUCI.pdf);
1.3. Dar ciência aos interessados;
1.4. Após o trânsito em julgado, arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 03/04/2019 - 9ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente), Domingos Augusto Taufner (relator) e
Rodrigo Coelho do Carmo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
www.tce.es.gov.br

Relator
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Acórdão 00381/2019-4
Processo: 04381/2018-9
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: CIM NOROESTE - Consórcio Público da Região
Noroeste - Cim Noroeste
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: PEDRO AMARILDO DALMONTE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR –
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 – CONSÓRCIO PÚBLICO
DA REGIÃO NOROESTE – REGULAR – QUITAÇÃO –
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual de
Ordenador, do Consórcio Público da Região Noroeste
- CIM NOROESTE, referente ao exercício financeiro de
2017, sob a responsabilidade do Sr. Pedro Amarildo
Dalmonte.
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia – NCE elaborou Relatório Técnico Contábil
RTC 110/2019-9 corroborado pela Instrução Técnica
Conclusiva ITC 700/2019-1, sugerindo o julgamento
regular da prestação de contas do Sr. Pedro Amarildo
Dalmonte, na forma do artigo 84 da Lei Complementar
Estadual 621/2012.
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas,
em Parecer 4858/2018-8 da lavra do Procurador Especial
de Contas, Dr. 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.
Analisando minuciosamente os autos, observo que o
feito se encontra devidamente instruído, considerando
o atendimento a todos os trâmites legais e regimentais,
bem como aos princípios constitucionais do devido
processo legal, da ampla defesa e do contraditório,

havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito.

[...]

A referida Prestação de Contas foi recebida nesta Corte
de Contas em 02 de abril de 2018 por meio do Sistema
CidadES, ou seja, tempestivamente, nos termos do art.
139 da Resolução TCEES nº 261/2013.

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

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.

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

Cumpre ressaltar terem sido analisadas pelo Corpo
Técnico desta Corte de Contas as peças contábeis
integrantes da PCA (Balanço Patrimonial, Balanço
Financeiro e Demonstração das Variações Patrimoniais),
apresentadas nos moldes da Instrução Normativa TC
28/2013.

[...]

Os pontos de controle avaliados foram os relacionados
na Resolução TC 297/2016, não tendo a Equipe Técnica
constatado qualquer inconsistência com base nos
demonstrativos apresentados.
Registra-se que não há item a ser monitorado no referido
exercício.
Cabe salientar que as informações contidas nos
demonstrativos contábeis devem se pautar segundo
alguns critérios essenciais, em observância aos
princípios e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor
Público, dentre os quais destacamos confiabilidade,
fidedignidade, verificabilidade e visibilidade, conforme
texto da Resolução CFC nº 1.132/08, a saber:
RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08 Aprova a NBC T 16.5
— Registro Contábil FORMALIDADES DO REGISTRO
CONTÁBIL
www.tce.es.gov.br

[...]

(d) Fidedignidade – os registros contábeis realizados e as
informações apresentadas devem representar fielmente
o fenômeno contábil que lhes deu origem.
(l) Verificabilidade – os registros contábeis realizados
e as informações apresentadas devem possibilitar o
reconhecimento das suas respectivas validades.
(m) Visibilidade – os registros e as informações contábeis
devem ser disponibilizados para a sociedade e expressar,
com transparência, o resultado da gestão e a situação
patrimonial do setor público.
Considerando que não houveram divergências
detectadas, é possível afirmar que os demonstrativos
contábeis, bem como os dados que serviram de base
para a sua consecução, estão de acordo com os critérios
descritos no fragmento acima.
Ante todo o exposto, acompanhando o opinamento da
Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO
por que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Julgar REGULARES as contas do Consórcio Público
da Região Noroeste - CIM NOROESTE, relativas ao
exercício de 2017, sob responsabilidade do Sr. Pedro
Amarildo Dalmonte, nos termos do inciso I, do artigo
84, da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao
responsável, nos termos do art. 85, do mesmo diploma
legal;
1.2. Dar ciência aos interessados;
1.3. Após o trânsito em julgado, arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 03/04/2019 - 9ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente), Domingos Augusto Taufner (relator) e
Rodrigo Coelho do Carmo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS

Secretária-adjunta das sessões

representação.

Acórdão 00382/2019-9
Processos: 09109/2017-1, 04041/2018-6, 01008/2018-8
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

-

UG: PMAC - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE
Representante: Membros do Ministério Público de
Contas (LUIS HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA)
REPRESENTAÇÃO – JURISDICIONADO: PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - ARQUIVAMENTO –
CIÊNCIA.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Cuidam os autos de Representação oferecida pelo
Ministério Público de Contas com pedido de medida
cautelar, em face da Prefeitura de Municipal de
Alfredo Chaves, noticiando possível irregularidade do
representado em manter a representação judicial e
extrajudicial do município por servidores comissionados,
uma vez que não existe procurador efetivo nos quadros
da Prefeitura, incorrendo em violação a preceitos legais
e constitucionais
Por meio da Decisão Monocrática 1918/2017, este
relator determinou a notificação do responsável
para que prestasse informações sobre os termos da
www.tce.es.gov.br

Devidamente notificados o responsável apresentou
suas justificativas/defesa, (evento 13), baseando na
discricionariedade da Administração para efetivar a
nomeação e no fato de a vigência do concurso ser até
outubro de 2019.
Em seguida, foram os autos encaminhados a Núcleo de
Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC elaborou
Manifestação Técnica nº 1724/2017-2, opinando por
conhecer a representação, indeferir a medida cautelar
pleiteada e determinar que os autos caminhem sob o
rito ordinário.
Por meio da Decisão Monocrática 2116/2017-3, este
Relator decidiu conhecer a representação e indeferir a
medida cautelar. O MPC informou que propôs recurso
de agravo (Ciência 194/2018-8) em referência a referida
Decisão.
O Prefeito Municipal foi novamente notificado, em
27/2/2018, para manifestar-se no processo, por meio
da Decisão Monocrática 237/2018-2, e apresentou, no
dia 5/4/2018, justificativas similares às apresentadas
anteriormente.
Em 19/7/2018, o Prefeito Municipal encaminhou
documentação referente ao cumprimento do Acórdão
490/2018-8 (Processo 1008/2018-8), nomeando dois
procuradores através dos Decretos 413-P/2018 e 392P/2018.
A SecexPrevidência após analisar a documentação
acostada aos autos, através da Manifestação Técnica
1777/2018-2 sugeriu o arquivamento uma vez que foi
exaurido o objetivo para qual o processo foi constituído.
O Ministério Publico Especial de Contas, por meio do
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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Parecer 00216/2019-9 anuiu a proposta contida na
Manifestação Técnica 1777/2018-2 pugnando pelo
arquivamento do processo nos termos do art. 330, IV, da
Resolução TC 261/2013.
Após os autos foram encaminhados a este Gabinete.
É o relatório.
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
Inicialmente destarte salientar a existência dos
pressupostos regimentares de admissibilidade da
representação, de acordo com o art. 94, e 101 da Lei
Complementar Estadual nº. 621/2012 (Lei Orgânica do
Tribunal de Contas), in verbis:
“...Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as
circunstâncias e os elementos de convicção;
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.
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.
No presente caso, vê-se que o representante, Ministério
Público de Contas, atende aos requisitos legais, sendo
legitimado para tal ato.
Além disso, a petição inicial está redigida com clareza e
apresenta informações sobre o fato (ainda que em sede
indiciária) e indica a provável autoria, além de apontar
circunstâncias e elementos de convicção, cumprindo,
por isso, um dos requisitos aplicáveis às denúncias e
representações.
Diante do exposto acima, entendo
representação, devendo ser processada.

cabível

a

FUNDAMENTAÇÃO
De acordo com análise realizada pela área técnica
deste Tribunal de Contas, consoante trecho extraído
da Manifestação Técnica 1777/2018, as supostas
irregularidades foram sanadas com o cumprimento ao
Acordão 490/2018, onde o Prefeito Municipal nomeou
dois candidatos aprovados no concurso público para o
cargo de Procurador Municipal.
Afim de verificar a informação prestada pela
Municipalidade, a área técnica deste tribunal, realizou
consulta ao Portal da Transparecia da Prefeitura
Municipal de Alfredo Chaves, confirmando que os
servidores Gustavo de Gouveia Ferreira dos Santos e
Thiago Borges Ferreira tomaram posse em 14/05/2018
e 19/06/2018 respectivamente e constam como ativo no
portal.
Sendo, portanto atendidos as determinações do Acordão
490/2018, exaurindo o objetivo da representação para o
qual foi constituída.
www.tce.es.gov.br

Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento
da área técnica cuja fundamentação integra este voto
independente de transcrição e do Ministério Público de
Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que
ora submeto à apreciação deste Colegiado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1. ARQUIVAMENTO do processo, nos termos do art.
330, IV, da Resolução TC 261, de 4 de junho de 2013;
1.2. CIÊNCIA do processo ao responsável.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 03/04/2019 - 9ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente/relator), Domingos Augusto Taufner e
Rodrigo Coelho do Carmo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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Secretária-adjunta das sessões

abaixo, e opinando pela citação da responsável, para
apresentação de justificativas:
Descrição do achado Responsável Proposta de
encaminhamento

Acórdão 00383/2019-9
Processo: 05546/2017-6
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: FMS/SDN - Fundo Municipal de Saúde de São
Domingos do Norte
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável:
COMPER

ROSIMARY

DA

PENHA

GASPARONI

Procuradores: IGOR WANDY VOLZ (OAB: 22112-ES),
LEONARDO ZACHÉ THOMAZINE, PEDRO FREGONA,
WANDY, ZACHE & FREGONA ADVOGADOS (CNPJ:
27.563.455/0001-71)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016 –
REGULAR – QUITAÇÃO – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO
DO CARMO:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas
Anual do Fundo Municipal de Saúde de São Domingos
do Norte, referente ao exercício financeiro de 2016,
sob a responsabilidade da Senhora Rosemary da Penha
Gasparini Comper.
As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram
analisadas pelo NCE - Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia, que expediu Relatório Técnico
00635/2017-6 evidenciando os achados descritos

3.2.2.1 Divergência apurada entre os registros contábeis
de bens móveis, inventário físico (INVMOV) e no Termo
circunstanciado elaborado e assinado pela comissão
responsável pelo Inventário anual dos bens móveis
(TERMOV).Rosemary da Penha Gasparoni Comper.
Citação
Os indícios de irregularidade apontados, e também
assinalados na Instrução Técnica Inicial 01143/20179, propiciaram a citação da responsável através da
Decisão Monocrática 01580/2017-1 do Conselheiro em
substituição João Luiz Cotta Lovatti, para apresentação
de justificativas.
Regularmente citada, a responsável se manteve silente,
deixando de apresentar justificativas e documentos,
conforme se verifica no teor do Despacho 17171/2018
do Relator.
Ao proceder à análise dos documentos apresentados, o
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia,
através da Instrução Técnica Conclusiva 1671/20182, opinou no sentido de que as contas do exercício de
2015 da Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do
Norte sejam julgadas irregulares com relação a Senhora
Rosemary da Penha Gasparoni Comper, com fulcro no
artigo 84, III da Lei Complementar nº 621/2012.
3.PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
Fundo Municipal de Saúde do Município de São Domingos
do Norte, exercício de 2016 sob a responsabilidade da
www.tce.es.gov.br

Sra. Rosemary da Penha Gasparoni Comper. Quanto
ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação
pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio
Tribunal de Contas julgue IRREGULAR as contas da Sra.
Rosemary da Penha Gasparoni Comper, na forma do
artigo 84, III da Lei Complementar Estadual 621/2012,no
exercício de funções de ordenador de despesas do Fundo
Municipal de Saúde do Município de São Domingos do
Norte.
O Ministério Público de Contas, através do Parecer do
Ministério Público de Contas 02250/2018-1, manifestouse em consonância com a área técnica.
Contudo, a defesa veio os autos para realização de
sustentação oral na 2ª Sessão da Segunda Câmara em
06 de fevereiro de 2019, conforme Notas Taquigráficas
00018/2019-2 e Memorial 00011/2019 acostado aos
autos. Tendo manifestado posteriormente por meio da
Manifestação Técnica 00873/2019-3 pelo acolhimento
das alegações apresentadas por meio de sustentação
oral, opinando para que se julgue regular a Prestação
de Contas sob a responsabilidade da Sra. Rosemary da
Penha Gasparoni Comper sendo acompanhado pelo
Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva por meio do
Parecer 00898/2019.
Após, vieram-me os autos para análise.
FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
sobre a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal
de Saúde de São Domingos do Norte, ora em discussão,
referente ao exercício de 2016, sob responsabilidade da
Senhora Rosemary da Penha Gasparoni Comper foram
detectados na Instrução Técnica Conclusiva 1671/2018Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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2 a irregularidade a seguir tratada:

irregularidade ora apontada.

razões expostas pelo Relator, em:

2.1 Divergência apurada entre os registros contábeis
de bens móveis, inventário físico (INVMOV) e no Termo
circunstanciado elaborado e assinado pela comissão
responsável pelo Inventário anual dos bens móveis
(TERMOV) (ITEM 3.2.2.1DO RTCNº 635/2017)

Entretanto, considerando sustentação oral na 2ª Sessão
da Segunda Câmara em 06 de fevereiro de 2019, onde
defendente afirma que a divergência inicialmente
detectada decorreu de inconsistência no sistema E &
L ao gerar o Inventário Anual de Bens Móveis (arquivo
INVMOV), afirmando que os valores corretos seriam
aqueles constantes do Resumo do Inventário de Bens
Móveis (arquivo RESMOV), constante da presente
PCA/2016.

1.1 Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual
do Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do
Norte, sob responsabilidade da Senhora Rosemary
da Penha Gasparoni Comper, relativa ao exercício
financeiro de 2016, nos termos do art. 84, inciso I, da
Lei Complementar nº 621/2012, dando-lhes a devida
QUITAÇÃO aos responsáveis, conforme artigo art. 85 da
mesma lei.

Base Legal: Artigo 3º da IN 34/2015, Anexo I “B” e artigos
94 e 96 da Lei Federal nº 4.320/1964.
O Relatório Técnico 00635/2017-6, ao analisar os
registros patrimoniais, confrontou as informações
constantes do Balanço Patrimonial com as do Inventário
de Bens e do Termo circunstanciado elaborado e
assinado pela comissão responsável pelo inventário
anual dos bens móveis (TERMOV). Verificou-se que
o valor dos bens móveis contabilizado diverge do
constante no inventariado do bem em R$ 163.487,84 a
maior. Tal situação pressupõe falhas na contabilização,
nas conciliações e/ou inventário ou não elaboração do
inventário físico, conforme tabela abaixo:
Tabela 14 Estoques, Imobilizados e Intangíveis Em R$
1,00
A Sra. Rosimary da Penha Gasparoni Comper foi
declarada revel pelo Conselheiro Relator em função do
não atendimento ao Termo de Citação nº 1.847/2017 e,
no passo contínuo, a ITC 1671/2018-2 assim expressou o
entendimento da área técnica sobre as mesmas:
Tendo em vista a ausência de justificativas por parte
da responsável pelo Fundo Municipal de Saúde (revel)
e da impossibilidade de verificação em outra fonte
de informação para checagem da real situação da
divergência apontada no relatório técnico contábil em
relação aos bens móveis, sugere-se pela manutenção da

Manifestou a área técnica por meio de MT 00873/20193 que ao rever o Termo Circunstanciado de Inventário de
Bens Móveis (arquivo TERMOV), elaborado pela Comissão
para Fiscalização do Inventário Patrimonial (arquivo
COMINV), verificou-se que os valores por ela apurados,
de fato, guardam correspondência com os registros
contábeis. Posicionando então pela Regularidade das
Contas, tendo sido encampado pelo Ministério Público
de Contas por meio do Parecer 00898/2019.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, acompanhando a área técnica e o órgão
ministerial, VOTO no sentido de que a Segunda Câmara
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à
consideração de Vossas Excelências
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, acompanhando os entendimentos exarados
pela unidade técnica e pelo Ministério Público de
Contas, 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
www.tce.es.gov.br

1.2 Dar ciência aos interessados e, após o trânsito em
julgado, arquive-se.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 03/04/2019 - 9ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator) e
Domingos Augusto Taufner.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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Acórdão 00384/2019-9
Processo: 06874/2017-8
Classificação: Tomada de Contas Especial Convertida
UG: PMBSF - Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Representante:
Unidade
(SecexMunicipios)

Técnica

do

TCEES

Responsável: FABIO BASTIANELLE DA SILVA, LUCIANO
HENRIQUE SORDINE PEREIRA, ALENCAR MARIM, RONAN
CESAR GODOY DA COSTA
FISCALIZAÇÃO – TOMADA DE CONTAS CONVERTIDA –
IRREGULAR – NÃO RECOLHIMENTO DO DÉBITO APÓS
30 DIAS – MULTA – ARQUIVAR.
O EXMO. CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO
DO CARMO:
I - RELATÓRIO
Cuidam os autos de Representação decorrente de
Fiscalização realizada pelos técnicos desta Corte sobre o
Índice de Efetividade de Gestão Municipal – IEGM, em
face do Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira (ex-Prefeito),
Alencar Marim (atual Prefeito), Fabio Bastianelle da
Silva (ex-Secretário de Saúde) e Ronan Cesar Godoy da
Costa (atual Secretário de Saúde), acerca de possíveis
irregularidades na gestão de medicamentos e insumos
da Assistência Farmacêutica da Atenção Básica de Saúde,
culminando na perda de medicamentos e, via reflexa,
prejuízo ao erário.
Os autos foram levados a julgamento, tendo sido
proferida a Decisão TC – 3295/2018, na qual, após a
rejeição das alegações de defesa dos responsáveis, se

conferiu o prazo de 30 dias para que promovessem a
liquidação tempestiva do débito apurado, na forma
prescrita no art. 157, §§2º e 3º do RITCEES e artigo 84,
III, ‘c’, da LC 621/2012, nos seguintes termos:
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, em:
1.1. Reconhecer, preliminarmente, a ilegitimidade ad
causam dos Prefeitos Municipais, Sr. Luciano Henrique
Sordine Pereira e Sr. Alencar Marin, acerca dos
apontamentos descritos nos itens 4.2 e 4.3 da ITI, por
força da competência legal estipulada aos Secretários
Municipais de Saúde para a gestão da Saúde no
Município;
1.2. Deixar de apreciar os fatos apontados no item 4.1
da ITI nestes autos, tendo em vista que são alvo de
análise, de forma mais ampla, nos autos do processo TC
1986/2016, relevando-os, em consequência;
1.3. Rejeitar as razões de justificativas do Sr. Fábio
Bastianelle da Silva, ex-Secretário Municipal de Saúde
do Município de Barra de São Francisco no exercício de
2016, diante da irregularidade identificada no item 4.2
da ITI (equivalente ao item 3.2 da ITC), analisado no item
“a” deste Voto, com dano ao erário quantificado em R$
13.723,21, equivalente a 4.193,36 VRTE, e cientificar o
responsável de que a liquidação tempestiva do débito,
atualizado monetariamente, saneará o feito, caso em
que esta Corte julgará as contas regulares com ressalva,
conferindo-lhe quitação, nos termos do art. 87, §§1° e
2° da Lei Complementar 621/2012 c/c art. 157, §§4° e 5°
do RITCEES;
www.tce.es.gov.br

1.4. Notificar o Sr. Fábio Bastianelle da Silva, exSecretário Municipal de Saúde do Município de Barra
de São Francisco no exercício de 2016, para comprovar
a esta Corte de Contas, no prazo máximo de 30 dias, o
recolhimento da quantia de R$ 13.723,21, equivalente
a 4.193,36 VRTE, devidamente atualizada na data da
efetiva quitação, na forma da legislação em vigor, ao
tesouro municipal, sob pena de ter suas contas julgadas
irregulares, nos termos do art. 157, §§2° e 3° do RITCEES
c/c art. 84, III “c” da Lei Complementar 621/2012;
1.5. Rejeitar as razões de justificativas do Sr. Ronan
César Godoy da Cruz, Secretário Municipal de Saúde
do Município de Barra de São Francisco no exercício de
2017, diante da irregularidade identificada no item 4.3
da ITI (equivalente ao item 3.3 da ITC), analisado no item
“b” deste Voto, com dano ao erário quantificado em R$
7.208,00, equivalente a 2.262,04 VRTE, e cientificar o
responsável de que a liquidação tempestiva do débito,
atualizado monetariamente, saneará o feito, caso em
que esta Corte julgará as contas regulares com ressalva,
conferindo-lhe quitação, nos termos do art. 87, §§1° e
2° da Lei Complementar 621/2012 c/c art. 157, §§4° e 5°
do RITCEES;
1.6. Notificar o Sr. Ronan César Godoy da Cruz,
Secretário Municipal de Saúde do Município de Barra
de São Francisco no exercício de 2017, para comprovar
a esta Corte de Contas, no prazo máximo de 30 dias, o
recolhimento da quantia de R$ 7.208,00, equivalente
a 2.262,04 VRTE, devidamente atualizada na data da
efetiva quitação, na forma da legislação em vigor, ao
tesouro municipal, sob pena de ter suas contas julgadas
irregulares, nos termos do art. 157, §§2° e 3° do RITCEES
c/c art. 84, III “c” da Lei Complementar 621/2012;
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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1.7. Alertar aos responsáveis acerca da irrecorribilidade
da decisão preliminar que rejeita as alegações de defesa,
na forma prescrita no art. 398, III do RITCEES;
1.8. Retornem os autos à conclusão deste Relator
após o decurso do prazo, com ou sem comprovação do
ressarcimento ao erário municipal.
Embora devidamente notificados da referida decisão, o
Núcleo de Controle de Documentos – NCD fez constar no
Despacho 9893/2019 (doc. eletrônico 75) que nenhum
dos responsáveis apresentou qualquer documentação,
tampouco a comprovação da quitação da quantia devida.
Após, vieram-me os autos para análise.
II - FUNDAMENTAÇÃO
O Regimento Interno deste Tribunal de Contas –
Resolução TC 261/2013 – criou uma hipótese de
saneamento do processo em que, reconhecida a boa-fé
do agente responsável e ausência de irregularidade grave
nas contas, o Tribunal por meio de decisão preliminar,
rejeita as alegações de defesa e concede prazo para
pagamento da importância devida (art. 157, § 3º).
Na hipótese de pagamento (art. 157, §4º), o processo
será saneado e terá suas contas julgadas regulares com
ressalva, dando-se a devida quitação ao responsável. A
contrario sensu, no caso de não pagamento, as contas
serão julgadas irregulares, com a imposição do débito e
demais penalidades legalmente previstas, nos termos do
art. 157, §§ 2º e 3º, do RITCEES, e art. 84, inciso III, alínea
“c”, da Lei Complementar 621/2012. E que, cumprido
esse prazo, com ou sem comprovação do ressarcimento
ao erário, devem os autos retornar ao gabinete do
respectivo Relator, em conclusão.
Feitas estas breves considerações, observo que houve

condenação, imposta pela Decisão TC 3295/2018 –
Segunda Câmara, ao pagamento de débito nos valores
equivalentes a 4.193,36 VRTE’s ao Sr. Fábio Bastianelle
da Silva, e a 2.262,04 VRTE’s ao Sr. Ronan César Godoy
da Cruz.
Transcorrido o prazo in albis em relação a todos os
responsáveis, sem que nenhum desses tenha se
manifestado ou comprovado nos autos o pagamento do
débito em questão, conclui-se pela ausência de quitação
da quantia devida.
Nesse contexto, considerando que os responsáveis,
embora tenham tido a oportunidade, através de
notificação para efetuar o pagamento que lhes foi
imputado em razão das irregularidades referentes à
aquisição de medicamento em quantidade superior
à demanda ocasionando perda de medicamentos e
consequente prejuízo ao erário e à ausência de controle
na gestão de medicamentos e omissão quanto aos
medicamentos vencidos, para que suas contas fossem
julgadas regulares com ressalva, os responsáveis não
diligenciaram a devida quitação.
E, considerando o não cabimento de recurso da decisão
preliminar que rejeitar as alegações de defesa na fase
prévia, reportando-me às razões de fundamentação
exaradas no Voto do Relator 6366/2018 (doc. eletrônico
72), independente de transcrição, VOTO no sentido de
que o Colegiado da Segunda Câmara aprove a seguinte
minuta de Acórdão que submeto à consideração de
Vossas Excelências.
RODRIGO COELHO DO CARMO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1 MANTER A REJEIÇÃO das razões de justificativa dos
responsáveis, Srs. Fábio Bastianelle da Silva e Ronan
César Godoy da Cruz em relação aos itens 4.2 e 4.3
da ITI 1181/2017, analisadas e mantidas na Decisão TC
3295/2018 – Segunda Câmara;
1.2 JULGAR IRREGULARES as contas dos Srs. Fábio
Bastianelle da Silva e Ronan César Godoy da Cruz,
na forma do art. 157, § 6º do RITCEES c/c o artigo 87,
inciso V, imputando a estes o ressarcimento nos valores
equivalentes a 4.193,36 VRTE’s e 2.262,04 VRTE’s ao
erário, respectivamente, devidamente atualizados nos
termos do artigo 89 da LC 621/2012;
1.3 Aplicar MULTA individual aos responsáveis 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 art. 389, III do RITCEES
c/c art. 135, III da Lei Complementar 621/2012;
1.4 CIENTIFIQUEM-SE os interessados da presente
decisão;
1.5 REMETER os autos ao Ministério Público de Contas,
após a confecção deste Acórdão nos termos do art. 62,
parágrafo único da LC 621/2012;
1.6 ARQUIVE-SE após o trânsito em julgado.
2. Unânime.

Conselheiro Relator

3. Data da Sessão: 03/04/2019 - 9ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.

1. ACÓRDÃO

4. Especificação do quórum:
www.tce.es.gov.br
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4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator) e
Domingos Augusto Taufner.
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 SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Acórdão 00385/2019-9
Processo: 04841/2018-8
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: FUNDÁGUA - Fundo Estadual de Recursos Hídricos e
Florestais do Espírito Santo
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: ALADIM FERNANDO CERQUEIRA, ANDREIA

PEREIRA CARVALHO
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
do Fundo Estadual de Recursos Hídricos e Florestais
do Espírito Santo - FUNDÁGUA, referente ao exercício
financeiro de 2017, que tem como objeto apreciação
quanto a atuação do Sr. Aladim Fernando Cerqueira e
da Sra. Andréia Pereira de Carvalho, no exercício das
funções administrativas de Ordenador de Despesas,
em atendimento do art. 135 do RITCEES e da Instrução
Normativa 43/2017.
Nos termos do art. 123 do RITCEES a referida Prestação
de Contas foi encaminhada a este Tribunal, por meio do
Sistema CidadES, em 02/04/2018, tempestivamente,
pois o prazo para julgamento das contas se encerra em
31/12/2019.
Após minuciosa análise das informações enviadas frente
aos achados coube ao NCE - Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia a elaboração do Relatório
Técnico Nº 00552/2018-5, peça 42, que traz a seguinte
proposta de encaminhamento:
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual ora avaliada refletiu a gestão
do Sr. Aladim Fernando Cerqueira e Srª Andreia Pereira
Carvalho no exercício de funções como ordenador de
despesas do Fundo Estadual de Recursos Hídricos e
Florestais do Espírito Santo, no exercício de 2017.
www.tce.es.gov.br

Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo
chamamento do responsável para apresentação de
justificativas quanto aos achados detectados, conforme
propostas de encaminhamento sugeridas a seguir:
Tabela
Assim nos termos da Instrução Técnica Inicial 00673/20181 depreendeu-se a Decisão SEGEX 00652/2018-8, peça
43, citando-os conforme Termo de Citação 01165/20183 e Termo de Citação 01166/2018-8 (peças 45 e 46) para
apresentar documentação e prestar esclarecimentos que
julgarem pertinentes aos achados no RT 00552/2018-5.
Regularmente citados, os responsáveis apresentaram,
dentro do prazo legal, nos termos da Decisão, suas
justificativas (Defesa/Justificativa 01665/2018-7) e
documentos (peças complementares peças 54/61), que
após devidamente analisadas embasaram a conclusão
e proposta de encaminhamento da Instrução Técnica
Conclusiva 00478/2019-5, que trouxe a seguinte
conclusão:
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
Fundo Estadual de Recursos Hídricos e Florestais do
Espírito Santo - FUNDÁGUA, exercício de 2017, sob a
responsabilidade do Sr. Aladim Fernando Cerqueira e da
Srª. Andréia Pereira Carvalho.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na
legislação pertinente, opina-se no sentido de que
este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR as
contas dos responsáveis, na forma do artigo 84, I da
Lei Complementar Estadual 621/2012, no exercício de
funções de ordenador de despesas do Fundo Estadual
de Recursos Hídricos e Florestais do Espírito Santo Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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FUNDÁGUA.

III. CONCLUSÃO

O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Luís Henrique Anastácio da Silva, através do Parecer
do Ministério Público de Contas 00778/2019-3, peça 69,
manifestou-se em conformidade com a área técnica,
que sob o aspecto técnico-contábil, pugnou pela
REGULARIDADE da presente prestação de contas.

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

Após, vieram-me os autos para análise, remessa
03123/2019-1, peça 70.
FUNDAMENTAÇÃO
No que tange ao indicio de irregularidade apontado no
Relatório Técnico Nº 00552/2018, diante da diferença
no valor de r$ 136.219,79 entre o saldo registrado
na contabilidade e o constante dos extratos da conta
corrente 14587034 e do fundo de investimento 910104.
Tabela 02: Saldo a comprovar - Relatório Técnico Nº
00552/2018
Frente ao achado foram apresentadas justificativas
plausíveis devidamente comprovadas através das ordens
bancarias e guias de recolhimento: 2018GR00075,
2018OB00150,
2018GR00086,
2018OB00157,
2017OB01074, 2017OB01075, 2017OB01076 e
2018OB03631(peças 51/61) trazidas aos autos pelos
responsáveis.
Considerando que o Ministério Público de Contas
acompanhou integralmente o entendimento da área
técnica, exposto por ocasião da ITC 0478/20019,
pugnando pela REGULARIDADE das presentes contas.
Assim, encampo os fundamentos e conclusões
explicitadas pelo corpo técnico na Instrução Técnica
Conclusiva e Ministerialmente através de seu Parecer,
tornando-os parte integrante do presente voto.

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 Prestação de Contas Anual
Fundo Estadual de Recursos Hídricos e Florestais
do Espírito Santo - FUNDÁGUA, exercício 2017, sob
responsabilidade do Sr. Aladim Fernando Cerqueira e da
Sra. Andréa Pereira de Carvalho, 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.

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Acórdão 00386/2019-9
Processo: 08645/2018-8
Classificação: Agravo
UG: PMSM - Prefeitura Municipal de São Mateus
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo

1.2 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.

Interessado: RENATA ZANETE, DUTO ENGENHARIA LTDA,
MAR & SOL SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI,
JOSE CARLOS DO VALLE ARAUJO DE BARROS, STYLLO
CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, VALTER LUIZ
PIGATI

2. Unânime.

Recorrente: DANIEL SANTANA BARBOSA

3. Data da Sessão: 03/04/2019 - 9ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.

Procuradores: BERNARDO AZEVEDO FREIRE (OAB:
25686-ES), FELIPE CASTRO LOPES (OAB: 24924-ES),
FELIPE NASCIMENTO BERNABE (OAB: 14776-ES), JOAO
PEREIRA GOMES NETTO (OAB: 13411-ES), LUIZA SIMOES
FERNANDES DE OLIVEIRA (OAB: 30065-ES), RAQUEL
GONSALVES FREIRE (OAB: 27020-ES), VITOR SEABRA
SEIXAS PINTO (OAB:16056-ES)

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator) e
Domingos Augusto Taufner.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
www.tce.es.gov.br

RECURSO - AGRAVO - NEGAR PROVIMENTO – DAR
CIÊNCIA - ARQUIVAR
RELATÓRIO:
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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Tratam os autos de Agravo, com pedido de efeito
suspensivo, interposto por Daniel Santana Barbosa,
Prefeito Municipal de São Mateus, em face da Decisão
Monocrática 1722-2018-1, que concedeu a medida
cautelar pleiteada pela empresa Duto Engenharia
Ltda., nos autos do TC 5717/2018, a fim de suspender a
Concorrência Pública 001/2018, que trata de Registro de
Preços para contratação de empresa de engenharia em
regime de empreitada por preço unitário, com material,
mão-de-obra, do tipo menor preço por lote, destinado
à execução de serviços de pavimentação em blocos de
concreto e asfáltica e calçada cidadã no Município.
A DECM (1722-2018) em questão apresentou decisão
nos seguintes termos:
Pelo exposto, presente, portanto, o fumus boni iuris,
ante as irregularidades detectadas no procedimento
licitatório em tela, conforme demonstrado na presente
decisão, todas em afronta aos princípios norteadores da
Lei de Licitações Públicas.
Quanto ao requisito referente ao periculum in mora,
o mesmo se encontra presente, visto que a presente
licitação se encontra em curso e conforme informação
constante da manifestação técnica, o processo licitatório
já fora homologado em favor das empresas Mar&Sol
Serviços de Construção (lote I) e a empresa Styllo.
Nesse caminhar, DECIDO:
Pelo CONHECIMENTO DA PRESENTE REPRESENTAÇÃO,
por cumprimento dos artigos 184 e 177 c/c art. 186 do
RITCEES;
Pela CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR, determinando
ao atual gestor do Município, bem como aos demais
responsáveis, que, CAUTELARMENTE, suspendam

a Concorrência Pública 1/2018 na fase que estiver,
abstendo-se de assinar o contrato ou de dar
prosseguimento à execução contratual, com base no
art. 376 do RITCEES, até que as questões suscitadas no
corpo desta decisão sejam analisadas e devidamente
esclarecidas;

presente Recurso, decidiu-se pelo CONHECIMENTO.

No sentido de DETERMINAR A OITIVA dos responsáveis,
o Prefeito Municipal, Sr. Daniel Santana Barbosa,
o Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e
Transporte, Sr. José Carlos do Valle Araújo de Barros, e a
Sra. Renata Zanete, para que, no prazo de 10 (dez) dias
apresentem as informações que julgarem necessárias,
referentes aos pontos abordados nesta decisão, bem
como outros esclarecimentos que julgarem relevantes
para a avaliação do edital da Concorrência Pública nº
01/2018 do Município de São Mateus, nos termos do
parágrafo terceiro do artigo 307 do RITCEES;

Restando, portanto, demonstrado por meio do Relatório
de Diligência exarado pela Secex-Engenharia que a
decisão cautelar a qual insurreciona o Agravante, neste
momento, poderá ocasionar prejuízo relevante ao
bem jurídico tutelado, neste caso, o interesse público,
a ponto de ensejar a concessão de efeito suspensivo
parcialmente ao presente recurso, nos termos do art.
416 do RITCEES, DECIDO no sentido de:

No sentido de CIENTIFICAR ao representante e aos
responsáveis indicados de que o não atendimento
de decisão deste Tribunal é passível da aplicação de
sanções, nos termos regimentais;
No sentido de DETERMINAR A OITIVA das empresas Mar
& Sol Serviços de Construção Civil EIRELI-EPP e Styllo
Construções e Incorporações LTDA-EPP, reconhecendoas como terceiras interessadas, para que, no prazo de
10 (dez) dias, se manifestem frente a possibilidade de
determinação de anulação de procedimento licitatório e
do contrato dele decorrente, nos termos do art. 207, II
do RITCEES.
Com base no art. 161 da LC 621/12, a Decisão Monocrática
1804-2018-6, e frente as apontamentos revelados
através do Relatório de Diligência 00003/2018-8, peça
18, no que tange ao pressuposto de admissibilidade do
www.tce.es.gov.br

No mesmo compasso decidi também, pela concesssão
parcial do efeito suspensivo pleiteado pelo Agravante,
modulando os efeitos da medida cautelar anteriormente
determinada nos autos do TC 5717/2018, conforme
segue:

CONHECER, com base no art. 161 da LC 621/12, o
presente Agravo pois presentes os pressupostos
processuais e tempestividade;
MODULAR os efeitos da medida cautelar prolatada
nos autos do processo TC-5717/2018, determinando
ao atual gestor do Município de São Mateus, que,
mantenha a suspensão da Concorrência Pública nº
01/2018, na fase em que estiver, somente em relação
às obras ainda não iniciadas nos termos do Relatório
de Diligência da Secex-Engenharia, até que se julgue o
mérito do presente recurso;
RECOMENDAR ao atual gestor do Município, que
providencie a atualização do sistema Geo-Obras,
especialmente no que tange à execução das obras,
objeto da Concorrência Pública nº 01/2018, sob pena de
aplicação de multa, nos termos do artigo 8º da Resolução
TC Nº 245/2012;
CIENTIFICAR os interessados e o Chefe do Executivo
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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da presente Decisão, encaminhando-se o Relatório de
Diligência mencionado.
Após o advento da Decisão 3084-2018-7, peça 34,
nos termos do artigo 416 da Resolução TC 261/2013,
foram os autos remetidos ( Despacho 62301/2018-6) a
Secretaria de Controle Externo de Engenharia e Meio
Ambiente – SecexEngenharia para prosseguimento do
feito com a análise do mérito recursal, resultando na
Instrução Técnica de Recurso 00020/2019-1, peça 45,
que opina no seguintes sentido:
CONCLUSÃO
Ante o exposto, opinamos, no mérito, pelo NÃO
PROVIMENTO deste Agravo, devendo ser mantida a
Decisão Monocrática 1722-2018-1, com as alterações
procedidas pela Decisão 3084-2018-7.
Assim, nos termos da Instrução Técnica de Recurso
00020/2019-1 regimentalmente manifesta-se o
Ministério Público de Contas através de seu procurador
Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, anuindo aos
argumentos fáticos e jurídicos esboçados na Instrução
Técnica de Recurso 00020/2019-1, transcrevendo
inclusive a posta ali contida.
Após vieram os autos a este gabinete para manifestação.
FUNDAMENTAÇÃO:
Considerando os termos da DECM 01804/2018-6, que
decidiu por:
CONHECER, com base no art. 161 da LC 621/12, o
presente Agravo pois presentes os pressupostos
processuais e tempestividade;
MODULAR os efeitos da medida cautelar prolatada
nos autos do processo TC-5717/2018, determinando

ao atual gestor do Município de São Mateus, que,
mantenha a suspensão da Concorrência Pública nº
01/2018, na fase em que estiver, somente em relação
às obras ainda não iniciadas nos termos do Relatório
de Diligência da Secex-Engenharia, até que se julgue o
mérito do presente recurso;
RECOMENDAR ao atual gestor do Município, que
providencie a atualização do sistema Geo-Obras,
especialmente no que tange à execução das obras,
objeto da Concorrência Pública nº 01/2018, sob pena de
aplicação de multa, nos termos do artigo 8º da Resolução
TC Nº 245/2012;
CIENTIFICAR os interessados e o Chefe do Executivo
da presente Decisão, encaminhando-se o Relatório de
Diligência mencionado.
JUNTAR cópia desta Decisão nos autos do processo TC5717/2018;
REMETER os autos à SEGEX para a devida instrução, nos
termos no art. 417 do RITCEES.
Considerando que a Decisão TC - 03084/2018 ratificou
os termos da Decisão Monocrática 01804/2018-6;
Considerando os termos dos artigos 124, da Lei
Complementar 621/2012 e 376, da Resolução 261/2013
(RITCEES), que preceituam:
124, da Lei Complementar 621/2012:
Art. 124. No início ou no curso de qualquer processo,
havendo fundado receio de grave lesão ao erário ou
a direito alheio e de risco de ineficácia da decisão
de mérito, o Tribunal de Contas poderá, de ofício ou
mediante provocação, com ou sem a oitiva da parte,
determinar medidas cautelares.
www.tce.es.gov.br

376, da Resolução 261/2013 (RITCEES):
Art. 376. No início ou no curso de qualquer processo, o
Tribunal poderá, de ofício ou mediante provocação, com
ou sem a oitiva da parte, determinar medidas cautelares,
observado o rito sumário previsto nos arts. 306 a 312
deste Regimento, desde que presentes os seguintes
requisitos:
I - fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito
alheio; e
II - risco de ineficácia da decisão de mérito.
Ressalta-se ainda que a concessão da medida preventiva
foi embasada pela análise da Secex-Engenharia, por meio
da Manifestação Técnica 992/2018-1 proferida dentro
do processo TC 5717/2018 (peça 35), que teve como
fonte as justificativas e documentos apresentados pelos
responsáveis, como forma de assegurar a maior cautela
possível na aferição dos seus elementos fundamentais.
Seguramente pode-se afirmar que a concessão da
medida cautelar não se deu de forma dissociada da
necessária demonstração da existência do fumus boni
iuris e do periculum in mora, compete tratar que, frente
a sustentação do Agravante, em momento algum este
Tribunal deixou de “analisar o efeito prático no mundo
real”.
Conforme se comprova em todo tramitar dos autos,
que para a averiguação da necessidade de atribuição
de efeito suspensivo à tutela de urgência, foi solicitada
a realização de diligência devidamente cumprida pela
Secex-Engenharia, culminando no levantamento parcial
da medida preventiva, ficando bem claro na Decisão
3084-2018-7, que a suspensão se restringiria às obras
ainda não iniciadas, como forma de salvaguardar a
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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Municipalidade.
Diante todo exposto, e com vistas a evitar possíveis
danos, irreversíveis ou de difícil reparação, ao interesse
público, e considerando, ainda, que a suspensão
determinada se restringe, neste momento, apenas às
obras ainda não iniciadas, opina a área técnica através
da Instrução Técnica de Recurso 00020/2019, peça 45,
pelo não provimento do presente Agravo.
Sendo assim, acolho a manifestação da área técnica,
exarada na Instrução Técnica de Recurso 00020/20191, bem como posicionamento do Ministério Público de
Contas, através do Parecer 00417/2019-9, tornando-os
parte integrante do presente voto.
III. CONCLUSÃO
Ante o exposto, acompanho os posicionamentos técnico
e ministerial, e VOTO no sentido de que a Segunda
Câmara aprove a seguinte minuta que submeto à
consideração de Vossas Excelências.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, 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 NEGAR PROVIMENTO ao presente agravo mantendo
a Decisão Monocrática 1722/2018-1, com alterações
procedidas pela Decisão 3084/2018;
1.2 CIENTIFICAR os interessados e o Chefe do Executivo
da presente Decisão.
1.3 Após transitado em julgado o presente agravo,

apensar ao TC 5717/2018, na forma prevista no art. 420,
parágrafo único do Regimento Interno.
1.4 Por fim, ARQUIVE-SE.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 03/04/2019 - 9ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator) e
Domingos Augusto Taufner.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Acórdão 00387/2019-9
Processo: 02267/2019-1
Classificação: Agravo
UG: PMM - Prefeitura Municipal de Marataízes
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Interessado: Chefe do Poder Executivo Municipal (ES,
Marataízes, ROBERTINO BATISTA DA SILVA)
www.tce.es.gov.br

RECURSO – AGRAVO – EM FACE DO ACÓRDÃO TC1778/2018 – RECURSO INTEMPESTIVO – NÃO
CONHECER – ARQUIVAR.
I – RELATÓRIO
Tratam os autos de recurso impropriamente nomeado
como “Recurso de Reconsideração”, interposto pelo
Sr. Robertino Batista da Silva, Prefeito Municipal de
Marataízes, recebido e autuado como Agravo, uma vez
que ataca o Acórdão 1778/2018, proferido nos autos
do processo TC 6083/2018, decisão interlocutória que
aplicou multa ao Recorrente pelo não atendimento às
notificações desta Corte de Contas, arbitrada no valor de
R$ 3.000,00.
Dispõe o r. acórdão 1778/2018 em seu dispositivo:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACÓRDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo,reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões
expostas pelo Relator:
1.1. APLICAR MULTA no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) ao Sr.ROBERTINO BATISTA DA SILVA, com base no
artigo 135, inciso VIII e IX da Lei Orgânica, c/c art. 389,
inciso IX do Regimento Interno desta Corte de Contas, e
artigo 16 da IN 32/2016.
1.2. Pela NOTIFICAÇÃO do Sr. ROBERTINO BATISTA DA
SILVA–Prefeito Municipal de Marataízes –nos termos art.
358, III2 do Regimento Interno –Res. 261/2013, para que,
no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, encaminhe a
esta Corte a conclusão da Tomada de Contas Especial em
questão;
1.3. Encaminhar cópia desta decisão juntamente com o
Termo de Notificação.
Ato contínuo, a Secretaria Geral das Sessões - SGS
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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atestou a intempestividade do agravo, por ocasião do
Despacho 11024/2019, tendo em vista que “o Agravo
interposto pelo Senhor Robertino Batista da Silva foi
protocolizado em 20/02/2019, e que a notificação
do AcórdãoTC 1778/2018, prolatado no processo TC
6083/2018, foi disponibilizada no Diário OficialEletrônico
deste Tribunal no dia 21/01/2019, considerando-se
publicada no dia 22/01/2019, nostermos dos artigos
62 e 66, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual
n° 621/2012 c/c art.5º da Resolução TC nº 262/2013.
Portanto, considerando o disposto no art. 169[1] da
Lei Complementar Estadual n° 621/2012, o prazo para
interposição, pelo responsável, de Agravo em face do
mencionado Acórdão venceu em 01/02/2019.”
Na forma regimental, foram os autos ao Ministério
Público de Contas, que se manifestou por meio do
Parecer 872/2019 (doc. eletrônico 12) a respeito dos
pressupostos de admissibilidade do presente Recurso,
pelo seu não conhecimento, uma vez que evidenciada
sua intempestividade:
O Ministério Público de Contas, por meio da 3ª
Procuradoria Especial de Contas, no exercício de suas
atribuições institucionais, em atenção ao Despacho
11105/2019-1; considerando que a notificação do
Acórdão 01778/2018-7, prolatado no processo TC
6083/2018, foi disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico
deste Tribunal no dia 21/01/2019, com publicação no dia
22/01/2019; considerando que o prazo para interposição
do Agravo em face do mencionado Acórdão venceu
em 01/02/2019, com fulcro no art. 415 do Regimento
Interno do TCEES; considerando que o Agravo interposto
pelo senhor Robertino Batista da Silva foi protocolizado
em 20/02/2019; constata-se a notória intempestividade

da interposição do recurso, que foi protocolado após
vencido o prazo recursal.

RODRIGO COELHO DO CARMO

Após, vieram os autos conclusos a este gabinete.

1. ACÓRDÃO

Numa análise detida dos autos, extrai-se que, embora
tenha o Recorrente se insurgido contra o v. acórdão, não
o fez pelo instrumento correto, valendo-se de Recurso de
Reconsideração, utilizado para atacar decisão definitiva
em processo de prestação ou tomada de contas --- cujo
prazo é de 30 dias ---, quando a decisão em questão tem
natureza de interlocutória, vez que por ela se fixou multa
ao ora agravante pelo descumprimento de notificações.

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:

Dessa maneira, considerando que para fazer oposição
às decisões interlocutórias o instrumento adequado é
o agravo, que obedece o prazo de 10 dias a contar da
cientificação da decisão --- o que se deu em 22/01/2019
(data da publicação) ---, o prazo para interposição
do recurso venceu em 01/02/2019, de modo que,
ainda que se aplicasse o princípio da fungibilidade no
caso epigrafado, a medida não seria suficiente para a
admissão do recurso, uma vez que este foi protocolizado
apenas em 20/02/2019.

1.2 Cientificar os agravantes do teor da presente decisão;

Nesse passo, diante da inequívoca intempestividade
do recurso sob análise, que constitui fator impeditivo
ao seu conhecimento, nos termos do art. 397, IV do
RITCEES, acolho o entendimento do Ministério Público
de Contas, através do Parecer 872/2019-9, tornandoos parte integrante do presente Voto independente de
transcrição, no sentido de não conhecer do recurso ora
interposto.

4. Especificação do quórum:

Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto
consideração de Vossas Excelências.
www.tce.es.gov.br

Conselheiro Relator

1.1 Não conhecer o presente Agravo, tendo em vista o
não preenchimento do pressuposto da tempestividade,
na forma do art. 162, §2° da Lei Complementar 621/2012
c/c art. 397, IV do RITCEES;
1.3 Cientificar o Ministério Público de Contas;
1.4 Após o trânsito em julgado, apensar estes autos
ao processo TC 6083/2018, na forma prevista no art.
420, parágrafo único do RITCEES e remeter os autos ao
gabinete do Relator para continuidade do feito.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 03/04/2019 - 9ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator) e
Domingos Augusto Taufner.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS LUIS
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Acórdão 00388/2019-9
Processo: 06072/2016-9
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2015
UG: IPAS - Instituto de Previdência Dos Servidores
Públicos de Barra de São Francisco-Es
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Responsável: WALDELES CAVALCANTE, LUCIANO
HENRIQUE SORDINE PEREIRA, GILSON FERNANDES
POUBEL, ADILSON ALMEIDA MARTINS
Interessado: ALENCAR MARIM
Procuradores: SERGIO SEVERIANO RODEX (OAB: 22774ES), LUCIANO FERREIRA MACIEL (OAB: 20783-ES), LISLEI
MOREIRA BATISTA MEDEIROS (OAB: 22849-ES)
FISCALIZAÇÃO – AUDITORIA – IRREGULARES – MULTA –
DETERMINAÇÃO – ENCAMINHAR – MONITORAMENTO.
O CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Fiscalização Ordinária conduzida pela
Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal
- SecexPrevidência que teve por objetivo apreciação,
nos exercícios de 2015 e 2016, da situação dos repasses
efetuados pela Prefeitura Municipal de Barra de São

Francisco ao Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do referido município (IPSPBSF) a título de
contribuição de seus servidores ativos, inativos e
pensionistas, bem como a condição em que se encontra
o pagamento de débitos parcelados.
Considerando os indícios de irregularidades indicados no
Relatório de Fiscalização/Auditoria 26/2016-2 (fls. 5/31 e
anexos), a SecexPrevidência expediu a Instrução Técnica
Inicial 673/2017-1 (fls. 34/59) apontando os seguintes
indícios de irregularidade com a proposta de citação aos
responsáveis:
Tabela
Nos termos da Decisão Monocrática 1183/2017
determinou-se a citação dos responsáveis para que no
prazo de 30 (trinta) dias apresentassem a documentação
e esclarecimentos suscitados por esta Corte de Contas
quanto aos indícios de irregularidades constantes do
Relatório de Fiscalização/Auditoria 26/2016-2, bem
como cientificar o Prefeito Municipal, Sr. Alencar Marim,
sobre os não repasses descritos nos itens abaixo e sobre
a possibilidade de determinação, com fixação de prazo,
nos termos do art. 1º, inciso XVI e do art.114, inciso
III, da LC 621/2012 e art. 207, IV da RITCEES, para que
providenciasse o seguinte:
1 - Os pagamentos relativos às contribuições dos
segurados e patronais de responsabilidade do Tesouro
Municipal ao IPSPBSF, realizados de forma parcial e
insuficiente, referentes ao período de janeiro de 2015 a
agosto de 2016 (Quadro 1) e referentes a novembro de
2012 a janeiro de 2016 (Anexo 4) – item 2.1;
2 - Os pagamentos relativos aos benefícios a inativos
e pensionistas desvinculados do RPPS ao IPSPBSF,
www.tce.es.gov.br

referentes ao período de janeiro de 2015 a agosto de
2016 (Quadro 2) e referentes a novembro de 2012 a
agosto de 2016 (Anexo 10) – item 2.2;
3 - Os pagamentos relativos às contribuições
previdenciárias em atraso, relativas ao período de maio
de 2005 a outubro de 2012, discriminadas no Termo de
Parcelamento – item 2.5.
A citada Decisão Monocrática determinou ainda
cientificar o Sr. Alencar Marim, Prefeito Municipal, e
o Sr. Adilson Almeida Martins, Diretor-Presidente do
IPSPBSF, sobre a celebração de Termo de Parcelamento
sem que houvesse lei específica para o abatimento
da dívida previdenciária do município, cominando
na irregularidade de termo sem respaldo legal–item
2.4; com recomendação ao Prefeito Municipal e ao
responsável pelo controle interno da Prefeitura, para
que providenciassem e instituíssem a arrecadação das
contribuições previdenciárias devidas ao RPPS, por
meio de documento próprio, nos termos do art. 48
da Orientação Normativa 02/2009 do Ministério da
Previdência Social.
Informa a Coordenação do NCD/Arquivo (Despacho
63926/2017-6 - item 61) que não houve respostas aos
termos de citação e notificação, razão pela qual declarouse a revelia dos Srs. Luciano Henrique Sordine Pereira,
Adilson Almeida Martins, Waldeles Cavalcante e Gilson
Poubel (Despacho 68906/2017-8 - item 63).
Os autos foram encaminhados à SecexPrevidência que
após análise, elaborou a Instrução Técnica Conclusiva
372/2018-7 sugerindo a manutenção do entendimento
já manifestado por aquela secretaria em relação a todos
os itens imputados irregulares, inclusive no que tange
às sugestões de determinações apresentadas na ITI,
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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nos encaminhamentos finais endereçados aos atuais
gestores.
Por fim, sugere a aplicação de multa aos responsáveis em
cada uma das irregularidades, com fulcro nos arts. 1º,
XXXII, 131, 134 e 135, II da Lei Complementar 621/2012,
e as seguintes propostas de encaminhamento:
Responsabilizar o Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira,
pelas irregularidades constantes nos itens 2.1, 2.2 e 2.5
desta peça, com aplicação de multa ao responsável;
Responsabilizar o Sr. Adilson Almeida Martins, pelas
irregularidades constantes nos itens 2.2, 2.3, 2.5 e 2.6
desta peça, com aplicação de multa ao responsável;
Responsabilizar o Sr. Waldeles Cavalcante, pela
irregularidade constante no item 2.4 desta peça, com
aplicação de multa ao responsável;
Responsabilizar o Sr. Gilson Poubel, pela irregularidade
constante no item 2.6 desta peça, com aplicação de
multa ao responsável;
DETERMINAÇÃO ao Prefeito Municipal à época do
julgamento, com fixação de prazo, nos termos do art. 1º,
inciso XVI e do art.114, inciso III, da LC 621/2012 e art.
207, IV da RITCEES, para que providencie o recolhimento
dos valores abaixo descritos, sem prejuízo da incidência
dos juros e correções monetárias decorrentes de seu
atraso, e a identificação dos responsáveis que por
ventura deram causa ao não repasse das contribuições
previdenciárias, relativamente a:
contribuições dos segurados e patronais não repassadas
ao RPPS, no valor de R$ 1.278.034,07 (um milhão,
duzentos e setenta e oito mil, trinta e quatro reais e sete
centavos) referentes a janeiro de 2015 a agosto de 2016
(Quadro 1), e no valor de R$ 3.434.303,58 (três milhões,

quatrocentos e trinta e quatro mil, trezentos e três reais
e cinquenta e oito centavos) referentes a novembro de
2012 a janeiro de 2016 (Anexo 4) – item 2.1, além do
período de setembro de 2016 até os dias atuais;
contribuições dos segurados e patronais para pagamento
de benefícios a inativos e pensionistas, desvinculados
do RPPS, no valor de R$ 4.624.097,30 (quatro milhões,
seiscentos e vinte e quatro mil, noventa e sete reais e
trinta centavos) referentes a janeiro de 2015 a agosto de
2016 (Quadro 2) e no valor de R$ 13.683.072,06 (treze
milhões, seiscentos e oitenta e três mil, setenta e dois
reais e seis centavos) referentes a novembro de 2012 a
agosto de 2016 (Anexo 10) – item 2.2, além do período
de setembro de 2016 até os dias atuais;

de inativos e pensionistas, desvinculados do RPPS,
e o posterior recolhimento/cobrança com o devido
acréscimo dos juros e correções monetárias decorrentes
de atrasos, considerando-se que os valores apurados no
presente relatório abrangeram até agosto de 2016;
DETERMINAÇÃO ao Diretor Presidente e ao Diretor
Financeiro do IPSPBSF, com fixação de prazo, nos termos
do art. 1º, inciso XVI e do art.114, inciso III, da LC
621/2012 e art. 207, IV da RITCEES, para que providencie
a evidenciação contábil dos créditos previdenciários
do Instituto, realizando o registro das receitas por
competência e o controle dos valores devidos de
contribuição previdenciária pelos Entes subordinados ao
RPPS, bem como o recebimento destes;

contribuições previdenciárias em atraso no valor
de R$ 23.001.418,37 (vinte e três milhões, um mil,
quatrocentos e dezoito reais e trinta e sete centavos)
relativas ao período entre maio de 2005 a outubro/2012,
discriminadas no Termo de Parcelamento, descontandose os valores eventualmente já repassados – item 2.5.

Seja determinado ao Prefeito que estiver em exercício que,
a partir da notificação do Acórdão, realize com recursos
do Tesouro Municipal o pagamento correspondente aos
benefícios dos inativos e pensionistas que são de sua
responsabilidade, sendo processados diretamente na
folha de pagamento da Prefeitura;

DETERMINAÇÃO, com estabelecimento de prazo, ao
Prefeito Municipal em exercício à época do julgamento,
ao responsável pelo controle interno da Prefeitura e ao
Diretor Presidente do IPSPBSF em exercício, com fixação
de prazo, nos termos do art. 1º, inciso XVI e do art.114,
inciso III, da LC 621/2012 e art. 207, IV da RITCEES,
para que providenciem o imediato levantamento,
amplo e irrestrito, bem como adote providências
para o recolhimento de todos os valores devidos pelo
Tesouro Municipal ao RPPS, relativos a (i) repasses
de contribuições previdenciárias não realizados ou
realizados de forma parcial e insuficientes de exercícios
anteriores e (ii) ao não repasses para pagamentos

Propõe-se, também, determinar à SEGEX
monitoramento das determinações acima;
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o

Por fim, encaminhar cópia dos autos para o Ministério
Público Estadual para, sendo o caso, averiguar possível
crime de apropriação indébita de contribuições
previdenciárias (Código Penal, art. 168-A).
O Senhor Procurador do Ministério Público de Contas, Dr.
Luis Henrique Anastácio da Silva, anui ao posicionamento
da proposta contida na ITC 372/2018-7 (Parecer do
Ministério Público de Contas 1422/2018-3).
Após análise e apreciação deste Relator, estes autos
integraram a pauta de julgamento da 32ª Sessão
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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Ordinária da Segunda Câmara, ocorrida no dia 19
de setembro de 2018, onde receberam sustentação
oral realizada pelos Srs. Pablo de Andrade Rodrigues,
representando o sr. Luciano Henrique Sordine Pereira,
e Luciano Ferreira Maciel, representando os srs. Adilson
Almeida Martins e Gilson Fernandes Poubel, tendo sido
juntada as notas taquigráficas às fls. 138/146, bem como
Memoriais e documentação constante às fls. 150/326.
Em razão disso, os autos seguiram novamente à
Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal
– SecexPrevidência que após análise da documentação
então juntada, elaborou a Manifestação Técnica
1379/2018-1 (fls. 330/334), concluindo no sentido de que
a documentação acostada aos autos após a realização de
sustentação oral não atende aos requisitos do parágrafo
primeiro do art. 328 (não configura documento novo),
não possibilitando, assim, a reabertura da instrução para
reanálise da prestação de contas.
Por fim, a SecexPrevidência sugere a reinclusão
do processo em pauta, para julgamento e regular
prosseguimento do feito, nos moldes dos art. 157, § 7º,
c/c art. 328, § 1º, da Res. 261/2013.
Seguindo a ordem processual normal, os autos foram
encaminhados ao Senhor Procurador do Ministério
Público de Contas, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva,
que se manifestou às fls. 338, por meio do Parecer
5733/2018-7, anuindo à proposta contida na referida
Manifestação Técnica.
Após, vieram-me os autos para análise.
2. DOS FUNDAMENTOS
2.1. DOS ACHADOS DE AUDITORIA E DA ANÁLISE
TÉCNICA

O conjunto probatório extraído do relatório de
fiscalização e a derradeira análise analítica conclusiva
exposta pela Secretaria de Controle Externo de
Previdência e Pessoal - SecexPrevidência demonstram
taxativamente a presença das irregularidades conforme
descrito na seguinte transcrição de trecho da Instrução
Técnica Conclusiva ITC 372/2018-7, verbis:
2. ANÁLISE TÉCNICA
2.1. REALIZAÇÃO DE REPASSES PARCIAIS E INSUFICIENTES
Critério: art. 40, caput, da Constituição Federal; art. 1º da
Lei 9717/1998 e art. 69 da Lei Complementar 101/2000
c/c art. 32 da Lei 002/2002 e art.1º da Lei 007/2002.
Responsável: Luciano Henrique Sordine Pereira (Prefeito
Municipal) – 2013-2016
Conduta: Abster-se de preservar o equilíbrio financeiro
do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Barra de São Francisco – BARRA DE SÃO
FRANCISCO PREV, no período compreendido entre
01 de janeiro de 2015 até o fim da presente auditoria
(27/10/2016), deixando de repassar a integralidade dos
valores recolhidos mensalmente de seus segurados e
das contribuições patronais devidas.
Nexo: Gerar déficits financeiros para o RPPS,
desrespeitando os ditames legais contidos no artigo 40
da Constituição Federal, no artigo 1º da Lei 9717/1998 e
nos art. 1º e 69 da LC 101/2000.
Culpabilidade: Era exigível conduta diversa, pois, cabe
ao chefe do Executivo Municipal preservar o equilíbrio
financeiro-atuarial do regime próprio de previdência
social do município.
A ITI 673/2017 assim descreveu este item:
www.tce.es.gov.br

A situação encontrada apresentada pela Equipe Técnica
no Relatório de Auditoria 26/2016-2 foi a seguinte:
Visando averiguar a ocorrência de possíveis deficiências
nos repasses do Município para com a Unidade Gestora
do RPPS de Barra de São Francisco, buscou-se confrontar
as folhas de pagamento com as alíquotas previstas na
legislação vigente e os repasses efetuados pelo Ente no
período compreendido entre janeiro de 2015 e agosto
de 2016.
Conforme previsto no artigo 3º da Lei 002/2002 e
artigo 1º da Lei 007/2002 (Anexo 01), as alíquotas de
contribuição vigentes no município são:
11% - aplicados sobre a folha de pagamento dos
servidores ativos
11% - aplicados sobre proventos e pensões de inativos
e pensionistas, respeitando as previsões legais expostas
41/2003 e 47/2005 que estabelece que incidência será
somente sobre a parcela que exceder o limite máximo
dos benefícios do RGPS.
11% - Patronal, incidente sobre a base de cálculo dos
ativos e sobre o total de proventos e pensões recebidos
pelos inativos (no entendimento do artigo 1º da Lei
Complementar 07/2002 c/c § 3º do artigo 13 da Lei
Complementar 01/2002)
As alíquotas supracitadas obedecem aos limites
estabelecidos nos artigos 2º e 3º da Lei Federal nº
9717/1998.
Destarte, a partir da análise da legislação municipal,
folhas de pagamento (Anexo 02), comprovantes de
repasses (extratos bancários) (Anexo 03) e documentos
contábeis do RPPS, constatou-se que os procedimentos
utilizados para realização dos repasses mostra-se
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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inadequado.
Observou-se que os repasses são realizados diretamente
nas contas do Instituto de Previdência, por meio de
depósito bancário ou transferência bancária, de forma
fracionada e não padronizada, sem nenhuma vinculação
com as folhas de pagamento dos referidos períodos.
Não havia detalhamento das competências e rubricas às
quais os recolhimentos se referiam.
Considerando a inexistência de procedimento ordenado
quanto aos repasses por parte da Prefeitura de Barra
de São Francisco utilizou-se na auditoria a seguinte
sistemática para apropriar os recolhimentos em cada
competência:
Os valores devidos foram apurados da seguinte forma:
a) Contribuições dos segurados: aplicação da alíquota
de 11% sobre o total da base de cálculo dos servidores
ativos e inativos da Prefeitura; b) contribuições patronais:
aplicação da alíquota de 11% sobre a base de cálculo
dos servidores ativos acrescidos da remuneração dos
inativos;
Apropriou-se, primeiramente, as contribuições relativas
a servidores ativos e inativos. Nos meses em que
houve algum excedente, diante da impossibilidade
de reconhecer a competência/tipo de débito a que se
referiam, este foi utilizado para abater as competências
anteriores dentro do ano, na mesma ordem.
Com base na utilização da metodologia, acima exposta,
elaborou-se o quadro, abaixo demonstrado, contendo
os valores devidos, por tipo (segurados e patronal),
bem como a apropriação de repasses (valor utilizado
para abater os débitos) e o montante não recolhido, por
competência, no qual verifica-se a existência de débitos

a serem regularizados perante o RPPS pela Prefeitura
Municipal de Barra de São Francisco.
Quadro 1 – Levantamento de Débitos de Contribuição de
Ativos e Inativos e Contribuição Patronal, não repassados
pelo Ente ao RPPS
(FIGURA)
* Base de Cálculo dos Ativos = Valores Remuneração +
Valores de 13º (pagos no mês de aniversário).
** Base de Cálculo dos Inativos = Valores que excedem
o teto do INSS + Valores de 13º que excedem o teto do
INSS (pagos no mês de aniversário) .
Fonte: Resumo folhas de pagamento (Anexo 02),
comprovantes de repasses (extratos bancários) (Anexo
03).
Da análise dos dados tabulados no quadro acima
é possível observar que os recursos repassados
mensalmente (colunas D e G) eram inferiores aos valores
devidos que deveriam ter sidos repassados pelo Poder
Executivo Municipal ao RPPS, a título de contribuição
previdenciária parte servidor ativo, inativo e pensionista
(coluna C) e parte patronal (coluna F).
Como já mencionado anteriormente, os repasses são
realizados de forma fracionada, não padronizada,
apresentando na maioria dos meses divergências de
valores com as contribuições apuradas, o que acabou
por gerar, no final do período auditado (Janeiro de
2015 a Agosto de 2016), um déficit de R$ 1.278.034,07
(coluna J) (Um milhão, duzentos e setenta e oito mil,
trinta e quatro reais e sete centavos) entre contribuições
de segurados e contribuições patronais não repassados.
Nesse ponto importa-se destacar que a ausência
de repasses das contribuições dos segurados e das
www.tce.es.gov.br

contribuições patronais já vinham ocorrendo também
desde o exercício de 2012, conforme é possível
observar nos ofícios 0074/2013, 0078/2013, 0130/2013,
003/2014, 099/2014, 101/2014, 168/2015 e 029/2016
(Anexo 04), encaminhados pelo Presidente do Instituto
ao Exmo. Prefeito, em que cobra a regularização desses
repasses.
Assim, a fim de evitar o descontrole e a ocorrência
das inconsistências aqui relatadas, compreende-se
necessário que o Município padronize o repasse das
contribuições normais devidas à unidade gestora do
RPPS, efetuando esses repasses através de documento
próprio, conforme prevê o artigo 48 da Orientação
normativa 02/2009 do MPS:
Art. 48. O repasse das contribuições devidas à unidade
gestora do RPPS deverá ser feito por documento próprio,
contendo as seguintes informações: I - identificação do
responsável pelo recolhimento, competência a que
se refere, base de cálculo da contribuição recolhida,
contribuição dos segurados, contribuição da entidade,
deduções de benefícios pagos diretamente e, se
repassadas em atraso, os acréscimos; e II - comprovação
da autenticação bancária, do recibo de depósito ou
recibo da unidade gestora.
Além dessas medidas e do ressarcimento aos cofres do
Instituto de Previdência de Barra de São Francisco do
valor aqui apurado de R$ 1.278.034,07 pela ausência de
repasse das contribuições previdenciárias do período de
janeiro de 2015 a Agosto de 2016, faz-se necessário que
seja determinado ao gestor do RPPS, juntamente com o
Controle Interno do município, o imediato levantamento
dos valores devidos aos RPPS, amplo e irrestrito, e a
posterior cobrança com o devido acréscimo dos juros e
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correções monetárias que possam a existir em virtude
dos atrasos, bem como a identificação dos responsáveis
que por ventura deram causa ao não repasse das
contribuições previdenciárias.
Os auditores de controle externo do TCEES apuraram
um déficit de R$ 1.278.034,07 (coluna J) (um milhão,
duzentos e setenta e oito mil, trinta e quatro reais e
sete centavos) entre contribuições de segurados e
contribuições patronais não repassados, referentes a
janeiro de 2015 a agosto de 2016 (Quadro 1).
Há que se ressaltar também o já mencionado Ofício
29/2016 (Anexo 4), encaminhado pelo Diretor
Presidente do IPAPBSF ao Prefeito Municipal em março
de 2016, no qual o valor da dívida da Prefeitura com
o referido Instituto é atualizado até janeiro de 2016,
atingindo o montante de R$ 3.434.303,58 (três milhões,
quatrocentos e trinta e quatro mil, trezentos e três
reais e cinquenta e oito centavos), conforme quadro
descritivo constante no Ofício:
(figura)
[...]
Análise:
Em relação a esse item, cabe frisar que, embora o Prefeito
tivesse sido regularmente citado para apresentar suas
razões de defesa, não endereçou qualquer justificativa
a este Tribunal, motivo pelo qual foi decretada a sua
revelia, conforme 63- Despacho 68906/2017 do Exmo.
Sr. Conselheiro Relator.
Portanto, diante da ausência de novos fatos ou
justificativas trazidas aos autos desse Processo,
mantém-se o entendimento técnico exarado na ITI para
que essa Corte de Contas reconheça a irregularidade

decorrente da falta de repasses da integralidade dos
valores recolhidos mensalmente de seus segurados e das
contribuições patronais devidas, pois cabe ao Prefeito
preservar o equilíbrio financeiro-atuarial do regime
próprio de previdência social do município.
Sendo a irregularidade passível de multa, sugere-se seja
aplicada nos termos dos arts. 1º, XXXII, 131, 134 e 135, II
da Lei Complementar 621 de 8 de março de 2012
AUSÊNCIA
DE
REPASSES
PARA
DE BENEFÍCIOS A INATIVOS E
DESVINCULADOS DO RPPS

PAGAMENTO
PENSIONISTAS

Base legal: art. 5º, § 2º e 86 da Lei Complementar
Municipal 1, de 2 de maio de 2002. Art. 8º, inc. I e IX da
LC 1/2002.
Responsável: Luciano Henrique Sordine Pereira (Prefeito
Municipal)

benefícios concedidos até a data de entrada em vigor da
LC 1/2002 e daqueles cujos requisitos necessários à sua
concessão foram implementados até esta data, além das
pensões decorrentes desses benefícios.
Responsável: Adilson
Presidente do IPSPBSF)

Almeida

Martins

(Diretor

Conduta: Abster-se de tomar as providências legais
necessárias para o equacionamento e a regularização
dos repasses para o pagamento de benefícios de inativos
e pensionistas de responsabilidade do Poder Executivo,
desrespeitando os ditames legais contidos no art. 58,
incisos I e IX da LC 1/2002.
Nexo: Contribuir para o aumento do déficit financeiro do
plano previdenciário, desrespeitando os ditames legais
contidos art. 40 da Constituição Federal, no art.1º da Lei
9717/1998 e nos arts. 1º e 69 da LC 101/2000.

Conduta: Deixar de repassar para o Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de
Barra de São Francisco – BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREV, no período compreendido entre janeiro de
2015 até agosto de 2016, os valores correspondentes
aos benefícios dos servidores inativos e pensionistas,
alcançados pelo art. 5º, § 2º e 86 da LC 1, de 2 de maio
de 2002.

Culpabilidade: Era exigível conduta diversa, pois é
papel do gestor do RPPS tomar medidas que preservem
o equilíbrio financeiro-atuarial do Instituto. Cabe ao
Diretor-Presidente cumprir e fazer cumprir a legislação
que compõe o regime de previdência do Instituto.

Nexo: Contribuir para o aumento do déficit financeiro do
plano previdenciário, desrespeitando os ditames legais
contidos no art. 40 da Constituição Federal, no art. 1º da
Lei 9717/1998 e nos arts. 1º e 69 da LC 101/2000.

Além das contribuições previdenciárias é obrigação do
município o repasse mensal do valor correspondente
aos benefícios concedidos ou daqueles que possuíam
condições de ser implementadas até o dia 02/05/2002.

Culpabilidade: Era exigível conduta diversa, pois, cabe
ao chefe do Executivo Municipal preservar o equilíbrio
financeiro-atuarial do regime próprio de previdência
social do município. Cabe ao Município o pagamento dos

Na apuração (Quadro 2) foi possível observar que o
Ente deixou de repassar ao RPPS os valores referentes
aos benefícios dos inativos e pensionistas que são
de sua responsabilidade de pagamento do Tesouro

www.tce.es.gov.br

A ITI 673/2017 assim descreveu este item:
A situação encontrada apresentada pela Equipe Técnica
no Relatório de Auditoria 26/2016-2 foi a seguinte:
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Municipal, por força dos ditames contidos no artigo 86
da Lei Complementar Municipal 001/20028 (Anexo 7).
O montante auferido para o período de janeiro de 2015
a agosto de 2016 alcança a soma de R$ 4.624.097,30
(quatro milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, noventa
e sete reais e trinta centavos), sem correção.
Quadro 2 – Levantamento de Benefícios, Sob
Responsabilidade do Tesouro Municipal, não repassados
ao RPPS
(FIGURA)
Vale destacar que o próprio Presidente do Instituto,
Sr. Adilson Almeida Martins, em resposta ao Ofício de
Requisição 01-00137/2016-3 elaborado pela equipe
de auditoria, declara (Anexo 10) que a Prefeitura não
repassa esses recursos desde novembro de 2012 e que
o montante já é de R$ 13.683.072,06 (Treze milhões,
seiscentos e oitenta e três mil, setenta e dois reais e seis
centavos).
Compreende-se que a regularização do pagamento
desses benefícios com recursos do Tesouro Municipal
deva ser imediatamente restabelecida, a fim de evitar
transtornos para esses beneficiários, ressaltando que o
pagamento desses benefícios com recursos vinculados
do RPPS é uma pratica ilegal que vem sendo utilizada
pela Unidade Gestora até o presente momento e que,
se mantida, deteriorara ainda mais a grave situação
financeira do RPPS.
Desta forma, além do ressarcimento aos cofres do
Instituto de Previdência de Barra de São Francisco do
valor aqui apurado de R$ 4.624.097,30 pela ausência
de repasse dos valores das folhas de pagamentos dos
inativos de responsabilidade do Tesouro Municipal do

período de janeiro de 2015 a Agosto de 2016, faz-se
necessário, após o regular contraditório e caso sejam
mantidas as irregularidades, que seja determinado ao
gestor do RPPS, juntamente com o Controle Interno do
município, o imediato levantamento e recolhimento dos
valores a serem ressarcidos ao RPPS, pelos pagamentos
de inativos de competência do Tesouro Municipal, bem
como a incidência dos juros e correções monetárias
que possam a existir em virtude do seu atraso, e a
identificação dos responsáveis que por ventura deram
causa ao não repasse das contribuições previdenciárias.
Art. 86. O Município é responsável pelo pagamento dos
benefícios concedidos até a data de entrada em vigor
desta Lei e daqueles cujos requisitos necessários a sua
concessão foram implementados até esta data, além das
pensões decorrentes desses benefícios.
Assim, foi apurado, pela equipe de auditores do TCEES,
o montante de R$ 4.624.097,30 (quatro milhões,
seiscentos e vinte e quatro mil, noventa e sete reais e
trinta centavos) pela ausência de repasse dos valores das
folhas de pagamentos dos inativos de responsabilidade
do Tesouro Municipal do período de janeiro de 2015 a
Agosto de 2016 (Quadro 2).
Além disso, deve-se destacar a declaração (Anexo 10),
encaminhado pelo Diretor Presidente do IPAPBSF aos
auditores de controle externo do TCEES em novembro
de 2016, no qual é destacado o valor referente a
pagamentos de benefícios a inativos e pensionistas
de competência da Prefeitura, ou seja, desvinculados
do RPPS de novembro de 2012 até agosto de 2016,
conforme quadro descritivo constante no Ofício:
(FIGURA)
www.tce.es.gov.br

Dos valores apresentados pelo IPAPBSF, soma-se o
montante de R$ 13.683.072,06 (treze milhões, seiscentos
e oitenta e três mil, setenta e dois reais e seis centavos)
referente a pagamentos de aposentados e pensionistas
de competência da Prefeitura (não vinculados ao RPPS),
que não foram repassados por ela, de novembro de
2012 a agosto de 2016.
[...]
Análise:
Em relação a esse item, idêntica situação se observa.
Regularmente citados o Prefeito e o Diretor Presidente
do IPSPBSF, não apresentaram qualquer resposta ou
justificativa, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia,
conforme 63- Despacho 68906/2017 do Exmo. Sr.
Conselheiro Relator.
A situação identificada na fiscalização constatou que
o RPPS vinha realizando pagamentos de benefícios de
inativos e pensionistas que seriam de responsabilidade
do Poder Executivo. Ora, se o Instituto estava pagando a
dívida do Tesouro, deveria ter sido ressarcido, pois cabe
ao chefe do Executivo Municipal preservar o equilíbrio
financeiro-atuarial do regime próprio, bem como a
obrigação de pagar os benefícios concedidos até a data
de entrada em vigor da LC 1/2002. Ainda, cabe ao Diretor
Presidente do IPSPBSF tomar as providências legais
necessárias para o equacionamento e a regularização
dos repasses para o pagamento de benefícios.
Contudo, não há previsão legal para o RPPS prosseguir
arcando com a despesa de responsabilidade do Poder
Executivo, tendo em vista a LC municipal não atribuiu
à autarquia previdenciária o encargo anterior à sua
data de criação. Desta forma, deve haver o imediato
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levantamento dos valores devidos pelo Tesouro municipal
ao RPPS e consequente determinação ao Chefe do Poder
Executivo para recolhimento dos valores vencidos, bem
como determinação para que imediatamente cesse
a prática irregular e passe imediatamente a efetuar
o pagamento dos benefícios de sua responsabilidade
diretamente, com recursos do Tesouro.
Neste sentido, mantém-se o entendimento técnico
exarado na ITI para que essa Corte de Contas reconheça
a irregularidade decorrente da ausência de repasses para
se pagamento de benefícios a inativos e pensionistas
desvinculados do RPPS. Ainda, a fim de cessar o ilícito,
opina-se seja determinado ao Prefeito estiver em
exercício que, a partir da notificação do Acórdão, os
valores mensais correspondentes aos benefícios dos
inativos e pensionistas que são de sua responsabilidade
sejam realizados diretamente com recursos do Tesouro
Municipal, sendo processados na folha de pagamento da
Prefeitura.
Sendo a irregularidade passível de multa, sugere-se seja
aplicada nos termos dos arts. 1º, XXXII, 131, 134 e 135, II
da Lei Complementar 621 de 8 de março de 2012.
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS PARA O
PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS ANTERIORES À CRIAÇÃO
DO RPPS
Base legal: art. 8º, parágrafo único da LC 101/2000,
art. 1º, inciso III da Lei 9717/1998 e art. 5º, § 2º da LC
001/2002.
Responsável: Adilson
Presidente do IPSPBSF)

Almeida

Martins

(Diretor

Conduta: Efetuar o pagamento de benefícios de Inativos
e Pensionistas não vinculados ao RPPS com recursos

vinculados ao Regime Próprio de Previdência.
Nexo: Contribuir para o aumento do déficit financeiro do
plano previdenciário, desrespeitando os ditames legais
contidos art. 8º, parágrafo único da LC 101/2000, art. 1º,
inciso III da Lei 9717/1998 e art. 5º, § 2º da LC 001/2002.
Culpabilidade: Era exigível conduta diversa, pois é papel
do gestor do RPPS tomar medidas que preservem o
equilíbrio financeiro-atuarial do Instituto.
O responsável foi citado ante os seguintes fundamentos:
A situação encontrada apresentada pela Equipe Técnica
no Relatório de Auditoria 26/2016-2 foi a seguinte:
Conforme relatado no item 2.2, o RPPS em nenhum
momento, durante os últimos 4 anos, deixou de efetuar
os pagamentos desses inativos e pensionistas não
vinculados ao regime, valendo-se de recursos vinculados
a manutenção do RPPS para pagá-los. Contudo, a
utilização desses recursos para pagar despesas não
vinculadas ao fundo previdenciário descumpre o
parágrafo único do artigo 8º da Lei 101/2000, e o artigo
1º, inciso III da Lei 9717/1998, conforme é possível
observar nos respectivos dispositivos legais, abaixo
transcritos:
LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000
Estabelece normas de finanças públicas voltadas
para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras
providencias.
Art. 8º Até trinta dias após a publicação dos orçamentos,
nos termos em que dispuser a lei de diretrizes
orçamentárias e observado o disposto na alínea c do
inciso I do art. 4o, o Poder Executivo estabelecerá a
programação financeira e o cronograma de execução
mensal de desembolso.
www.tce.es.gov.br

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.
LEI Nº 9717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.
Dispõe sobre regras gerais para a organização e o
funcionamento dos regimes próprios de previdência
social dos servidores públicos da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos
estados e do Distrito Federal e dá outras providencias.
Art. 1º Os regimes próprios de previdência social dos
servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e
do Distrito Federal deverão ser organizados, baseados
em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a
garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados
os seguintes critérios:
[...]
III - as contribuições e os recursos vinculados ao Fundo
Previdenciário da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios e as contribuições do pessoal
civil e militar, ativo, inativo, e dos pensionistas, somente
poderão ser utilizadas para pagamento de benefícios
previdenciários dos respectivos regimes, ressalvadas
as despesas administrativas estabelecidas no art. 6º,
inciso VIII, desta Lei, observado os limites de gastos
estabelecidos em parâmetros gerais;
A desvinculação desses inativos e pensionistas do
Regime Próprio de Previdência Social do Município de
Barra de São Francisco está exposta no §2º do artigo 5º
da Lei Municipal 001/2002 (Anexo 07), que estabelece:
LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2002.
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Dispõe sobre a organização do Regime de Previdência
Social dos Servidores Públicos, cria o Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de
Barra de São Francisco e dá outras providencias.
Art. 5º Consideram-se segurados obrigatórios, os
servidores públicos titulares de cargos efetivos vinculados
à Administração direta, autárquica e fundacional, os
inativos e os pensionistas.
[...]
§ 2º Excluem-se da categoria de segurados de que
trata o caput deste artigo, o inativo e o pensionista
que na data da publicação desta Lei estejam recebendo
benefício diretamente do Tesouro Municipal, bem como
os servidores que nesta data tenham implementado os
requisitos necessários à sua concessão.
Diante dos fatos narrados e das Leis supracitadas é
possível concluir que, o pagamento dos inativos e
pensionistas, não segurados do regime, com recursos
vinculados ao RPPS representa uma ilegalidade, pela
ausência de repasse, por parte do Tesouro Municipal, do
montante ao pagamento dos benefícios desses inativos
sob sua responsabilidade.
Destarte, a ilegalidade exposta potencializa a crítica
situação financeira do instituto que, segundo Avaliação
Atuarial de 2015 (Anexo 05) se encontra com um déficit
de aproximadamente R$ 200.000.000,00 (duzentos
milhões de reais) e sem qualquer recurso em caixa.
Por efeito, pela ausência de repasse para cobertura
financeira dos inativos e pensionistas de responsabilidade
do Tesouro Municipal e da apropriação de recursos
vinculados ao RPPS para cobrir esta despesa, propõese a realização da citação dos responsáveis para que

apresentem as suas razões de justificativas, bem como,
a determinação ao Gestor do RPPS de Barra de São
Francisco que faça o levantamento atualizado de todos
os débitos da Prefeitura com o Instituto relacionado
à folha dos inativos e pensionistas não vinculados ao
regime (sob responsabilidade do Tesouro Municipal).
[...]
JUSTIFICATIVA: não apresentada.
Regularmente citado o Diretor Presidente do IPSPBSF,
não apresentou qualquer resposta ou justificativa,
motivo pelo qual foi decretada a sua revelia, conforme
63- Despacho 68906/2017 do Exmo. Sr. Conselheiro
Relator.
Portanto, diante da ausência de novos fatos ou
justificativas trazidas aos autos desse Processo, mantémse o entendimento técnico exarado na ITI para que essa
Corte de Contas reconheça a irregularidade decorrente
d o pagamento de benefícios de Inativos e Pensionistas
não vinculados ao RPPS com recursos vinculados ao
Regime Próprio de Previdência.
Sendo a irregularidade passível de multa, sugere seja
aplicada nos termos dos arts. 1º, XXXII, 131, 134 e 135, II
da Lei Complementar 621 de 8 de março de 2012.
TERMO DE PARCELAMENTO SEM LEI ESPECÍFICA
Base legal: art. 5º, § 1º da Portaria 402/2008 MPS, art.
34, XI da Lei Federal 6.448/1977, art. 29, inciso I, § 1º da
LC 101/2000
Responsável: Waldeles Cavalcante (Prefeito Municipal)
– 2009-2012
Conduta: Ter celebrado Termo de Parcelamento sem
que houvesse lei específica para o abatimento da dívida
www.tce.es.gov.br

previdenciária do município cominando na irregularidade
de termo sem respaldo legal.
Nexo: Ao utilizar-se de Termo de Parcelamento sem lei
específica, fez com que o município se endividasse sem
o respaldo do Legislativo Municipal.
Culpabilidade: Era exigível conduta diversa, pois cabe
ao chefe do Executivo Municipal utilizar de Lei Específica
para contrair uma dívida fundada pelo município.
A ITI 673/2017 assim descreveu este item:
A situação encontrada apresentada pela Equipe Técnica
no Relatório de Auditoria 26/2016-2 foi a seguinte:
Em 28 de novembro de 2012 o Instituto de Previdência
dos Servidores Públicos de Barra de São Francisco e a
Prefeitura Municipal firmaram o Termo de Confissão e
Acordo de Parcelamento de Débitos Previdenciários
(Anexo 06), no qual o município reconheceu uma
dívida de R$ 23.001.418,37 (vinte e três milhões e
um mil quatrocentos e dezoito reais e trinta e sete
centavos) junto ao I.P.B.S.F., referente a contribuições
previdenciárias (segurado e patronal) não repassadas no
período compreendido entre maio de 2005 e outubro de
2012.
Contudo, o Termo de Confissão e Acordo de Parcelamento
de Débitos Previdenciários não foi precedido de
uma Lei Municipal específica em que o respaldasse.
A Lei Municipal 234/2011 (Anexo 07), utilizada para
fundamentá-lo, possui conteúdo genérico que destoa do
ordenamento legal aplicado aos parcelamentos.
Ademais, a exigência de lei é condição para prefeitos
contraírem empréstimos através de autorização do
Legislativo Municipal, conforme preceitua o artigo 34, XI
da Lei Federal 6.448/1977.
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Art 34 - Compete ao Prefeito:
[...]
XI - autorizado pela Câmara Municipal, contrair
empréstimos e fazer outras operações de crédito;
No Termo de Confissão e Acordo de Parcelamento de
Débitos Previdenciários prevê o parcelamento em 60 e
240 meses. Considerando o vultoso valor envolvido e o
prazo delongado para amortização pode-se afirmar que
se define como uma operação de crédito classificada
como dívida pública fundada ou consolidada, conforme
prevê a LRF:
Art. 29.
[...]
I - dívida pública consolidada ou fundada: montante
total, apurado sem duplicidade, das obrigações
financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude
de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização
de operações de crédito, para amortização em prazo
superior a doze meses; (g.n.)
§ 1o Equipara-se a operação de crédito a assunção, o
reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo ente da
Federação, sem prejuízo do cumprimento das exigências
dos arts. 15 e 16.
O Decreto-Lei 201/1067 definiu como crime de
responsabilidade do Prefeito Municipal contrair
empréstimo sem autorização do legislativo municipal.
Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos
Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário,
independentemente do pronunciamento da Câmara dos
Vereadores:
VIII - Contrair empréstimo, emitir apólices, ou obrigar

o Município por títulos de crédito, sem autorização da
Câmara, ou em desacordo com a lei;
O artigo 5º, §1º da Portaria 402, de 10 de dezembro
de 2008, do Ministério da Previdência Social, à época,
já explicitava a necessidade de Lei para os casos de
parcelamentos das dívidas previdenciárias.
Em procedimento de apuração dos fatos, a Prefeitura
Municipal de Barra de São Francisco foi oficializada
por esta Equipe Técnica (Ofício de Requisição de
Informação 01-137/2016-3) para se manifestar a cerca
dos parcelamentos ativos juntos ao IPBSF. Em resposta,
a Secretária Municipal de Administração, Sra. Clemilda
Campos Barros, reconhece a invalidade do parcelamento
existente face à auditoria realizada pelo Ministério da
Previdência Social em setembro de 2014 pela ausência
de validação e cadastramento no sistema CADPREV.
Também, foi disponibilizado pela administração do IPBSF
a Notificação de Auditoria Fiscal – NAF, número 159/2014
de 29 de setembro de 2014, realizada pelo Ministério da
Previdência Social em que apontou várias irregularidades
no parcelamento (abaixo transposto) em que declarou a
impossibilidade de aceitação do parcelamento para fins
de regularização dos débitos da prefeitura (Anexo 08).
(FIGURA)
Fonte: Relatório de Auditoria do Ministério da
Previdência Social (Anexo 08).
Verifica-se o descaso pelas autoridades locais com a
Previdência dos servidores municipais e com RPPS de
Barra de São Francisco, pois desde setembro de 2014 em
que o Ministério da Previdência Social notificou o RPPS
por várias irregularidades, dentre elas a ausência de Lei
autorizativa específica para o termo de parcelamento.
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Destarte, não houve nenhuma providência pelos
responsáveis para regularização dos pontos destacados
na Notificação de Auditoria Fiscal – NAF, número
159/2014 do MPS, e em especial ao tocante da
irregularidade do parcelamento.
Desta forma, propõe-se a citação do responsável para
que apresente as suas razões de justificativas e dar
conhecimento ao atual Prefeito e atual Gestor do RPPS
em razão de possível determinação desta Corte de
Contas em relação aos fatos descritos.
[...]
Em relação a esse item, idêntica situação se observa.
Regularmente citado o Diretor Presidente do IPSPBSF,
não apresentaram qualquer resposta ou justificativa,
motivo pelo qual foi decretada a sua revelia, conforme
63- Despacho 68906/2017 do Exmo. Sr. Conselheiro
Relator.
Portanto, diante da ausência de novos fatos ou
justificativas trazidas aos autos desse Processo, mantémse o entendimento técnico exarado na ITI para que
essa Corte de Contas reconheça a irregularidade da
celebração de Termo de Parcelamento sem que houvesse
lei específica para o abatimento da dívida previdenciária
do município.
Sendo a irregularidade passível de multa, sugere seja
aplicada nos termos dos arts. 1º, XXXII, 131, 134 e 135, II
da Lei Complementar 621 de 8 de março de 2012.
AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS EM ATRASO
Base legal: art. 40, caput, da Constituição Federal; art. 69
da Lei 101/2000; art 1º da Lei 9717/1998; e art. 4º da Lei
Complementar Municipal 002/2002.
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Responsáveis:
Luciano Henrique Sordine Pereira (Prefeito Municipal)
Conduta: Deixar de repassar integralmente para o RPPS,
contribuição previdenciária em atraso, evidenciada no
Termo de Parcelamento.
Nexo: Ao deixar de repassar a contribuição previdenciária
em atraso, contribuiu para o aumento do déficit
financeiro do plano previdenciário.
Culpabilidade: Era exigível conduta diversa, pois, cabe
ao chefe do Executivo Municipal preservar o equilíbrio
financeiro-atuarial do regime próprio de previdência
social do município.
Adilson Almeida Martins (Diretor Presidente do IPSPBSF)
Conduta: Deixar de cobrar o pagamento integral e
temporâneo das contribuições previdenciárias.
Nexo: Ao deixar de cobrar o valor integral da contribuição
previdenciária, contribuiu para o aumento do déficit
financeiro do plano previdenciário.
Culpabilidade: Era exigível conduta diversa, pois é papel
do gestor do RPPS tomar medidas que preservem o
equilíbrio financeiro-atuarial do Instituto.
Diante do achado de auditoria, a ITI 673/2017
fundamentou:
A situação encontrada apresentada pela Equipe Técnica
no Relatório de Auditoria 26/2016-2 foi a seguinte:
Verificou-se que por meio do Termo de Parcelamento
foi apurada a dívida previdenciária no valor de
R$ 23.001.418,37 (vinte e três milhões e um mil
quatrocentos e dezoito reais e trinta e sete centavos) do
Ente Municipal com o RPPS correspondente ao período
entre maio de 2005 a outubro/2012.

Da análise realizada constatou-se a ausência do repasse
integral dos valores apurados. Observa-se ainda que as
parcelas mensais pactuados no Termo de Parcelamento
não eram repassadas de forma regular, ora em atraso ora
a menor, conforme se observa nos exercícios de 2015 e
2016.
Quadro 2 – Levantamento dos repasses a título de
parcelamento.
Desta forma, as contribuições que serviram de base para
o parcelamento não foram amortizadas integralmente
caracterizando ausência de repasse das contribuições
previdenciárias que foram englobadas pelo termo de
parcelamento.
Assim, pelo atraso de pagamentos regulares decorrentes
de dívida do poder Executivo Municipal, propõe-se a
citação dos responsáveis para que apresentem as suas
razões de justificativas.
[...]
JUSTIFICATIVAS: não foram apresentadas.
Em relação a esse item, idêntica situação se observa.
Regularmente citados o Prefeito e o Diretor Presidente
do IPSPBSF, não apresentaram qualquer resposta ou
justificativa, motivo pelo qual foi decretada a revelia,
conforme 63- Despacho 68906/2017 do Exmo. Sr.
Conselheiro Relator.
Portanto, diante da ausência de novos fatos ou
justificativas trazidas aos autos desse Processo,
mantém-se o entendimento técnico exarado na ITI para
que essa Corte de Contas reconheça a irregularidade
decorrente ausência de regularização das contribuições
previdenciárias em atraso, que causa desequilíbrio
financeiro-atuarial.
www.tce.es.gov.br

Sendo a irregularidade passível de multa, sugere-se seja
aplicada nos termos dos arts. 1º, XXXII, 131, 134 e 135, II
da Lei Complementar 621 de 8 de março de 2012.
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS NÃO EVIDENCIADOS E
REGULARIZADOS
Base legal: Lei 4320/64, art. 85, 59 e 105; Resolução CFC
750/93 - Princípio da Competência e art. 37, caput, da
CF/88 – Princípio da Eficiência.
Responsáveis:
Adilson Almeida Martins (Diretor Presidente do IPSPBSF)
Conduta: Deixar de evidenciar e regularizar
corretamente os créditos decorrentes das contribuições
previdenciárias.
Nexo: Ao deixar de evidenciar e regularizar corretamente
os créditos decorrentes das contribuições previdenciárias
contribui para o descontrole do recebimento destes
créditos.
Culpabilidade: Era exigível conduta diversa, pois é papel
do gestor do RPPS tomar medidas que evidenciam e
regularizam corretamente os créditos decorrentes das
contribuições previdenciárias.
Gilson Poubel (Diretor Financeiro do IPSPBSF)
Conduta: Deixar de contabilizar, evidenciar e regularizar
corretamente os créditos decorrentes das contribuições
previdenciárias.
Nexo: Ao deixar de contabilizar, evidenciar e regularizar
corretamente os créditos decorrentes das contribuições
previdenciárias contribui para o descontrole do
recebimento destes créditos e expõe a fidedignidade da
contabilidade por não expressar a realidade financeira
do Instituto.
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Culpabilidade: Era exigível conduta diversa, pois é papel
do responsável contábil do RPPS tomar medidas que
contabilizam, evidenciam e regularizam corretamente os
créditos decorrentes das contribuições previdenciárias.
A situação encontrada apresentada pela Equipe Técnica no
Relatório de Auditoria 26/2016-2 foi a seguinte:
O município de Barra de São Francisco reconheceu em
novembro de 2012 uma dívida de R$ 23.019.236,40 (vinte
e três milhões e dezenove mil e duzentos e trinta e seis
reais e quarenta centavos), junto ao I.P.B.S.F., para efeito
do parcelamento, referente a contribuições previdenciárias
(segurados e patronal) não repassadas no período
compreendido entre maio de 2005 e outubro de 2012,
conforme Termo de Confissão e Acordo de Parcelamento
de Débitos Previdenciários (Anexo 6).
Porém, essas dívidas do Ente perante o RPPS, pelo atraso
dos repasses das contribuições previdenciárias, não estão
devidamente evidenciadas e registradas como Créditos
Previdenciários na contabilidade do Instituto (Anexo 09).
Em janeiro de 2016 o Diretor-Presidente do RPPS, Sr. Adilson
Almeida Martins, oficializou o município, atualizando-o
sobre sua dívida perante o Instituto de Previdência e que se
encontrava no montante de R$ 44.643.065,25 (quarenta e
quatro milhões, seiscentos e quarenta e três mil, sessenta
e cinco reais e vinte e cinco centavos), conforme ofício
029/2016 (Anexo 4).
Além do mais, não há aplicação do Princípio da Competência
no registro dos créditos decorrentes das contribuições
previdenciárias, bem como as multas e os juros decorrentes
do atraso no repasse pelo Ente que não estão sendo
registrados na contabilidade do Instituto.
Ao deixar de evidenciar corretamente o valor dos créditos
previdenciários demonstra uma falta de controle na

evidenciação e no recebimento das dívidas do Ente, e uma
ineficiência na cobrança dos valores, ocasionando um
descontrole contábil-financeiro do RPPS.
Desta forma, sugere a citação dos responsáveis pela
gestão do RPPS e da contabilidade para apresentar
justificativas pela ausência de contabilização dos créditos
previdenciários.
[...]
Análise:
Em relação a esse item, cabe frisar que, embora o Diretor
Presidente e o Diretor Financeiro do IPSPBSF tivessem sido
regularmente citados para apresentar suas razões de defesa,
não apresentaram qualquer justificativa, motivo pelo
qual foi decretada a sua revelia, conforme 63- Despacho
68906/2017 do Exmo. Sr. Conselheiro Relator, razão pela
qual se pronuncia pela manutenção do entendimento
técnico exarado na ITI para que essa Corte de Contas
reconheça a irregularidade por não terem evidenciado e
regularizado os créditos previdenciários.
Sendo a irregularidade passível de multa, sugere seja
aplicada nos termos dos arts. 1º, XXXII, 131, 134 e 135, II da
Lei Complementar 621 de 8 de março de 2012.
2.2. DO MÉRITO
Criado por meio da Lei Complementar 001/2002, o Instituto
de Previdência dos Servidores Públicos de Barra de São
Francisco é uma autarquia municipal responsável por
gerenciar o Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Públicos daquele Município.
Alicerçado em conceitos básicos desse tipo de regime,
como: solidariedade, contributividade e filiação
obrigatória, destina-se a assegurar cobertura de benefícios
previdenciários custeados por recursos provenientes do
www.tce.es.gov.br

Município, através dos órgãos dos Poderes Legislativo
e Executivo, inclusive da administração indireta, e das
contribuições sociais de segurados ativos, inativos e de
pensionistas.
Seu plano de custeio, instituído por meio da Lei
Complementar 002/2002, estabelece alíquota de 11%
(onze por cento) de contribuição para os segurados e 22%
(vinte e dois por cento) para a contribuição do município,
aplicados mensalmente sobre a base de cálculo, inclusive
sobre a gratificação natalina.
Nesse contexto, a fiscalização realizada naquele órgão com
o escopo de verificar a situação dos eventos de custeio
buscou resposta às seguintes questões de auditoria:
A Unidade Gestora mantém controle sobre as contribuições
devidas ao RPPS?
As dívidas do Ente com o Regime Próprio estão
adequadamente evidenciadas e regularizadas?
No Relatório de Auditoria 26/2016 são revelados
elementos quantitativos acerca das questões suscitadas,
identificando-se um quadro de total descompasso da
gestão do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
de Barra de São Francisco com os preceitos estabelecidos
na legislação que rege a matéria, demonstrado no déficit de
R$199.457.466,15 apresentado no estudo atuarial relativo
ao final do exercício 2014 (RA 26/2016 Anexo 5 - Avaliação
Atuarial 2015).
Se o desequilíbrio atuarial parece demonstrar inépcia da
gestão do Regime Próprio de Previdência do Município
de Barra de São Francisco, a análise analítica das provas
carreadas aos autos, materializadas em extratos bancários,
relatórios, demonstrativos e a análise conclusiva presente
na Instrução Técnica Conclusiva ITC 372/2018 ilustram o
seguinte quadro:
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Déficit de R$1.278.034,07 nas contribuições repassadas
pelo Ente ao RPPS no período compreendido entre janeiro
de 2015 e agosto de 2016.
Ausência de repasse dos valores de folhas de pagamento
de inativos de responsabilidade do tesouro municipal,
obrigação prevista no art. 86 da Lei Complementar
001/2002, alcançando o valor de R$4.624.097,30 no
período compreendido entre janeiro de 2015 e agosto de
2016, observando-se adicionalmente informação fornecida
pelo Presidente daquele instituto onde este menciona a
existência do montante de R$13.683.072,06 naquela conta,
quando contabilizados os valores a partir de 2012 (Anexo
10).
Créditos previdenciários não evidenciados e regularizados.
Ademais, reportam os autos que em 28 de novembro de
2012 o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
de Barra de São Francisco e a Prefeitura Municipal
firmaram Termo de Confissão e Acordo de Parcelamento
de Débitos Previdenciários, reconhecendo-se dívida de
R$23.001.418,37 referente a contribuições previdenciárias
não repassadas no período compreendido entre maio de
2005 e outubro de 2012, entretanto, desconsiderados
pelo então Ministério da Previdência Social, conforme
Notificação de Auditoria Fiscal – NAF 159/2014 (Anexo 08
do RA).
Cabe destacar que o parcelamento pretendido, na forma
de 240 parcelas mensais a parte no valor de R$ 58.069,10
(parte patronal) e em 60 parcelas no valor total de R$
151.377,54 (parte do servidor), totalizando o valor de
R$ 209.446,64 mensais, não foi reconhecido por vício
na formação do débito, com afronta ao § 1º, do art. 5º
da Portaria MPS 402/2008, ao inciso XI, do art. 34 da Lei
6.448/1977 e ao inciso I c/c §1º, ambos do art. 29 da Lei

Complementar 101/2000.
De qualquer forma, independente do vício original, não
se realizaram os termos do acordo por inadimplemento
da Administração Municipal, conforme demonstrado
no levantamento de repasses a título de parcelamento
(quadro 2, no item 2.5 do Relatório de Auditoria 26/2016).
O estado deplorável das finanças do Instituto de Previdência
dos Servidores Públicos de Barra de São Francisco é
creditado a diversos agentes, os quais contribuíram com
ações e omissões para as irregularidades, descritas a seguir:
Luciano Henrique Sordine Pereira (Ex-Prefeito Municipal)
1.1 Conduta: Abster-se de preservar o equilíbrio financeiro
do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Barra de São Francisco – BARRA DE SÃO
FRANCISCO PREV, no período compreendido entre 01 de
janeiro de 2015 até o fim da presente auditoria, deixando
de repassar a integralidade dos valores recolhidos
mensalmente de seus segurados e das contribuições
patronais devidas.
Nexo: Gerar déficits financeiros para o RPPS, desrespeitando
os ditames legais contidos artigo 40 da Constituição Federal,
no artigo 1º da Lei 9717/1998 e nos artigos 1º e 69 da Lei
Complementar 101/2000.
Culpabilidade: Era exigível conduta diversa, pois, cabe
ao chefe do Executivo Municipal preservar o equilíbrio
financeiro-atuarial do regime próprio de previdência social
do município.
1.2 Conduta: Deixar de repassar para o Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Barra
de São Francisco – BARRA DE SÃO FRANCISCO PREV, no
período compreendido entre 01 de janeiro de 2013 até o
término da presente auditoria, os valores correspondentes
www.tce.es.gov.br

aos benefícios dos servidores inativos e pensionistas,
alcançados pelo artigo 5º, § 2º e 86 da Lei Complementar
Municipal 001, de 02 de maio de 2002.
Nexo: Contribuir para o aumento do déficit financeiro do
plano previdenciário, desrespeitando os ditames legais
contidos artigo 40 da Constituição Federal, no artigo 1º da
Lei 9717/1998 e nos artigos 1º e 69 da Lei Complementar
101/2000.
Culpabilidade: Era exigível conduta diversa, pois, cabe
ao chefe do Executivo Municipal preservar o equilíbrio
financeiro-atuarial do regime próprio de previdência social
do município.
1.3 Conduta: Deixar de repassar integralmente para o
RPPS, contribuição previdenciária em atraso, evidenciada
no Termo de Parcelamento.
Nexo: Ao deixar de repassar a contribuição previdenciária
em atraso, contribuiu para o aumento do déficit financeiro
do plano previdenciário.
Culpabilidade: Era exigível conduta diversa, pois, cabe
ao chefe do Executivo Municipal preservar o equilíbrio
financeiro-atuarial do regime próprio de previdência social
do município.
Adilson Almeida
I.P.S.P.M.B.S.F.)

Martins

(Diretor

Presidente

do

2.1 Conduta: Abster-se de tomar as providências legais
necessárias para o equacionamento e a regularização
dos repasses utilizados para o pagamento de benefícios
de Inativos e Pensionistas de responsabilidade do Poder
Executivo, desrespeitando os ditames legais contidos no
artigo 58, inciso I e IX da Lei Complementar 001/2002.
Nexo: Contribuir para o aumento do déficit financeiro do
plano previdenciário, desrespeitando os ditames legais
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contidos artigo 40 da Constituição Federal, no artigo 1º da
Lei 9717/1998 e nos artigos 1º e 69 da Lei Complementar
101/2000.
Culpabilidade: Era exigível conduta diversa, pois é papel do
gestor do RPPS tomar medidas que preservem o equilíbrio
financeiro-atuarial do Instituto.
2.2 Conduta: Efetuar o pagamento de benefícios de Inativos
e Pensionistas não vinculados ao RPPS com recursos
vinculados ao Regime.
Nexo: Contribuir para o aumento do déficit financeiro do
plano previdenciário, desrespeitando os ditames legais
contidos no artigo 8º, parágrafo único da Lei Complementar
101/2000, artigo 1º, inciso III da Lei 9717/1998 e artigo 5º,
§ 2º da Lei Complementar Municipal 001/2002.
Culpabilidade: Era exigível conduta diversa, pois é papel do
gestor do RPPS tomar medidas que preservem o equilíbrio
financeiro-atuarial do Instituto.
2.3 Conduta: Deixar de cobrar o pagamento integral e
temporâneo das contribuições previdenciárias.
Nexo: Ao deixar de cobrar o valor integral da contribuição
previdenciária, contribuiu para o aumento do déficit
financeiro do plano previdenciário.
Culpabilidade: Era exigível conduta diversa, pois é papel do
gestor do RPPS tomar medidas que preservem o equilíbrio
financeiro-atuarial do Instituto.
Waldeles Cavalcante (Prefeito Municipal)
Conduta: Ter celebrado Termo de Parcelamento sem
que houvesse lei específica para o abatimento da dívida
previdenciária do município cominando na irregularidade
de termo sem respaldo legal.
Nexo: Ao utilizar-se de Termo de Parcelamento sem lei
específica, fez com que o município se endividasse sem o

respaldo do Legislativo Municipal.
Culpabilidade: Era exigível conduta diversa, pois cabe ao
chefe do Executivo Municipal utilizar de Lei Específica para
contrair uma dívida fundada pelo município.
Gilson Poubel (Diretor Financeiro do I.P.S.P.M.B.S.F.)
Conduta: Deixar de contabilizar, evidenciar e regularizar
corretamente os créditos decorrentes das contribuições
previdenciárias.
Nexo: Ao deixar de contabilizar, evidenciar e regularizar
corretamente os créditos decorrentes das contribuições
previdenciárias contribui para o descontrole do recebimento
destes créditos e expõe a fidedignidade da contabilidade
por não expressar a realidade financeira do Instituto.
Culpabilidade: Era exigível conduta diversa, pois é papel
do responsável contábil do RPPS tomar medidas que
contabilizam, evidenciam e regularizam corretamente os
créditos decorrentes das contribuições previdenciárias.
No que concerne à análise técnica procedida em face
dos argumentos e documentos suscitados ao presente
feito pelos defendentes em sede de sustentação oral
realizada perante este Colegiado em sua 32ª Sessão
Ordinária (19/09/2018), a SecexPrevidência verificou
que a documentação acostada não atende aos requisitos
do § 1º do art. 328 (não configura documento novo),
não possibilitando, assim, a reabertura da instrução para
reanálise da prestação de contas.
Isso porque, segundo a área técnica:
“...embora preexistente, não demonstrou o responsável que
era ignorada ou inacessível. Ao contrário, verifica-se que a
documentação é datada de 2012 e 2013, contemporânea
aos mandatos dos responsáveis, a frente do Município e do
Instituto de Previdência. Do mesmo modo, não preenche
www.tce.es.gov.br

o requisito da 2ª parte do dispositivo aplicável, qual seja,
“aquele que, mesmo produzido após a defesa, contribua
para a verdade material”, pois não foram produzidos após
a defesa.”
Nesse sentido, vejo que a subscritora da Manifestação
Técnica 1379/2018-1 (fls. 330/334) foi inegavelmente
categórica ao asseverar o seguinte:
“...ainda que se pudesse afirmar que tais documentos
deveriam ser analisados, por contribuírem com a verdade
material, mesmo sendo preexistentes, não ignorados e
não inacessíveis, ou seja, ainda que não se observasse
o disposto no artigo invocado, ainda assim, não há como
afirmar que os documentos trazidos contribuem com a
verdade material.
Isso porque, em análise da documentação trazida
pelos gestores, verifica-se que não são hábeis a afastar
a responsabilidade no caso concreto, pois apenas
demonstram, no caso do ex-prefeito municipal, uma
situação de chuvas intensas no ano de 2013, que não
podem servir de justificativa para o cumprimento das
mais comezinhas obrigações previdenciárias, relativas ao
exercício de 2015, bem como um parcelamento de débitos
previdenciário que somente vem demonstrar a imperiosa
necessidade de uma atenção maior com o Instituto de
Previdência municipal.”
Lado outro, impera no âmbito deste Tribunal de Contas
a busca da verdade material e a aplicação do formalismo
moderado no processo e procedimentos que regem sua
atuação, tal como disposto no Art. 240 do regimento
interno, e que embasam o reconhecimento dos
elementos suscitados em sede de sustentação oral como
parte integrante da instrução e desse modo devem ser
consideradas.
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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Assim com relação às condutas e responsabilidades
imputadas aos gestores responsáveis pelo instituto de
previdência de Barra de São Francisco à época, Sr. Adilson
Almeida Martins (Diretor Presidente do IPSPBSF), pelas
irregularidades constantes nos itens item 2.2 (Ausência
de Repasses para Pagamento de Benefícios a Inativos
e Pensionistas Desvinculados do RPPS); 2.3 (Utilização
de Recursos Vinculados para o Pagamento de Benefício
Anteriores à criação do RPPS); 2.5 (Ausência de Regularização
das Contribuições Previdenciárias em Atraso) e 2.6 da ITC
372/2018-7 (Créditos Previdenciários Não Evidenciados e
Regularizados), e ao Sr. Gilson Poubel (Diretor Financeiro
do IPSPBSF), pela irregularidade constante nos itens item
2.6 da ITC 372/2018-7 (Créditos Previdenciários Não
Evidenciados e Regularizados), demonstram os autos que
ambos não se mantiveram inertes em relação a tais fatos.
Isso porque, a instrução processual aponta (conforme
demonstrado na sustentação oral realizada na 32ª
Sessão Ordinária - 19/09/2018, deste Colegiado,
mediante a documentação acostada) que o então gestor
responsável pelo instituto de previdência, Sr. Adilson
Almeida Martins, encaminhou ofícios aos órgãos do ente
municipal informando sobre a ausência de repasses das
contribuições previdenciárias (questão tratada no item
2.2 da ITC 372/2018-7), o que pode ser comprovado
mediante os memoriais apresentados conjuntamente
com a documentação constante às fls. 151-155 e 157207, respectivamente (Petição Intercorrente 01532/20181), por ocasião da sustentação oral realizada perante este
Colegiado em 19/09/2018 (fls. 141/146).
Neste sentido, aduz o responsável que não houve abstenção
de sua parte, uma vez que foi enviado ao gestor do município
os cálculos atuariais, a Notificação de Auditoria Fiscal AF

0159/2014, além de vários ofícios de cobrança dos débitos
existentes e que, in casu, caberia ao Executivo Municipal
efetuar os devidos repasses para preservar o equilíbrio
financeiro-atuarial do regime próprio de previdência social
do município de Barra de São Francisco.
E pontua:
Porém, mesmo diante das diversas cobranças feitas pelo
gestor do RPPS, o município não conseguiu repassar os
valores para pagamento dos benefícios desvinculados do
RPPS. No entanto, os aposentados e pensionistas vinculados
ao Poder Executivo, não poderiam ficar sem receber seus
proventos, até mesmo por uma questão humana, tendo
em vista, que todos, são pessoas idosas, sendo esta a única
renda que tem e que dependem do provento que recebe
para comprar seus remédios e alimentos. Logo, o RPPS
se via na obrigação de usar a verba de outros recursos
vinculados para assim, pagar os referidos proventos.

centavos), conforme ofício 029/2016 (fls. 158) e que
notificou a Secretaria e Administração, Controladoria,
Procuradoria e Tesouraria dos débitos existentes.
E mais, informa ter enviado ao Poder Executivo Municipal
cópia do cálculo atuarial, indicando algumas medidas a
serem adotadas pelo mesmo, dentre as quais, efetuar os
repasses de sua competência para preservar o equilíbrio
financeiro-atuarial daquele RPPS.
Por fim, em relação a conduta imputada para a irregularidade
descrita no item 2.6 - Créditos Previdenciários Não
Evidenciados e Regularizados, ou seja, “deixar de evidenciar
e regularizar corretamente os créditos decorrentes das
contribuições previdenciárias”, esclarece o gestor que
tal conduta não se lhe pode atribuir como irregular, uma
vez que o mesmo sempre apresentava as cobranças e as
memórias de cálculos atualizadas ao Gestor do Executivo e
a Controladoria Municipal, razão pela qual não houve dolo
ou conduta irregular da sua parte.

Igual argumentação foi apresentada pelo referido gestor
em relação a irregularidade identificada no item 2.3 da
ITC 372/2018-7 (Utilização de Recursos Vinculados para
o Pagamento de Benefício Anteriores à criação do RPPS),
ao afirmar que enviou ao responsável pelo Executivo
Municipal a Notificação de Auditoria Fiscal AF 0159/2014 e
vários ofícios de cobrança dos débitos existentes, cabendo a
este efetuar os devidos repasses para preservar o equilíbrio
financeiro-atuarial do regime próprio de previdência social
do município local.

Da mesma forma, observo que na sessão em que ocorreu a
referida sustentação oral (fls. 141-146), o Sr. Gilson Poubel
(Diretor Financeiro do IPSPBSF) trouxe esclarecimentos
e solicitou a juntada de documentos visando rechaçar
a conduta tida como irregular no item 2.6 da ITC
372/2018-7 (Créditos Previdenciários Não Evidenciados e
Regularizados), o que pode ser comprovado mediante os
memoriais apresentados às fls. 211-212 conjuntamente
com a documentação de fls. 214-247.

No item 2.5 - Ausência de Regularização das Contribuições
Previdenciárias em Atraso, o Sr. Adilson Almeida Martins
disse que o município foi comunicado sobre sua dívida
junto ao RPPS, que se encontrava no montante de R$
44.623.065,25 (quarenta e quatro milhões, seiscentos e
quarenta e três mil, sessenta e cinco reais e vinte e cinco

Nos termos dos memoriais referentes à sustentação oral,
lembra o gestor que o então responsável, Sr. Adilson
Almeida Martins, por meio do ofício 029/2016, informou
e atualizou o Poder Executivo municipal sobre sua dívida
perante o respectivo RPPS, que se encontrava no montante
de R$ 44.623.065,25 (quarenta e quatro milhões, seiscentos
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e vinte e três mil, sessenta e cinco reais e vinte e cinco
centavos), cabendo exclusivamente a ao município efetuar
os devidos repasses. Também, notificou a Secretaria e
Administração, Controladoria, Procuradoria e Tesouraria
dos débitos existentes.
E prossegue em suas justificativas:
“Ademais, a não aplicação do Principio da Competência
nos registros dos créditos decorrentes das contribuições
previdências, bem como as multas e os juros decorrentes
do atraso no repasse pelo Ente não foram registrados na
contabilidade do RPPS, pois, os registros contábeis referente
aos créditos decorrentes do parcelamento de débitos
previdenciários entre o município de Barra de São Francisco
e o Instituto de Previdência, não ocorreu devido haver
divergências entre o referido acordo de parcelamento e a
PORTARIA MPS nº 402 de 10 de dezembro de 2008, no seu
Art. 5° §1° ao§ 4° e Art. 6°, entre elas: a não publicação do
termo de acordo do parcelamento, um único parcelamento
para a parte da patronal e segurado, número de parcelas da
patronal não permitido, uma vez que o acordo contemplou
parcelas em atraso de competências do ano de 2002. Outro
ponto considerado para não efetuar o registro, foi a falta
de informações à Secretaria de políticas de Previdência
Social - SPS das bases de cálculos, e valores arrecadados e a
falta de homologação e cadastro do parcelamento junto ao
Ministério da Previdência Social.
Além, foi verificado pela Equipe Técnica do TCEES, que
o Termo de Confissão e Acordo de Parcelamento, não
foi precedido de Lei Municipal específica, uma vez que a
Lei Municipal nº 234/2011, possuía somente conteúdo
genérico, pois, para os prefeitos, contraírem empréstimos
precisam pedir autorização ao Legislativo Municipal,
conforme preceitua o artigo 34, XI da Lei Federal

6.448/1977.
Ocorre que tais condutas não podem ser aplicadas como
irregular por parte do contestante, uma vez que o mesmo
sempre apresentava as memórias de cálculos atualizadas
ao diretor presidente, que por sua vez cobrava do Município
de Barra de São Francisco, com o cálculo e demonstração
contábil, razão pela qual não houve dolo ou conduta
irregular por parte do mesmo.
Por fim, vale ressaltar a ausência de dolo por parte do
contestante, que, na verdade, sempre agiu com boa fé,
efetuando as cobranças devidas e se esforçando para
administrar bem o Instituto de Previdência Municipal.
Ante ao exposto, requer de Vossas Excelências que receba
o memorial com a documentação anexa, e seja acatada a
defesa, afastando as supostas irregularidades em face do
contestante, bem como, consequentemente, a aplicação
de multas”.
Essas justificativas são insuficientes para alterar as
conclusões havidas na Instrução Técnica Conclusiva
372/2018-7 porque calcadas em ações meramente
protocolares, quando era exigido dos gestores do regime
próprio de previdência, em cargos diretivos, ações efetivas
para sanar a ausência de repasses das contribuições
previdenciárias e a ausência de sustentabilidade do RPPS,
conforme destacado na Manifestação Técnica 01379/20181).
A materialidade exposta nos relatórios técnicos são de
clareza meridiana na demonstração do estado financeiro e
atuarial do RPPS de Barra de São Francisco, construído por
nefasta incapacidade e despreparo gerencial combinada
a irresponsabilidade fiscal, alcançando todos os agentes
envolvidos, participantes ativa e passivamente de atos
que podem comprometer o recebimento de benefícios
www.tce.es.gov.br

previdenciários pelos segurados, com impacto social
inenarrável, comprometendo as finanças municipais com a
obrigação de cobertura da insuficiência financeira imposta
ao tesouro municipal, conforme prescrito no § 1º, do art. 2º
da Lei 9.717/1998.
Assim, a descrição dos fatos, das condutas e dos nexos
causais evidenciam o comportamento dos administradores
públicos, juridicamente qualificado pela omissão, ao
deixarem de praticar atos quando havia o dever jurídico
de fazê-lo e por inobservar um dever de cuidado objetivo
imposto a todos com razoável diligência.
Nesse contexto, aferida a culpabilidade das pessoas
elencadas na condição de responsáveis resta configurada
hipótese presente no art. 135, II da lei Complementar
621/2012, sujeitando aquelas pessoas a sanções descritas
no caput do referido artigo.
A dosimetria da sanção dever guardar relação com os fatos
e condutas dos responsáveis, agravado pelos riscos fiscais
a que submetem o Município e o risco à economia popular
decorrente do comprometimento à sustentabilidade do
Regime Próprio de Previdência do Município de Barra de
São Francisco.
3. DISPOSITIVO
Ante a todo o exposto, PROPONHO VOTO no sentido de
que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Decisão que
submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão Colegiada, ante as razões
expostas pelo relator, em:
Acompanhar integralmente o entendimento da área técnica
e do Ministério Público de Contas, REJEITAR AS RAZÕES DE
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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JUSTIFICATIVAS e diante dos atos IRREGULARES praticados
pelo Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira, descritos na
instrução técnica conclusiva 372/2018-7 e na Manifestação
Técnica 1379/2018-1, DETERMINAR aplicação de multa
individual no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais),
com fulcro no art. 135, inciso II, da Lei Complementar nº
621/2012, tendo em vista a reprovabilidade e a gravidade
da conduta/omissão que ensejaram grave infração a
normas legais e regulamentares aplicáveis ao feito, descritas
sinteticamente a seguir:

tendo em vista a reprovabilidade e a gravidade da conduta/
omissão que ensejaram grave infração a normas legais e
regulamentares aplicáveis ao feito, descritas sinteticamente
a seguir:

em vista a reprovabilidade e a gravidade da conduta/
omissão que ensejaram grave infração a normas legais e
regulamentares aplicáveis ao feito, descrita sinteticamente
a seguir:

2.2. Ausência de Repasses para Pagamento de Benefícios a
Inativos e Pensionistas Desvinculados do RPPS.

2.4. Termo de Parcelamento Sem Lei Específica

Base legal: artigo 5 º, §2° e 86 da Lei Complementar
Municipal 001, de 02 de maio de 2002; art. 8º, inc. I e IX da
LC 001/2002.

Base legal: art. 5º, § 1º da Portaria 402/2008 MPS, art. 34,
XI da Lei Federal 6.448/1977, art. 29, inciso I, § 1º da LC
101/2000

2.2. Ausência de Repasses para Pagamento de Benefícios a
Inativos e Pensionistas Desvinculados do RPPS.

2.5. Ausência de Regularização das Contribuições
Previdenciárias em Atraso.

Base legal: artigo 5 º, §2° e 86 da Lei Complementar
Municipal 001, de 02 de maio de 2002; art. 8º, inc. I e IX da
LC 001/2002.

Base legal: art. 40, caput, da Constituição Federal; art. 69
da Lei 101/2000; art. 1º da Lei 9717/1998; e art. 4º da Lei
Complementar Municipal 002/2002.

2.5. Ausência de Regularização das Contribuições
Previdenciárias em Atraso.

Acompanhar integralmente o entendimento da área técnica
e do Ministério Público de Contas, REJEITAR AS RAZÕES
DE JUSTIFICATIVAS e diante de ato IRREGULAR praticado
pelo Sr. Gilson Fernandes Poubel, descrito na instrução
técnica conclusiva 372/2018-7 e na Manifestação Técnica
1379/2018-1, DETERMINAR aplicação de multa individual
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro no art.
135, inciso II, da Lei Complementar nº 621/2012, tendo
em vista a reprovabilidade e a gravidade da conduta/
omissão que ensejaram grave infração a normas legais e
regulamentares aplicáveis ao feito, descrita sinteticamente
a seguir:

2.6. Créditos
Regularizados.

2.6. Créditos
Regularizados.

Base legal: art. 40, caput, da Constituição Federal; art. 69
da Lei 101/2000; art. 1º da Lei 9717/1998; e art. 4º da Lei
Complementar Municipal 002/2002.

Base legal: Lei 4.320/64, arts. 85, 59 e 105, Resolução CFC
750/93 - Princípio da Competência e artigo 37, caput, da
CF/88 - Princípio da Eficiência.

Base legal: Lei 4.320/64, arts. 85, 59 e 105, Resolução CFC
750/93 - Princípio da Competência e artigo 37, caput, da
CF/88 - Princípio da Eficiência.

Acompanhar o entendimento da área técnica e do
Ministério Público de Contas, REJEITAR AS RAZÕES DE
JUSTIFICATIVAS e diante dos atos IRREGULARES praticados
pelo Sr. Adilson Almeida Martins, descritos na instrução
técnica conclusiva 372/2018 e na Manifestação Técnica
1379/2018-1, DETERMINAR aplicação de multa individual
no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com fulcro
no art. 135, inciso II, da Lei Complementar nº 621/2012,

Acompanhar integralmente o entendimento da área técnica
e do Ministério Público de Contas REJEITAR AS RAZÕES
DE JUSTIFICATIVAS e diante do ato IRREGULAR praticado
pelo Sr. Waldeles Cavalcante, descrito na Instrução
Técnica Conclusiva 372/2018-7 e na Manifestação Técnica
1379/2018-1, DETERMINAR aplicação de multa individual
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fulcro no art.
135, inciso II, da Lei Complementar nº 621/2012, tendo

DETERMINAR ao atual Prefeito Municipal, nos termos do
art. 1º, inciso XVI e do art.114, inciso III, da LC 621/2012
e art. 207, IV do RITCEES, para que no prazo de 360
dias providencie o recolhimento dos valores abaixo
descritos, sem prejuízo da incidência dos juros e correções
monetárias decorrentes de seu atraso, e a identificação dos
responsáveis que por ventura deram causa ao não repasse
das contribuições previdenciárias, relativamente a:

2.1 - Realização de Repasses Parciais e Insuficientes.
Base legal: art. 40, caput, da Constituição Federal; art. 1º da
Lei 9717/1998 e art. 69 da Lei Complementar 101/2000 c/c
art. 32 da Lei 002/2002 e art.1º da Lei 007/2002.

2.3. Utilização de Recursos Vinculados para o Pagamento
de Benefício Anteriores à criação do RPPS.
Base Legal: artigo 8°, parágrafo único da Lei Complementar
101/2000, artigo 1°, inciso IlI da Lei 9717/1998 e artigo 5°, §
2° da Lei Complementar 001/2002.

Previdenciários
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Evidenciados

e

Previdenciários

Não
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contribuições dos segurados e patronais não repassadas ao
RPPS, no valor de R$ 1.278.034,07 (um milhão, duzentos
e setenta e oito mil, trinta e quatro reais e sete centavos)
referentes a janeiro de 2015 a agosto de 2016 (Quadro 1), e
no valor de R$ 3.434.303,58 (três milhões, quatrocentos e
trinta e quatro mil, trezentos e três reais e cinquenta e oito
centavos) referentes a novembro de 2012 a janeiro de 2016
(Anexo 4) – item 2.1;
contribuições dos segurados e patronais para pagamento
de benefícios a inativos e pensionistas, desvinculados
do RPPS, no valor de R$4.624.097,30 (quatro milhões,
seiscentos e vinte e quatro mil, noventa e sete reais e trinta
centavos) referentes a janeiro de 2015 a agosto de 2016
(Quadro 2) e no valor de R$ 13.683.072,06 (treze milhões,
seiscentos e oitenta e três mil, setenta e dois reais e seis
centavos) referentes a novembro de 2012 a agosto de 2016
(Anexo 10) – item 2.2;
contribuições previdenciárias em atraso no valor de R$
23.001.418,37 (vinte e três milhões, um mil, quatrocentos
e dezoito reais e trinta e sete centavos) relativas ao período
entre maio de 2005 a outubro/2012, discriminadas no
Termo de Parcelamento, descontando-se os valores
eventualmente já repassados – item 2.5.
DETERMINAR ao atual Prefeito Municipal, ao responsável
pelo controle interno da Prefeitura e ao atual Diretor
Presidente do IPSPBSF, nos termos do art. 1º, inciso XVI
e do art.114, inciso III, da LC 621/2012 e art. 207, IV do
RITCEES, para que no prazo de 180 dias providenciem
o imediato levantamento, amplo e irrestrito, bem como
adotem providências para o recolhimento de todos os
valores devidos pelo Tesouro Municipal ao RPPS, relativos a
(i) repasses de contribuições previdenciárias não realizados
ou realizados de forma parcial e insuficientes de exercícios

anteriores e (ii) ao não repasses para pagamentos de
inativos e pensionistas, desvinculados do RPPS, e o posterior
recolhimento/cobrança com o devido acréscimo dos juros
e correções monetárias decorrentes de atrasos, devidos a
partir de agosto de 2016;

item 5 (cinco) do dispositivo de forma que a determinação
ali expressa contemple o recolhimento dos valores devidos
e/ou o seu parcelamento nos termos da lei.

DETERMINAR ao Diretor Presidente e ao Diretor Financeiro
do IPSPBSF, nos termos do art. 1º, inciso XVI e do art.114,
inciso III, da LC 621/2012 e art. 207, IV do RITCEES, para que
no prazo de 180 dias providenciem a evidenciação contábil
dos créditos previdenciários do Instituto, realizando o
registro das receitas por competência e o controle dos
valores devidos de contribuição previdenciária pelos Entes
subordinados ao RPPS, bem como o recebimento destes;

Ante a todo o exposto, PROPONHO VOTO no sentido de
que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Decisão que
submeto à sua consideração.

DETERMINAR ao atual Prefeito Municipal, a partir da
notificação deste Acórdão, que realize com recursos do
Tesouro Municipal o pagamento correspondente aos
benefícios dos inativos e pensionistas que são de sua
responsabilidade, sendo processados diretamente na folha
de pagamento da Prefeitura;
ENCAMINHAR cópia dos autos ao Ministério Público
Estadual para, sendo o caso, averiguar possível crime de
apropriação indébita de contribuições previdenciárias
(Código Penal, art. 168-A).
À SEGEX para monitoramento das determinações acima.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator - Conselheiro Substituto
VOTO COMPLEMENTAR RETIFICADOR DO RELATOR,
CONSELEIRO SUBSITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
No curso da discussão realizada em Sessão Cameral acerca
desta Prestação de Contas, após pedido de vista do Cons.
Domingos Augusto Taufner, este acompanhou a proposta
de voto, entretanto apresentou alteração na redação do
www.tce.es.gov.br

Acolhida a proposta a redação do dispositivo passa a ser no
seguinte teor:

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro Substituto
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão Colegiada, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1 Acompanhar integralmente o entendimento da área
técnica e do Ministério Público de Contas, REJEITAR
AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS e diante dos atos
IRREGULARES praticados pelo Sr. Luciano Henrique
Sordine Pereira, descritos na instrução técnica conclusiva
372/2018-7 e na Manifestação Técnica 1379/2018-1,
DETERMINAR aplicação de multa individual no valor de
R$40.000,00 (quarenta mil reais), com fulcro no art. 135,
inciso II, da Lei Complementar nº 621/2012, tendo em vista
a reprovabilidade e a gravidade da conduta/omissão que
ensejaram grave infração a normas legais e regulamentares
aplicáveis ao feito, descritas sinteticamente a seguir:
2.1 - Realização de Repasses Parciais e Insuficientes.
Base legal: art. 40, caput, da Constituição Federal; art. 1º da
Lei 9717/1998 e art. 69 da Lei Complementar 101/2000 c/c
art. 32 da Lei 002/2002 e art.1º da Lei 007/2002.
2.2. Ausência de Repasses para Pagamento de Benefícios a
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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Inativos e Pensionistas Desvinculados do RPPS.

Previdenciárias em Atraso.

Base legal: artigo 5 º, §2° e 86 da Lei Complementar
Municipal 001, de 02 de maio de 2002; art. 8º, inc. I e IX da
LC 001/2002.

Base legal: art. 40, caput, da Constituição Federal; art. 69
da Lei 101/2000; art. 1º da Lei 9717/1998; e art. 4º da Lei
Complementar Municipal 002/2002.

2.5. Ausência de Regularização das Contribuições
Previdenciárias em Atraso.

2.6. Créditos
Regularizados.

Base legal: art. 40, caput, da Constituição Federal; art. 69
da Lei 101/2000; art. 1º da Lei 9717/1998; e art. 4º da Lei
Complementar Municipal 002/2002.

Base legal: Lei 4.320/64, arts. 85, 59 e 105, Resolução CFC
750/93 - Princípio da Competência e artigo 37, caput, da
CF/88 - Princípio da Eficiência.

1.2 Acompanhar o entendimento da área técnica e do
Ministério Público de Contas, REJEITAR AS RAZÕES DE
JUSTIFICATIVAS e diante dos atos IRREGULARES praticados
pelo Sr. Adilson Almeida Martins, descritos na instrução
técnica conclusiva 372/2018 e na Manifestação Técnica
1379/2018-1, DETERMINAR aplicação de multa individual
no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com fulcro
no art. 135, inciso II, da Lei Complementar nº 621/2012,
tendo em vista a reprovabilidade e a gravidade da conduta/
omissão que ensejaram grave infração a normas legais e
regulamentares aplicáveis ao feito, descritas sinteticamente
a seguir:

1.3 Acompanhar integralmente o entendimento da área
técnica e do Ministério Público de Contas REJEITAR AS
RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS e diante do ato IRREGULAR
praticado pelo Sr. Waldeles Cavalcante, descrito na
Instrução Técnica Conclusiva 372/2018-7 e na Manifestação
Técnica 1379/2018-1, DETERMINAR aplicação de multa
individual no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com
fulcro no art. 135, inciso II, da Lei Complementar nº
621/2012, tendo em vista a reprovabilidade e a gravidade
da conduta/omissão que ensejaram grave infração a
normas legais e regulamentares aplicáveis ao feito, descrita
sinteticamente a seguir:

2.2. Ausência de Repasses para Pagamento de Benefícios a
Inativos e Pensionistas Desvinculados do RPPS.
Base legal: artigo 5 º, §2° e 86 da Lei Complementar
Municipal 001, de 02 de maio de 2002; art. 8º, inc. I e IX da
LC 001/2002.
2.3. Utilização de Recursos Vinculados para o Pagamento
de Benefício Anteriores à criação do RPPS.
Base Legal: artigo 8°, parágrafo único da Lei Complementar
101/2000, artigo 1°, inciso IlI da Lei 9717/1998 e artigo 5°, §
2° da Lei Complementar 001/2002.
2.5. Ausência de Regularização das Contribuições

Previdenciários

Não

Evidenciados

e

2.4. Termo de Parcelamento Sem Lei Específica
Base legal: art. 5º, § 1º da Portaria 402/2008 MPS, art. 34,
XI da Lei Federal 6.448/1977, art. 29, inciso I, § 1º da LC
101/2000
1.4 Acompanhar integralmente o entendimento da área
técnica e do Ministério Público de Contas, REJEITAR AS
RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS e diante de ato IRREGULAR
praticado pelo Sr. Gilson Fernandes Poubel, descrito na
instrução técnica conclusiva 372/2018-7 e na Manifestação
Técnica 1379/2018-1, DETERMINAR aplicação de multa
individual no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro
www.tce.es.gov.br

no art. 135, inciso II, da Lei Complementar nº 621/2012,
tendo em vista a reprovabilidade e a gravidade da conduta/
omissão que ensejaram grave infração a normas legais e
regulamentares aplicáveis ao feito, descrita sinteticamente
a seguir:
2.6. Créditos
Regularizados.

Previdenciários

Não

Evidenciados

e

Base legal: Lei 4.320/64, arts. 85, 59 e 105, Resolução CFC
750/93 - Princípio da Competência e artigo 37, caput, da
CF/88 - Princípio da Eficiência.
1.5 DETERMINAR ao atual Prefeito Municipal, nos termos
do art. 1º, inciso XVI e do art.114, inciso III, da LC 621/2012
e art. 207, IV do RITCEES, para que no prazo de 360 dias
providencie o recolhimento dos valores abaixo descritos e/
ou parcelamento do débito nos termos da lei, sem prejuízo
da incidência dos juros e correções monetárias decorrentes
de seu atraso, e a identificação dos responsáveis que por
ventura deram causa ao não repasse das contribuições
previdenciárias, relativamente a:
contribuições dos segurados e patronais não repassadas ao
RPPS, no valor de R$ 1.278.034,07 (um milhão, duzentos
e setenta e oito mil, trinta e quatro reais e sete centavos)
referentes a janeiro de 2015 a agosto de 2016 (Quadro 1), e
no valor de R$ 3.434.303,58 (três milhões, quatrocentos e
trinta e quatro mil, trezentos e três reais e cinquenta e oito
centavos) referentes a novembro de 2012 a janeiro de 2016
(Anexo 4) – item 2.1;
contribuições dos segurados e patronais para pagamento
de benefícios a inativos e pensionistas, desvinculados
do RPPS, no valor de R$4.624.097,30 (quatro milhões,
seiscentos e vinte e quatro mil, noventa e sete reais e trinta
centavos) referentes a janeiro de 2015 a agosto de 2016
(Quadro 2) e no valor de R$ 13.683.072,06 (treze milhões,
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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seiscentos e oitenta e três mil, setenta e dois reais e seis
centavos) referentes a novembro de 2012 a agosto de 2016
(Anexo 10) – item 2.2;
contribuições previdenciárias em atraso no valor de R$
23.001.418,37 (vinte e três milhões, um mil, quatrocentos
e dezoito reais e trinta e sete centavos) relativas ao período
entre maio de 2005 a outubro/2012, discriminadas no
Termo de Parcelamento, descontando-se os valores
eventualmente já repassados – item 2.5.
1.6 DETERMINAR ao atual Prefeito Municipal, ao
responsável pelo controle interno da Prefeitura e ao atual
Diretor Presidente do IPSPBSF, nos termos do art. 1º, inciso
XVI e do art.114, inciso III, da LC 621/2012 e art. 207, IV
do RITCEES, para que no prazo de 180 dias providenciem
o imediato levantamento, amplo e irrestrito, bem como
adotem providências para o recolhimento de todos os
valores devidos pelo Tesouro Municipal ao RPPS, relativos a
(i) repasses de contribuições previdenciárias não realizados
ou realizados de forma parcial e insuficientes de exercícios
anteriores e (ii) ao não repasses para pagamentos de
inativos e pensionistas, desvinculados do RPPS, e o posterior
recolhimento/cobrança com o devido acréscimo dos juros
e correções monetárias decorrentes de atrasos, devidos a
partir de agosto de 2016;
1.7. DETERMINAR ao Diretor Presidente e ao Diretor
Financeiro do IPSPBSF, nos termos do art. 1º, inciso XVI e do
art.114, inciso III, da LC 621/2012 e art. 207, IV do RITCEES,
para que no prazo de 180 dias providenciem a evidenciação
contábil dos créditos previdenciários do Instituto, realizando
o registro das receitas por competência e o controle dos
valores devidos de contribuição previdenciária pelos Entes
subordinados ao RPPS, bem como o recebimento destes;
1.8. DETERMINAR ao atual Prefeito Municipal, a partir

da notificação deste Acórdão, que realize com recursos
do Tesouro Municipal o pagamento correspondente aos
benefícios dos inativos e pensionistas que são de sua
responsabilidade, sendo processados diretamente na folha
de pagamento da Prefeitura;
1.9 ENCAMINHAR cópia dos autos ao Ministério Público
Estadual para, sendo o caso, averiguar possível crime de
apropriação indébita de contribuições previdenciárias
(Código Penal, art. 168-A).
1.10 À SEGEX para monitoramento das determinações
acima.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 03/04/2019 - 9ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente),
Rodrigo Coelho do Carmo e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
5. Ficam os responsáveis obrigados a comprovar perante o
Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada,
no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste
Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do Regimento
Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos
para interposição encontram-se previstos no Título VIII do
mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
www.tce.es.gov.br

PROCURADOR DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Acórdão 00389/2019-9
Processos: 02291/2019-4, 07510/2016-3
Classificação: Embargos de Declaração
UG: CODEG - Companhia de Melhoramentos e
Desenvolvimento Urbano de Guarapari
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Interessado: ANTONIO STEIN NETO
Recorrente: SANDRA MAURA ROVETTA NOGUEIRA
Procurador: PEDRO LENNO ROVETTA NOGUEIRA (OAB:
26891-ES)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONHECER – NEGAR
PROVIMENTO – DAR CIÊNCIA - ARQUIVAR
O CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SANDRA
MAURA ROVETTA NOGUEIRA em face do Acórdão
1493/2018, proferido pela Segunda Câmara desta Corte nos
autos do Processo TC 7510/2016, que trata de Prestação
de Contas Anual da Companhia de Melhoramentos e
Desenvolvimento Urbano de Guarapari - CODEG, referente
ao exercício financeiro de 2015, e que dispõe o seguinte:
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
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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razões expostas pelo relator, em:
1.1 JULGAR IRREGULAR a Prestação de Contas Anual da
Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano
de Guarapari sob a responsabilidade de ANTÔNIO STEIN
NETTO e SANDRA MAURA ROVETTA NOGUEIRA, referente
ao exercício financeiro de 2015, no que tange ao aspecto
técnico-contábil, nos termos do art. 84, inciso III, alínea
“d” da Lei Complementar nº 621/2012, tendo em vista o
reconhecimento de irregularidades que remanescem na
instrução Técnica Conclusiva 2376/2018-9, descritas abaixo:
3.3.2.1.1 Não comprovação do saldo patrimonial de bens
imóveis mediante levantamento do inventário anual ausência do inventário anual dos bens imóveis nas contas
anuais de 2015 e enviarem o inventário anual dos bens
imóveis, caso julguem oportuno
3.5.1.1.1 Ausência de recolhimento das obrigações sociais
– Não recolhimento e/ou parcelamento das obrigações
sociais (INSS e FGTS) no exercício de 2014
1.2 APLICAR MULTA no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)
à ANTÔNIO STEIN NETTO e SANDRA MAURA ROVETTA
NOGUEIRA, com fundamento no artigo 135, inciso I e
II da Lei Complementar nº 621/2012 e art. 389, I e II da
Resolução TC 261/2013.
1.3 DETERMINAR ao atual Ordenador de despesas da
CODEG, ou a quem lhe vier a substituir, para que tome
as medidas necessárias para identificação da origem
e composição do saldo de INSS a Recolher no total
de R$ 1.025.573,11 e, sendo porventura constatadas
competências pendentes de pagamento/parcelamento,
que providencie a imediata instauração de tomada de
contas especial nos termos da Instrução Normativa TC
nº 32/2014, sob pena de responsabilidade solidária, para
apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis e

a quantificação do dano decorrente do pagamento de
multa e correção monetária, devendo comunicar o fato ao
Tribunal, encaminhando-a para julgamento.
1.4 DAR CIÊNCIA aos interessados e, após o trânsito em
julgado, arquive-se.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 24/10/2018 - 36ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (no exercício
da presidência/relator) e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti
(convocado - relator).
5. Ficam os responsáveis obrigados a comprovar perante o
Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada,
no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste
Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do Regimento
Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos
para interposição encontram-se previstos no Título VIII do
mesmo diploma normativo.
Inicialmente, constato que o expediente apresenta-se
tempestivo e que a interessada possui legitimidade na
sua propositura, estando, portanto, atendidos estes dois
pressupostos de admissibilidade.
Segundo o art. 167 da Lei Complementar nº 621/2012,
cabem embargos de declaração quando houver
obscuridade, omissão ou contradição em acórdão ou
parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas, devendo
estes ser opostos por escrito pela parte, pelo interessado
ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, em
petição dirigida ao Relator com indicação do ponto obscuro,
contraditório ou omisso, dentro do prazo improrrogável de
www.tce.es.gov.br

cinco dias, vedada a juntada de qualquer documento.
A embargante aponta a existência de omissão na decisão
proferida, discriminada no tópico 1.2. É sabido que a
formação do convencimento do magistrado não está adstrita
aos argumentos trazidos aos autos pelos interessados e
tampouco fica obrigado a manifestar-se pontualmente
acerca de alegações e fundamentos apresentados quando
encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão.
Não deve prosperar a irresignação em tela como se verá
adiante.
No caso, a decisão embargada não incorreu em omissões,
revelando apenas o inconformismo da embargante quanto
ao conteúdo da decisão e a tentativa de alterá-la por meio
dessa espécie recursal, como descrito a seguir:
3.1 - Da omissão: ausência de especificação quanto à
existência de solidariedade no pagamento da multa
imposta
Como visto acima, o v. acórdão embargado julgou irregular
a Prestação de Contas da CODEG e aplicou aos responsáveis
Antônio Stein Neto e SANDRA MAURA ROVETTA NOGUEIRA,
esta doravante embargante, ao pagamento de multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consoante o excerto
do aresto, abaixo colacionado:
APLICAR MULTA no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
à ANTÔNIO STEIN NETTO e SANDRA MAURA ROVETTA
NOGUEIRA, com fundamento no artigo 135, inciso I e
II da Lei Complementar nº 621/2012 e art. 389, I e Ilda
Resolução TC 261/2013. (Grifos nossos.)
Sugere a embargante a existência de omissão no Acórdão
TC 1493/2018 - Segunda Câmara ao afirmar que o mesmo
não especificou na redação do trecho retro transcrito se a
condenação em multa seria solidária entre os responsáveis
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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pela Prestação de Contas Anual da Companhia de
Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari,
referente ao exercício financeiro de 2015.
Persistindo em suas alegações, a senhora Sandra Maura
Rovetta Nogueira disse que esta Corte não determinou se
o valor de R$ 5.000,00 deveria ser pago conjuntamente
por ambos os responsáveis ou se cada um deveria pagar a
mesma importância, consoante abaixo se verifica:
Com efeito, não determinou se o valor único de R$ 5.000,00
deveria ser pago conjuntamente pelos dois responsáveis,
isto é, se essa quantia total poderia ser exigida em face de
ambos, ou se cada um dos responsáveis deveria pagar a
importância de cinco mil reais.
Nota-se, Excelência, que tal determinação é de suma
importância, uma vez que pode significar uma condenação
com o valor em dobro, caso não o pagamento da obrigação
imposta não seja solidário.
Além disso, a presente omissão pode acarretar séria
confusão em eventual fase executório do acórdão em
questão.
Dessa forma, é necessário sanar o ponto omisso
supramencionado, com o intuito de especificar se a
condenação ao pagamento de multa na quantia de R$
5.000,00 (cinco mil reais) é solidária, sendo este montante
único exigido conjuntamente do Sr. Antônio Stein Neto e
da Sra. SANDRA MAURA ROVETTA NOGUEIRA, ou se cada
um dos dois deverá pagar a importância de cinco mil reais.
Por fim, requer o acolhimento e provimento dos presentes
embargos de declaração para que seja sanada a possível
omissão então apontada, ou seja, especificar se a
condenação dos responsáveis ao pagamento de multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é solidária, sendo
exigida conjuntamente de ambos, ou se cada um dos dois

deverá pagar uma quantia arbitrada em cinco mil reais.
Com a devida vênia, não merece prosperar esse raciocínio.
Ora, a leitura da íntegra do referido Acórdão leva a conclusão
diversa daquela apresentada nos embargos em questão.
À propósito, o assunto em pauta possui índole constitucional,
legal e regimental, ou seja, está previsto na Constituição do
Estado do Espírito Santo, na Lei Orgânica (Lei Complementar
nº 621/2012) e no Regimento Interno do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo (Resolução TC 261/2013).
No art. 71, inciso III, da Constituição do Estado do
Espírito Santo, dispõe 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 julgar as contas dos administradores e
demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos
da administração direta e indireta, incluídas as fundações
e sociedades instituídas e mantidas pelos Poderes Públicos
Estadual e Municipal e as contas daqueles que derem causa
a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte
prejuízo ao erário, exceto as previstas nos arts. 29, § 2º, e
56, XI e XXV”.
O inciso IX deste artigo estabelece que compete ao TCEES
“aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de
despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas
em lei que estabelecerá, dentre outras cominações, multa
proporcional ao vulto do dano causado ao erário.”
Ao Julgar Irregular a Prestação de Contas Anual da
Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento
Urbano de Guarapari, referente ao exercício de 2015, sob
a responsabilidade do Sr. Antônio Stein Netto e da Sra.
Sandra Maura Rovetta Nogueira, a Segunda Câmara deste
Tribunal o fez com fundamento no art. 84, inciso III, alínea
“d” da Lei Complementar nº 621/2012, tendo em vista o
www.tce.es.gov.br

reconhecimento de irregularidades que remanescem na
Instrução Técnica Conclusiva 2376/2018-9 (Item 1.1 do
Acórdão 1493/2018 – Segunda Câmara).
Essas irregularidades, igualmente especificadas no corpo
do referido Acórdão, apontam a ocorrência de grave
infração à norma legal ou regulamentar e cingem-se sob o
aspecto técnico-contábil.
Com efeito, o art. 84, inciso III, alínea “d” da Lei
Complementar nº 621/2012 estabelece o seguinte:
Art. 84. As contas serão julgadas:
(...)
III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes
ocorrências:
(...)
d) grave infração à norma legal ou regulamentar de
natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou
patrimonial;
Aliás, a própria Lei Orgânica do TCEES se incumbiu de
prever a sanção a ser aplicada naquelas situações em que
não incidam débito, porém, onde ocorram grave infração
à norma legal ou regulamentar de natureza contábil,
financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial.
Nesse sentido, prescreve o artigo 88 da Lei Complementar
nº 621/2012 que ao julgar as contas irregulares, não
havendo débito, mas comprovada qualquer das ocorrências
previstas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III do artigo
84, o Tribunal aplicará ao responsável a sanção prevista na
mesma legislação.
Assim, ao deliberar no item 1.2 pela aplicação de Multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) aos responsáveis pela
Prestação de Contas Anual da CODEG, referente ao exercício
de 2015, este Tribunal apenas cumpriu o que está previsto
Segunda-feira, 17 de junho de 2019
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em sua Lei Orgânica e em seu Regimento Interno, haja
visto que o artigo 135, incisos I e II da Lei Complementar
nº 621/2012 e o art. 389, I e II da Resolução TC 261/2013
trazem a seguinte redação, in verbis:

ato, na medida de sua participação (artigo 383).”

1.2 Quanto ao mérito, negar provimento, mantendo

Em razão disso, uma simples leitura do Acórdão embargado
permite-nos reconhecer que a decisão deste Tribunal
lastreou-se nas regras contidas na referida legislação.

incólume o teor do Acórdão 1493/2018, proferido pela

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

Em outras palavras, as deliberações emanadas por
esta Corte, in casu, aquelas decorrentes do Acórdão TC
1493/2018 estão intrinsicamente relacionadas ao poder
fiscalizatório e sancionatório do controle externo e que não
remetem a omissão.

I - contas julgadas irregulares de que não resulte débito, nos
termos do artigo 88 desta Lei Complementar;
II - prática de ato ou omissão, com grave infração à norma
legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial;
..........................................................................................
Art. 389. O Tribunal poderá aplicar a multa pecuniária
prevista no art. 135 de sua Lei Orgânica, atualizada na
forma prescrita no seu § 3º, aos responsáveis por contas
e atos adiante indicados, observada a seguinte gradação:
I - contas julgadas irregulares, não havendo débito, mas
comprovada qualquer das ocorrências prevista nos incisos
I, II, III e IV do art. 163 deste Regimento: multa no valor
compreendido entre três e cem por cento;
II - prática de ato ou omissão, com grave infração a norma
legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial: multa no valor
compreendido entre três e cem por cento;
Por seu turno, o artigo 131 da Lei Complementar nº
621/2012 estabelece que “a multa será aplicada, de
forma individual, a cada agente que tiver concorrido para
o fato”, cuja determinação é replicada na Resolução TC nº
261/2013 ao prescrever que “a sanção será aplicada, de
forma individual, a cada agente que tiver concorrido para o

Assim, em que pese o inconformismo explicitado nos
Embargos de Declaração opostos por SANDRA MAURA
ROVETTA NOGUEIRA em face do Acórdão 1493/2018,
proferido pela Segunda Câmara deste Tribunal, é
forçoso concluir que as responsabilidades atribuídas
aos responsáveis pela Prestação de Contas Anual da
Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano
de Guarapari, referente ao exercício financeiro de 2015,
bem como, a sanção referente a multa aplicada a cada um
individualmente, estão claramente dispostos no corpo do
Acórdão supracitado.
DISPOSITIVO
Ante todo o exposto, Proponho VOTO por que seja
adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste
Colegiado.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

Segunda Câmara desta Corte nos autos do Processo TC
7510/2016;
1.3 Dar ciência à interessada.
1.4 Após trânsito em julgado, arquive-se.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 03/04/2019 - 9ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente),
Rodrigo Coelho do Carmo e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:

Conselheiro em Substituição

PROCURADOR DE CONTAS LUIS

1. ACORDÃO

HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA

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:

Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

1.1 Conhecer dos presentes Embargos de Declaração;
www.tce.es.gov.br
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Atos dos Relatores

RELATORES

DECISÃO EM PROTOCOLO 00213/2019-5
O Relator será juiz do feito que lhe for distribuído,
competindo-lhe determinar a instrução do feito
pelas unidades técnicas; determinar a juntada de
documentos que lhe tenham sido encaminhados,
pertinentes à instrução dos autos de sua relatoria;
determinar o desentranhamento de documentos
dos processos, anexação, apensamento e outras
medidas correlatas acerca da organização e
constituição dos autos;

PROTOCOLO(S): 07710/2019-8

Protocolo(s): 07734/2019-3

ASSUNTO: REQUERIMENTO / SOLICITAÇÃO

Assunto: Requerimento / Solicitação

CRIAÇÃO: 13/06/2019 12:52

Criação: 13/06/2019 14:03

ORIGEM: GAC - LUIZ CARLOS - GABINETE DO
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
INTERESSADO(S): TENORIO GOMES DA SILVA
PROCURADOR(ES):

CARLOS

GUILHERME

MACEDO

PAGIOLA CORDEIRO (OAB: 16203-ES), MARCELO GOMES
DA SILVA (OAB: 29858-ES)

Além de decidir, em qualquer fase, sobre pedido de
vista e cópia dos autos do processo, que lhe tenha
sido encaminhado por interessado; determinar a
coleta de provas, caso não produzidas pela unidade
técnica competente, em busca da verdade real;
Também cabe ao Relator determinar a realização
das diligências necessárias à escorreita instrução
do processo, inclusive quando o julgamento ou a
apreciação dependerem da verificação de fatos
ou atos considerados prejudiciais, estabelecendo
prazo para o seu cumprimento; dentre outras
competências conforme Regimento Interno.

Despacho 29061/2019-7

Trata-se de requerimento firmado pelo Sr. Tenório
Gomes da Silva, de juntada do instrumento procuratório
em favor do Dr. Marcelo Gomes da Silva - OAB-ES nº

Origem: GAC - Carlos Ranna - Gabinete do Conselheiro
Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Juntada do protocolo nº 7734/2019-3,
Trata-se do expediente protocolizado neste Tribunal sob
o nº 7734/2019-3, por meio do qual o senhor João do
Carmo Dias, solicita a juntada de procuração aos autos
do Processo TC 3253/2018 e a retirada do processo da
18ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara, realizada em 12 de

29858 e substabelecimento, em favor do Dr. Carlos

junho de 2019, tendo em conta a inclusão de advogados

Guilherme Macedo Pagiola Cordeiro - OAB-ES nº 16203,

nos autos como procuradores da parte.

bem como vista dos autos.

Ante o exposto, defiro o pedido de juntada de procuração

Considerando que o Processo TC 11412/2015-1,

aos autos do Processo TC 3253/2018 e indefiro a

encontra-se arquivado desde 28/03/2018 e visando
resguardar os eventuais direitos dos interessados com
fundamento no Art. 288, inciso IV do Regimento Interno
desta Corte de Contas, INDEFIRO o pedido de juntada
deste expediente no respectivo processo, entretanto,
DEFIRO vista dos autos, conforme requerido.
Publique-se e arquiva-se.
LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Conselheiro

www.tce.es.gov.br

retirada de pauta do processo em comento, informando
que os autos foram adiados para 19ª Sessão Ordinária
da 1ª Câmara, que será realizada em 19 de junho de
2019, oportunidade em que a parte, caso queira, poderá
realizar sustentação oral.
Publique-se no Diário Oficial de Contas.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
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