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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 00546/2019-1
Processos: 06178/2018-5, 01323/2018-1, 01322/20186, 01288/2018-2, 01287/2018-8, 01286/2018-3,
00134/2011-4
Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: CMM - Câmara Municipal de Marilândia
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Recorrente: ADILSON REGGIANI, TENORIO GOMES
DA SILVA, ITAMAR JOSE LORENCINI, MARILIO BRAVIN,
SIDNEI ALTOE
Procurador: Marcelo Gomes da Silva (OAB-ES 29.858),
Carlos Guilherme Macedo Pagiola Cordeiro (OAB-ES
16.203)

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CONHECER – DAR
PROVIMENTO PARCIAL – COMPROVAÇÃO PAGAMENTO
DIÁRIAS - AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO NA
CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO – DESCONVERTER A
TOMADA DE CONTAS – RECOMENDAR – ARQUIVAR.
www.tce.es.gov.br

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES
1 - RELATÓRIO
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração
interposto pelos Senhores Tenório Gomes da Silva
(Presidente da Câmara), Adilson Regianni, Sidnei Altoé,
Itamar Jose Lorencini e Marilio Bravin (Vereadores), em
face do Acórdão TC 1226/2017, lavrado pela Segunda
Câmara desta Corte de Contas, nos autos do Processo
TC – 134/2011 (ﬂs.1839/1845), referente à Auditoria
Especial, posteriormente convertida em Tomada de
Contas Especial que julgou irregulares as contas dos
Recorrentes, condenando-os ao ressarcimento do erário
em valor correspondente à R$ 9.390,00 (4716,98 VRTE),
relativamente ao Presidente da Câmara Municipal de
Marilândia, e os demais Vereadores em R$ 1.290,00
(669,43 VRTE), em solidariedade com o primeiro, e,
ainda, em multa de 10% (dez por cento) do valor devido
a �tulo de ressarcimento por cada um, em razão das
seguintes irregularidades:
1) Ausência de interesse público parra a contratação de
advogado, sendo responsável o Sr. Tenório Gomes da Siva
e 2) Recebimento de diárias em desconformidade com
o interesse público, caracterizando complementação
remuneratória, sendo responsáveis os demais
vereadores Recorrentes.
Encaminhados os autos ao Núcleo de Controle Externo
de Recursos e Consultas, a equipe técnica elaborou a
Instrução Técnica de Recurso –ITR 00362/2018-3 (evento
08), que concluiu pelo seu não provimento, pugnando
pela manutenção do Acórdão TC - 1226/2017.
Em seguida, conforme termos regimentais, o Ministério
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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Público de Contas elaborou o Parecer 6226/2018-5
(evento 12), da lavra do Dr. Luis Henrique Anastácio Da
Silva, acolhendo a manifestação técnica in totum.
2 – FUNDAMENTAÇÃO
2.1- DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Inconformados com a referida decisão, os Recorrentes
interpuseram o presente recurso, objetivando
afastar as mencionadas irregularidades, bem como a
inaplicabilidade da penalidade apontada no Acórdão
objurgado.
Observando os pressupostos recursais, averiguo que as
partes são capazes, possuindo legitimidade e interesse
jurídico, sendo sua interposição tempestiva.
Nesse caminhar, passo à análise das irregularidades
rechaçadas pelos Recorrentes constantes no Recurso de
Reconsideração interposto.
a) MÉRITO
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO POR
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA INSERÇÃO DO PROCESSO
TC 00134/2011 EM PAUTA DE JULGAMENTO E DO
ACÓRDÃO TC 1226/2017 (item 2. do Recurso).
Os Recorrentes salientam em sede de preliminar que
não houve regular intimação das partes no que se refere
a inserção do Processo TC 00134/2011 em pauta de
julgamento, bem como do r. Acórdão TC 1226/2017,
conforme comando contido nos artigos 63 e 64 da LC nº
621/2012.
Dessa forma, pugnam os responsáveis pela nulidade
do Acórdão TC 400/2018 em razão da ofensa ao devido
processo legal.
Ao compulsar os autos, verifico que a preliminar

de nulidade suscitada não merece prosperar, isso
porque, conforme se verifica às ﬂs. 1864 - Processo
TC 00134/2011, fora certificado pela Secretaria Geral
das Sessões que o Processo 00134/2011 integrava a
pauta da 12º Sessão Ordinária da 2º Câmara, sendo
disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES
em 10/04/2017, segundo consta do sítio eletrônico
encontrado a seguir:
Processo: 00134/2011-4 Unidade gestora: Câmara
Municipal de Marilândia Classificação: Controle Externo
- Fiscalização - Auditoria Exercício: 2009 Interessado:
DEJACIR GREGORIO CAVERSAN Responsável: ADILSON
REGGIANI, ITAMAR JOSE LORENCINI, MARILIO BRAVIN,
SIDNEI ALTOE, TENORIO GOMES DA SILVA
SITE:
File:///C:/Users/E022039/Downloads/
Pauta+de+Sessao+de+2%C2%AA+Camara+12-2017-9.
pdf
Ademais, a Secretaria Geral das Sessões emitiu
igualmente certificado encontrado às ﬂs. 1846 – Processo
00134/2011, atestando a disponibilização do Acórdão
1226/2017 no Diário Oficial Eletrônico desta Corte no
dia 04/12/2017, tudo conforme os termos regimentais
previstos nesta Corte de Contas.
Em vista de tais considerações, deixo de acolher a
preliminar suscitada.
– RECEBIMENTO DE DIÁRIAS – CONFORMIDADE COM A
LEGISLAÇÃO – COMPROVANTES JUNTADOS AOS AUTOS
NESTE ATO (item 4.1 do recurso)
Argumentam os responsáveis que as viagens realizadas
para a participação em cursos de capacitação
obedeceram ao que prescreve a legislação regente, não
havendo que se falar em qualquer irregularidade.
www.tce.es.gov.br

Informam os recorrentes que diligenciaram junto à
Assembleia Legislativa do Espírito Santo para que fossem
emitidas as declarações de comparecimento no evento,
como forma de obterem a resposta antes do julgamento
do processo TC 134/2011 pela 2º Câmara desta Corte,
contudo, o retorno da mesma somente se deu em data
posterior.
Aduzem, em síntese, que foi instaurado o Processo
Administrativo nº 161832/2016 junto à ALES, ocasião
em que afirmam que se constatou o registro de entradas
e saídas dos Recorrentes nos eventos, tendo sido
também emitido certificado da presença pela empresa
FETRANSPORTES, em evento do dia 06/08/2009.
Informam que igualmente diligenciaram junto ao
Ministério Público Estadual, sendo verificada as presenças
ocorridas entre os períodos de 24 a 27 de setembro
de 2009, pugnando, desta forma, a reconsideração da
Decisão que entendeu pela ausência de demonstração
da efetiva participação dos responsáveis nos eventos
mencionados, o que culminou na condenação dos
mesmos.
A Equipe técnica, na Instrução Técnica de Recurso
00362/2018-3, em sede de análise recursal, argumenta
que a Instrução Técnica Conclusiva 1290/2015, (relativa
ao processo TC 134/2011), fundamentou sua decisão
pela condenação dos responsáveis com base na ausência
de comprovação de comparecimento em eventos que
ensejaram pagamento de diárias (item “d”).
Assim, entendeu aquela área técnica na ITC 1290/2015
que o relatório de auditoria 001/2014-6, ambos
constante do processo TC - 134/2011, apontou que os
referidos responsáveis estavam utilizando as diárias para
complementação de remuneração sob a alegação de
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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participação em cursos de capacitação e viagens oficiais,
visto que não haviam logrado êxito na comprovação dos
gastos.

nos eventos, ou seja, também não pude constatar ali
a presença da documentação probatória necessária.
Vejamos trecho do Acórdão recorrido:

Por fim, a equipe técnica, na Instrução Técnica de
Recurso 00362/2018-3 concluiu nos seguintes termos:

Nota-se que conforme salientado pela equipe técnica
não foi configurada irregularidade no tocante ao
pagamento de diárias de modo geral. A irregularidade
advém em virtude da ausência de comprovação de
participação nos eventos como explícito no quadro
acima.

Observa-se, que as próprias justificativas dos agentes
foram inespecíficas, tão somente afirmando que as
diárias foram concedidas para a realização de atividades
que beneficiariam o interesse público e que graças a elas,
conseguiram recursos para a realização de construções
necessárias, e ainda, que não mediram esforços para
se deslocarem para a capital e participarem de cursos
e eventos e que, a ausência dos relatórios de viagens,
certificados, e outros, são meras formalidades, sem
importância.
Como se observa, são alegações genéricas, sem qualquer
correspondência com as exigências normativas e até em
desrespeito às mesmas, o que não se pode admitir.
Pois bem.
Compulsando os autos, procedi pela busca
documentos mencionados pelos responsáveis
embasaram as respectivas defesas, contudo,
encontrei nos próprios autos deste recurso
reconsideração qualquer informação, certidão
comprovação dos mesmos.

dos
que
não
de
ou

Assim sendo, empreendi então análise das
fundamentações e documentações carreadas nos autos
do Processo TC – 134/2011, com o fito de encontrar
alguma comprovação probatória, e constatei que,
naquele momento processual, restou relado no Acórdão
2247/2017, que as irregularidades foram mantidas em
virtude da ausência de comprovação de participação

Em outro trecho do acórdão mencionado, o relator assim
se manifesta:
Conforme exposto, no processo de pagamento de diárias
nº 142/2009, os responsáveis juntaram apenas a cópia
dos crachás, do I encontro estadual de desenvolvimento
comunitário, já nos processos de pagamento nº.
114/2009 e 115/2009, não há nenhuma comprovação de
participação dos responsáveis na Audiência pública na
ALES com o Secretário de Saúde, Sr. Anselmo Tozi, bem
como na cerimônia de entrega de prêmio “Qualidade do
Ar 2009” da FETRANSPORT, no SEST SENAT, em Cariacica/
ES (Processo 114/2009) e na sessão especial de
instalação da filial da Associação Nacional de Educação
Católica no plenário da ALES (Processo 115/2009).

eventos, não de forma suficiente, mas ainda que por meio
de documentação simples, como o crachá, trouxeram
aos autos elementos com o intuito de comprovar sua
participação
Ressalto que foi registrada pelos técnicos dessa
Corte de Contas na Instrução Técnica Conclusiva ITC1290/2015 (processo - TC 134/2011), que a maioria
dos procedimentos de pagamento de diárias da Câmara
Municipal de Marilândia observou o regramento legal.
Assim, o que se verifica é que apenas não restaram
comprovadas as diárias correspondentes aos processos:
Processo 114/2009 (2 diárias, no valor de R$ 300,00
cada), Processo 115/2009 (1 diária, no valor de R$
300,00) e 142/2009 (2 diárias e 2 frações, no valor total
de R$ 990,00).
Diante de todo o exposto, chamo atenção para certos
acontecimentos, por primar sempre pelo julgamento
justo, razoável, e pela busca da verdade real dos fatos.

Indico que houve o reconhecimento da boa-fé dos edis,
que demonstraram conduta positiva no sentido de
tentarem, a todo momento, buscar a comprovação das
suas participações nos respectivos eventos, conforme se
vê do seguinte trecho:

Apesar de não ter encontrado a documentação necessária
para proceder a mudança de entendimento sopesada no
Acórdão recorrido (ausência de elementos probatórios),
observei que foram protocolados outros recursos
de reconsideração (Processo 1322/2018; Processo
1287/2018; Processo 1288/2018; Processo 1288/2018;
Processo 1323/2018), sorteados para a relatoria do
Conselheiro Rodrigo Flavio Freire Farias Chamoun, e
percebi que todos, à exceção do presente recurso, foram
arquivados por razões de intempestividade.

(...) entendo que não há nos autos elementos que
demonstrem que os edis agiram com dolo ou máfé, tendo em vista que em toda instrução processual
tentaram comprovar sua participação nos respectivos

Em que pese a extinção sem julgamento do feito,
ao compulsar cada um daqueles autos, observei
que a documentação que se fazia necessária para a
comprovação dos fatos levantados em sede recursal,

www.tce.es.gov.br
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foram juntadas naqueles recursos intempestivos.
Apesar do ocorrido, vejo que não há necessidade em
se descartar tal documentação probatória apenas pelo
fato de não estarem carreadas nos autos do recurso
sob exame, mesmo porque a atividade desta Corte
tem como um de seus objetivos precípuos o combate
ao enriquecimento sem causa/ilícito, e a busca pela
verdade real dos fatos.
Impossível, portanto, que se ignore aquela
documentação, que fora encontrada da seguinte forma:
1- Processo 1322/2018, Recurso de Reconsideração em
nome do Sr. Sidney Altoé, ﬂs. 8 (protocolo de solicitação
à ALES de comprovação na participação do evento
relativo à Sessão Especial de instalação da ﬁlial da
Associação Nacional de Educação Católica no Estado”),
resposta às ﬂs. 10, 11, com o respectivo registro de
entradas e saídas; 2- Processo 1287/2018, Recurso de
Reconsideração em nome do Sr. Adilson Reggiani, ﬂs.
8 (protocolo de solicitação à ALES de comprovação na
participação do evento relativo à Sessão Especial de
instalação da ﬁlial da Associação Nacional de Educação
Católica no Estado”), resposta às ﬂs. 10, 11, com o
respectivo registro de entradas e saídas; 3 – Processo
1288/2018, Recurso de Reconsideração em nome do Sr.
Marílio Bravin, ﬂs. 8 (protocolo de solicitação à ALES de
comprovação na participação do evento relativo à Sessão
Especial de instalação da ﬁlial da Associação Nacional
de Educação Católica no Estado”), resposta às ﬂs. 10,
11, com o respectivo registro de entradas e saídas; 4–
Processo 1323/2018, Recurso de Reconsideração em
nome do Sr. Tenório Gomes da Silva, ﬂs. 31 (protocolo
de solicitação à ALES de comprovação na participação do
evento relativo à Sessão Especial de instalação da ﬁlial da

Associação Nacional de Educação Católica no Estado”),
resposta às ﬂs. 33, 34, com o respectivo registro de
entradas e saídas, acompanhado, ainda, da declaração
de presença no curso fornecida pela FETRANSPORTES,
ás ﬂs. 37, ao evento Cerimônia de entrega do Prêmio
Fetransoportes de Qualidade do Ar; 5 – Processo
1286/2018, Recurso de Reconsideração em nome do Sr.
Itamar José Lorencini, ﬂs. 8 (protocolo de solicitação à
ALES de comprovação na participação do evento relativo
à Sessão Especial de instalação da ﬁlial da Associação
Nacional de Educação Católica no Estado”), resposta
às ﬂs. 10, 11, com o respectivo registro de entradas e
saídas.
Sobre o tema, é sabido que a apresentação de
documentos é condição sine qua non para a comprovação
das despesas e sua regular liquidação, momento em que
entendo que a documentação acostada se faz suficiente
para se afastar a manutenção das irregularidades
relativamente aos processos de diárias nº 114/2009 e
115/2009.
Verifiquei, contudo, que somente careceu de
comprovação quanto à irregularidade relativa ao
processo nº 142/2009: Viagem à Vitória para participar
do I encontro estadual de desenvolvimento comunitário,
apesar de ter encontrado, em todos os recursos de
reconsideração intempestivos, o requerimento feito
pelos responsáveis ao Ministério Público do Estado
para fornecimento de declaração de comparecimento
no evento, faltando, apenas, a resposta ao o�cio, o que
dependeria do próprio parquet.
Sobre esta irregularidade verifiquei que, nos autos do
processo TC 134/2011, os responsáveis apresentaram
como comprovante de participação no encontro o
www.tce.es.gov.br

crachá de entrada no evento.
Sendo assim, apesar de em um primeiro momento
ter entendido pela insuficiência da apresentação tão
somente do crachá de participação no evento quando do
julgamento do Acórdão objurgado, acredito que se faz
necessária uma reanálise em vista da nova conjectura
que se formou a partir deste momento processual.
De início, exponho que houve a comprovação das
irregularidades constantes dos processos nº 114 e
115 apontados na Instrução Técnica Conclusiva ITC1290/2015, realizada nos autos do processo - TC
134/2011.
Outro aspecto que quadra relevo enfatizar, novamente,
é que todos os responsáveis diligenciaram junto
ao Ministério Público para que fossem emitidas as
declarações de comparecimento, contudo, ao que
parece, esta restou sem resposta.
Assim, o que se vê é que do julgamento dos autos do
processo TC 134/2011, os responsáveis já haviam
juntado documentação probatória (crachás do evento).
Neste momento, portanto, entendo que a juntada
de declaração de comparecimento seria uma espécie
de complementação da documentação já acostada,
o que não vejo ser motivo ensejador de mácula ou de
ilegalidade nos atos dos responsáveis no sentido de
prejudicar a administração pública, em vista de todos os
acontecimentos aqui expostos.
Registro ainda que a boa-fé dos recorrentes já fora
inclusive reconhecida pelo próprio Acórdão recorrido.
Nesta linha de intelecção, embora, de fato, a resolução
da Câmara Municipal de Marilândia estabeleça a
necessidade de informar o motivo/justificação da
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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diária, entendo que, uma vez estando comprovada a
presença do servidor e/ou vereador no órgão público é
de se concluir que tratou de matéria afeta ao interesse
público, sendo a juntada de crachá de entrada, suficiente
para atestar o comparecimento.
Esta Corte de Contas já se manifestou no sentido de que,
determinados documentos são eticamente dispensáveis
para comprovação de despesas dada sua particularidade,
assim, entendendo por afastar a irregularidade contida no
processo nº 142/2009, porém fazendo recomendações
no sentido de maior transparência, vejamos:
ACÓRDÃO TC-1881/2015 - PLENÁRIO
Cuidam os presentes autos de Recurso de Reconsideração
interposto pelo Senhor (...) Presidente da Câmara
Municipal de Conceição da Barra, no exercício 2010, em
face do Acórdão TC nº 219/2014, prolatado às folhas
475/550, dos autos do Processo TC nº 1163/2011, em
apenso.
(...) 8) DESPESA IRREGULAR COM DIÁRIAS (ITEM 2.1.13ACÓRDÃO E H- ITR). RESSARCIMENTO: R$ 91.100,00,
EQUIVALENTE A 45.382,09 VRTE. Consta do relato
técnico que os gastos com diária foram realizados
sem que houvesse justiﬁcativa motivada para a
realização das viagens, sendo apontado como motivo
do deslocamento de vereadores e servidores, o trato de
assuntos da municipalidade, quando do deslocamento
para vários órgãos públicos, não se demonstrando
o real interesse público dessas viagens. O recorrente
argumentou que não fora perquirida irregularidade
material no ato concessório das diárias e que cabe à
Secretaria de Finanças da Câmara, apreciar a legalidade
da despesa, e não ao Presidente. Veriﬁco dos autos, que
fora demonstrado no anexo 1 ao relatório de auditoria

(ﬂs. 58/78), as diárias pagas e os respectivos motivos,
na maioria, eticamente dispensáveis de ateste de
veracidade, como reuniões na Assembleia Legislativa,
vinda ao Tribunal de Contas, e outras. Ademais, não
consta dos autos, documentação comprobatória da
irregularidade, observando-se da documentação juntada
em auditoria (ﬂs. 795/900) apenas levantamento dos
valores pagos. Desta feita, entendo que, a despeito
da deﬁciência na demonstração dos motivos que
ensejaram os deslocamentos em algumas viagens, não
se sustenta o ressarcimento proposto referente ao total
das diárias pagas no exercício, razão pela qual opto por
expedir determinação no sentido de que, nas próximas
concessões, seja dada maior transparência aos gastos
efetuados, citando, por exemplo, quando vier a este
Tribunal, o porque da vinda; quando do deslocamento
para reuniões na Assembleia Legislativa ou outro
órgão público, que se diga a ﬁnalidade da reunião, e, se
possível, que se junte algum documento que comprove
o motivo citado. Posto isto, divirjo do posicionamento
técnico e afasto a presente irregularidade, devendo, no
entanto, ser expedida determinação no sentido de que
haja maior transparência nas futuras concessões. (grifei)

1214/2017, proferido por este gabinete, constante de
ﬂs. 955/970, ocasião na qual decidi pelo afastamento
da irregularidade relativa às diárias ali mencionadas, em
matéria correlata a este recurso.

Processo:
6683/2014
Data da sessão:
24/11/2015 Relator: Márcia Jaccoud Freitas Natureza:
Controle Externo > Recurso > Recurso de Reconsideração
> Recurso de Reconsideração

...

Exponho, inclusive, que esta Corte de Contas já se
posicionou no sentido de afastar a responsabilidade
quando, no caso concreto, demonstrou-se o interesse
público e a razoabilidade nas despesas com diárias,
vejamos:
ACÓRDÃO TC-295/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO -TC-6828/2010
JURISDICIONADO -CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO
GUANDU
ASSUNTO -RELATÓRIO DE AUDITORIA - AUDITORIA
ORDINÁRIA (EXERCÍCIO DE 2009) - TOMADA DE CONTAS
ESPECIAL
RESPONSÁVEL -JUSCELINO HENCK
RELATOR: RODRIGO CHAMOUN
...
3.1.4.1 Pagamento de diárias sem comprovação do
interesse público (item 1.4.1 da ITI 29/2011)

Destaco, ainda, que em processos anteriores a este segui
esta mesma linha de raciocínio, e entender de forma
contrária, portanto, iria de encontro ao meu próprio
posicionamento.

Veriﬁco que a suposta irregularidade se refere à concessão
e pagamento indevido de diárias e de inscrição para a
participação de servidores e vereadores do Legislativo
Municipal em eventos externos de capacitação, em
afronta aos princípios basilares da administração,
sobretudo o da motivação, da razoabilidade, da
eﬁciência, da economicidade e do interesse público.

Como forma de elucidar tal afirmação, trago a baila
recente Voto Vista nº 90/2017, referente ao processo

Foi gasto o total de R$6.133,47 em despesas para eventos
externos de capacitação; R$83.970,00 destinados ao

www.tce.es.gov.br
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pagamento de diárias aos vereadores e servidores, e
R$15.909,00 destinados às inscrições nos eventos de
capacitação realizados em outras localidades e estados.

irregularidade, porém fazendo recomendações no
sentido de que, nas próximas concessões, seja dada
maior transparência aos gastos efetuados.

Cabe ressaltar, inicialmente, que não houve apontamento
de irregularidades nos referidos pagamentos, nem
deﬁciência na prestação de contas das diárias, nem
restou evidenciada deﬁciência na instrução inicial dos
processos administrativo das citadas despesas.

3. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA ASSESSORAR A
ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DA CPI – INTERESSE
PÚBLICO – CONFORMIDADE COM A LEI DE LICITAÇÕES
– NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO (item 4.2 do recurso) E
3.1) IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR O ENTENDIMENTO
DO PARECER EM CONSULTA TC 11/2013 AO PRESENTE
CASO DE FORMA RETROATIVA – PRINCÍPIO DO TEMPUS
REGIT ACTUS – APLICAÇÃO DO PARECER EM CONSULTA
TC 002/2004 - PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA
(item 4.3 do recurso):

Há nos autos, pelo contrário, documentos que atestam
a prestação dos serviços e os deslocamentos dos
participantes dos cursos, tais como cópias de certiﬁcados
de participação e de passagens aéreas e rodoviárias (ﬂs.
357/1126).
Em que pese em outras oportunidades eu ter votado pela
manutenção de irregularidades na concessão de diárias,
tais como ocorridas no caso em questão, entendo que no
presente caso apenas o argumento de que há afronta
ao interesse público em razão da repetição de assuntos,
ou pela participação simultânea de vários vereadores e
servidores, ou ainda por excesso de viagens, não pode
prosperar.
Isso porque é plausível que temas e assuntos sejam
repetidos em encontros, cursos e congressos, até
mesmo para um aprofundamento no entendimento de
diversas questões ou ainda que seja para colher opiniões
diversas sobre um mesmo assunto, estando a escolha da
participação nos limites da discricionariedade do gestor,
razão pela qual afasto as irregularidades. (grifei)
Ante ao ponderado, restando constatada a presença de
documentos comprobatórios que entendo suficientes
para comprovação e diante da razoabilidade das despesas
das diárias (valor de R$ 990,00), afasto a presente

Como forma de tornar a decisão a mais didática
possível, a análise destes dois tópicos será realizada
conjuntamente.
Em sede recursal, os edis argumentaram que o contrato
realizado com o respectivo advogado observou a Lei
de licitações, isso porque a contratação se deu em
razão da necessidade de se alcançar imparcialidade
e transparência na elaboração do relatório final da
primeira Comissão Parlamentar de inquérito daquele
Município, justificando que o Procurador Jurídico da
Câmara, Dr. Jaciano Vago, havia desempenhado funções
em cargo de confiança na mesma legislatura que um dos
investigados, o Sr. Geder Camata (vereador nos períodos
de 2005 a 2008), sendo que no período compreendido
entre 2007 a 2008 este exerceu cargo de presidente da
Câmara e, no momento em que ocorria a CPI, ele exercia
o mandato de Prefeito Municipal.
Aduzem ainda que, erroneamente, esta Corte de Contas
aplicou o Parecer Consulta TC 11/2013 ao caso, uma
vez que este surgiu em data posterior aos fatos ora
www.tce.es.gov.br

discutidos, motivo pela qual não poderia haver aplicação
retroativa da norma.
A contratação do Advogado Marcos Givani Correa
Félix foi amparada, segundo os responsáveis, pelo o
que prescrevia o Parecer Consulta TC 002/2004, então
vigente à época dos fatos.
Instada a se manifestar, a equipe técnica desta Corte
de Contas, na Instrução Técnica de Recurso 0362/2018
argumenta que não restou comprovado nos autos que as
alegações de imparcialidade justificassem a contratação
do advogado, isso porque a Câmara possuía profissional
da área jurídica, conforme se verifica da Lei Municipal nº
515/2005, além de designação formal, pela Portaria nº
05/2010, do Sr. Jaciano Vago, para tal função.
Aponta que o advogado contratado esteve com a
Comissão Parlamentar de Inquérito apenas uma vez, em
20 de julho de 2010, ás vésperas da entrega do Relatório
final, tendo juntado aos autos um roteiro de como
elaborar relatórios, o que poderia ter sido obtido de
outra forma, tornando desnecessária a contratação de
advogado para o desempenho de tal serviço, opinando,
dessa forma, pela manutenção da irregularidade.
Acerca da afirmação pertinente à aplicação equivocada
do Parecer Consulta nº 11/2013 ao caso, entende a área
técnica que a proibição de contratação de advogado
para assessorar a CPI foi amparada pelo artigo 37
da Constituição Federal, levando em consideração
igualmente a aplicação dos princípios constitucionais e
com o que prescreve a própria Lei Municipal.
Enfatiza ainda que o Parecer Consulta 002/2004
não admitia assessoria para atividades corriqueiras,
manifestando-se no seguinte sentido:
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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Ocorre, contudo, conforme já explicitado no item
anterior, que no caso em exame, não foi demonstrada a
necessidade excepcional. Ao contrário, ficou comprovado,
inclusive, que a assessoria jurídica do município foi
quem realizou todo o serviço, só aparecendo o advogado
no último dia, para juntar o manual, orientando sobre
a confecção de relatórios. Ademais, as justificativas dos
Recorrentes para a contratação basearam-se em meras
alegações, sem qualquer formalização ou comprovação.
Opina-se assim, pelo não acolhimento das alegações dos
Recorrentes.
Em vista das razões apresentadas pela área técnica, bem
como pelos argumentos sopesados pelos responsáveis,
entendo que não se faz necessária uma profunda análise
dos fatos, posto que os recorrentes não inovaram em
qualquer aspecto da matéria já debatida em sede do
Acórdão, não havendo necessidade de me delongar mais
sobre este assunto.
Cumpre esclarecer que a matéria atinente a contratação
de profissional para assessorar trabalhos deste tipo
é, a depender das circunstâncias do caso concreto
(Municípios pequenos que não demandem de muita
mão de obra especializada) até permitida e mesmo
compreensível, desde que se encontre diante de
certas peculiaridades, ou seja, é caso de contratação
excepcional, como necessidade urgente, imperiosa e
transitória, até que se crie o cargo, posto que a atividade
discutida é reconhecida como �pica no âmbito da
Administração.
Ademais, a área técnica elucidou de forma clara e
cristalina os equívocos ocorridos pelos responsáveis em
relação a este tópico, fatos que, compulsando os autos,
pude verificar objetivamente, conforme já anteriormente

apontado, razão pela qual aproveito a ocasião para
encampar os fundamentos e conclusões explicitadas
pela área técnica, na fundamentação deste Voto.
Em vista de tal exposição, acompanho o opinamento da
área técnica quanto a ausência de interesse público na
contratação, divergindo quanto ao ressarcimento, visto
que houve a prestação de serviços.
Assim, acompanho in totum o entendimento exarado
pela área técnica, mantendo a presente irregularidade.
4. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO –
ATRIBUIÇÕES
INVESTIGATIVAS
ANÁLOGAS
ÀS
FUNÇÕES DE AUTORIDADE JUDICIÁRIA – NOTÓRIA
ESPECIALIZAÇÃO DE ADVOGADO CRIMINALISTA –
DISPENSA DE LICITAÇÃO EM OBSERVÂNCIA A LEI DE
LICITAÇÕES (item 4.3.1 do recurso).
Em sede de Recurso, aduzem os Recorrentes que a
contratação da assessoria jurídica do Dr. Marcos Giovani
Correa Félix se deu nos termos da Lei nº 8.666/93, por
dispensa de licitação, tendo o profissional apresentado
proposta de menor valor entre os advogados convidados,
qual seja, o montante de R$ 7.500,00 (sete mil e
quinhentos reais).
Informam que o valor atendia aos critérios previstos
pela Ordem dos Advogados do Brasil, tendo os serviços
sido prestados efetivamente, argumentando ainda que
a contratação do referido advogado se deu em razão
de sua notória especialização, momento em que foram
juntados diversos processos de atuação do mesmo.
Assim, pugnam os recorrentes para que seja reconhecida
a notória especialização do advogado contratado e o
interesse jurídico da contratação.
Instada a se manifestar, a área técnica na Instrução
www.tce.es.gov.br

Técnica de Recurso 0362/2018 assevera, incialmente,
que a decisão recorrida não tratou como irregular a
contratação direta, com dispensa de licitação, mas tão
somente reconheceu a impossibilidade de contratação
de terceiros para o desempenho de tais atividades, uma
vez que havia agente público com a mesma atribuição no
quadro de servidores do Município.
Entendeu a unidade técnica, portanto, que neste item
houve ausência de interesse de agir, motivo pelo qual
pugnou pelo seu não conhecimento.
Compulsando os autos do Processo TC – 0134/2011,
verifiquei que a irregularidade apontada tanto pela
Instrução Técnica Inicial 22/2014, como pela Instrução
Técnica Conclusiva 1290/2018, encontra-se no item
2.1 Ausência De Interesse Público Na Contratação De
Advogado, identificando a infringência de acordo com o
que prescreve o art. 37, caput da CF/88.
Na ocasião, foi apontado pelas unidades técnicas que
houve justificativa para a contratação de assessoria
jurídica para atuar na CPI que se instalava na Prefeitura
Municipal de Marilândia.
A motivação para tal se deu através do Ofício nº
001/2010, tendo como objeto a “contratação de um
advogado com experiência no assunto, bem como de
um contador especialista em Contabilidade Pública para
atender e assessorar os trabalhos dando mais respaldo e
independência aos componentes da CPI, justiﬁcando-se
tal necessidade por ser a 1ª CPI instalada no âmbito da
história do município”.
Neste ínterim, destaca a equipe técnica que houve
parecer favorável à contratação (emitido pelo Procurador
da Câmara Municipal de Marilândia, Sr. Jaciano Vago),
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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afirmando estar o valor da contratação de acordo com
os padrões.
Conclui-se, portanto, que as irregularidades sopesadas
pelas respectivas áreas técnicas dizem respeito tão
somente a ausência de interesse público para a
contratação do advogado, posto que já havia nos
quadros dos servidores daquele Município profissional
designado para tais atividades. Ademais, a justificativa
da necessidade de imparcialidade e transparência
levantada pelos responsáveis em sede de defesa já foi
enfrentada em tópico anterior e, novamente não merece
prosperar.
Assim, ainda que os edis tenham juntado, neste momento,
vários processos de atuação do respectivo profissional
na seara criminal como forma de se justificar sua notória
especialização, tal fato por si só não altera em nada a
ausência de interesse público na contratação, posto que
uma assertiva não possui nenhuma semelhança com
a outra (presença de interesse público para justificar a
contratação versus notória especialização) momento em
que enfatizo que tal problemática já foi demasiadamente
debatida em tópicos anteriores em vista da semelhança
dos fatos apresentados.

referente à contratação do causídico não merece
prosperar, uma vez que o mesmo prestou serviços
àquela Municipalidade, fazendo jus a contraprestação.
Entendo que proceder de forma divergente à que fora
exposta culminaria em enriquecimento sem causa pela
própria Administração Pública.
Ante o exposto, discordando do entendimento técnico
e ministerial VOTO no sentido de que o Plenário aprove
a seguinte proposta de deliberação que submeto à
consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

1.4 DESCONVERTER O PROCESSO TC 134/2011, em
processo de FISCALIZAÇÃO/AUDIORIA, na forma do
art. 329, §8º do RITCEES, em face do afastamento dos
ressarcimentos;
1.5 REMETER os presentes autos ao ilustre representante
do Ministério Público de Contas, nos termos do art. 62,
parágrafo único da LC 621/2012;
DAR ciência aos interessados;
1.7 ARQUIVAR após trânsito em julgado.
2. Unânime.

Conselheiro Relator

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

1. ACÓRDÃO

4. Especificação do quórum:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1 CONHECER do recurso interposto pelos Senhores
Tenório Gomes da Silva (Presidente da Câmara), Adilson
Regianni, Sidnei Altoé, Itamar Jose Lorencini e Marilio
Bravin (Vereadores), em face do Acórdão TC 1226/2017;

Concluíram, portanto, que os responsáveis não
elaboraram defesa capaz de justificar o interesse público
na contratação de assessoria jurídica para a elaboração
de Relatório Final da CPI, motivo pelo qual mantenho
a irregularidade relativamente à ausência de interesse
público.

1.2 ACOLHER PARCIALMENTE as razões recursais nos
termos do Voto acima exarado, com o fito de afastar as
irregularidades referentes ao recebimento de diárias nº
114/2009, 115/2009 e 142/2009, RECOMENDANDO que
nas próximas concessões de diárias operem no sentido
de dar maior transparência à comprovação das diárias;

Contudo, chamo atenção para o fato de que, em que
pese não ter havido comprovação do interesse público
que pudesse embasar o afastamento da irregularidade,
entendo que manter o ressarcimento da quantia

1.3 MANTER à irregularidade quanto à ausência
de interesse público na contratação de advogado,
AFASTANDO, contudo, o ressarcimento quanto à
devolução dos valores referentes à prestação de serviço;
www.tce.es.gov.br

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
Secretária-adjunta das sessões
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Acórdão 00576/2019-1
Processos: 01642/2019-1, 08263/2017-7, 08486/20131, 07863/2013-9
Classificação: Embargos de Declaração
UG: PMVV - Prefeitura Municipal de Vila Velha
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Interessado: RODNEY ROCHA MIRANDA, SEVERINO
ALVES DA SILVA FILHO, Membros do Ministério Público
de Contas (LUCIANO VIEIRA)
Recorrente: RAFAEL FAVATTO GARCIA
Procuradores: ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO
(OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB:
16046-ES), MARIANA GOMES AGUIAR (OAB: 22270ES), RODRIGO BARCELLOS GONCALVES (OAB: 15053-ES),
VALTAZAR MACHADO (OAB: 9442-ES), FELIPE OSÓRIO
DOS SANTOS (OAB-ES 6.381)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO
TC 1501/2018- PLENÁRIO – PREFEITURA MUNICIPAL
DE VILA VELHA – CONHECER – DAR PROVIMENTO –
AFASTAR MULTA DO SENHOR RAFAEL FAVATTO GARCIA
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Embargos de Declaração
opostos pelo senhor Rafael Favatto Garcia, por meio de
seus procuradores Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro,
Gregório Ribeiro da Silva, Mariana Gomes Aguiar,
Rodrigo Barcellos Gonçalves e Valtazar Machado,
protocolado em 11/02/2019, em face do Acórdão TC
1501/2018-Plenário, proferido nos autos do Processo TC
8263/2017, alusivo a Pedido de Reexame apresentado

anteriormente pelo Ministério Público de Contas, tendo
a parte dispositiva da decisão embargada sido exarada
nos seguintes termos:
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDÃO os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões
expostas pelo Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, quanto ao Pedido de Reexame apresentado
pelo Ministério Público de Contas:
1.1. Pelo seu conhecimento e no mérito, para que
lhe seja dado provimento, reformando-se o Acórdão
TC 511/2017-Plenário, a fim de que seja mantida a
irregularidade relativa às contratações temporárias
realizadas por intermédio de processo seletivo
simplificado 01/2013 e, por consequência, conforme
requerimento formulado pelo recorrente, pela aplicação
de multa pecuniária individual, no valor de R$
3.000,00 (três mil reais), com base no art. 135, II, da Lei
Complementar 621/2012, c/c art. 178, II, do RITCEES aos
senhores Rodney Rocha Miranda, ex-Prefeito Municipal,
Rafael Fava�o Garcia, ex-Secretário de Assistência Social
e Severino Alves da Silva, ex-Secretário de Administração;
consolidando-se, assim, o seguinte conteúdo decisório:
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC8263/2017, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão
plenária realizada no dia dois de maio de dois mil e
dezessete:
1. À unanimidade, nos termos do voto do relator
do processo TC 7863/2013, conselheiro Rodrigo
www.tce.es.gov.br

Flávio Freire Farias Chamoun, rejeitar preliminar de
ilegitimidade passiva, arguida pelos Srs. Rafael Favatto
Garcia e Severino Alves da Silva Filho, na forma da
fundamentação constante do voto-vista;
2. À unanimidade, nos termos do voto do relator do
processo TC 7863/2013, conselheiro Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun, rejeitar a prejudicial de
inconstitucionalidade da Lei 5.121/2011 então arguida,
considerando o prejulgado nos autos do processo TC
6661/2011, a ser aplicado ao presente caso, nos termos
do art. 335, da Resolução TC 261/ 2013, conforme
fundamentado, constante do voto-vista;
3. Por unamimidade, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, seja
mantida a irregularidade relativa às contratações
temporárias realizadas por intermédio de processo
seletivo simplificado 01/2013, tratada no item 3.1
da ITC 5410/2015 - burla ao Concurso Público - e, por
consequência, conforme requerimento formulado
pelo recorrente, pela aplicação de multa pecuniária
individual, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com
base no art. 135, II, da Lei Complementar 621/2012,
c/c art. 178, II, do RITCEES aos senhores Rodney Rocha
Miranda, ex-Prefeito Municipal, Rafael Fava�o Garcia,
ex-Secretário de Assistência Social e Severino Alves da
Silva, ex-Secretário de Administração
4. Dar ciência ao representante e aos advogados
constituídos dos representados.
5. Arquivar os presentes autos após o trânsito em
julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 30/10/2018 - 38ª Sessão Ordinária do
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(relator), Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e
Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
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.
Encaminhado os aclamatórios para instrução técnica, o
Núcleo de Recursos e Consultas fez acostar aos autos a
Instrução Técnica de Recurso 55/2019, opinando pelo
conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo seu não
provimento.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas,
em manifestação da lavra do Excelen�ssimo Procurador
Luciano Vieira (Parecer do Ministério Público de Contas
1039/2019).
É o relatório, passo ao voto.
2 FUNDAMENTAÇÃO
2.1 Das condições de admissibilidade
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.

a respeito de pretensa ocorrência de contradições e
omissões no julgado tem-se que, em tese, o recurso
apresentado é cabível.

Analisando as condições de admissibilidade do recurso
observa-se que os embargantes são partes capazes
e possuem interesse e legitimidade processual, foi o
expediente oposto tempestivamente, é cabível e os
recorrentes apontam omissão na decisão, podendo ser
conhecido, conforme analisado na Instrução Técnica de
Recursos 55/2019, in verbis:

No que tange à regularidade formal, requisito extrínseco
de admissibilidade que consiste na necessidade de o
recorrente atender às formalidades especificadas na
norma de regência para o processamento do recurso
interposto, verifica-se o seu atendimento eis que, em
cumprimento ao disposto no art. 395, I, III, IV e V, do
RITCEES, o expediente recursal foi apresentado por
escrito, com a necessária qualificação e identificação do
recorrente, contém o pedido e a causa de pedir, além de
ter sido firmado por advogado regularmente constituído
nos autos.

“[...]
2 ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE
Em sede de admissibilidade, verifica-se que a parte é
capaz, possui interesse e legitimidade processuais.
Quanto à tempestividade, verifica-se que, de acordo
com o Despacho 7235/2019-4 (ﬂ. 17) da Secretaria
Geral das Sessões – SGS, a notificação do Acórdão
TC 1501/2018-Plenário foi disponibilizada no Diário
Oficial Eletrônico deste Tribunal no dia 04/02/2019,
considerando-se publicada no dia 05/02/2019, de
sorte que o prazo para interposição de Embargos de
Declaração venceu em 11/02/2019. Nesse passo, tendo
em vista que o expediente recursal foi interposto em
11/02/2019, tem-se o mesmo como TEMPESTIVO, nos
termos do art. 411, §2º, do Regimento Interno do TCEES.
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). Dessa forma,
tendo em vista que o expediente recursal tece alegações
www.tce.es.gov.br

Lado outro, não se identifica a existência de fato
impeditivo ou extintivo do poder de recorrer.
Desse modo, considerando que se encontram presentes
os pressupostos recursais de admissibilidade, opina-se
pelo CONHECIMENTO dos Embargos de Declaração.
2.2 Da análise de Mérito
Em sua peça de embargos o recorrente argumentou:
[...] vislumbra-se omisso e contraditório o parecer prévio
recorrido, pois se reconheceu que o Embargante teria
responsabilidade decisiva pela suposta burla à regra de
realização de concurso público pelo fato de ter solicitado
à SEMAD a contratação temporária de servidores, sem
ter antes, contudo, verificado que haveria um concurso
válido capaz de prover as vagas necessárias.
[...] revela-se contraditório tal posicionamento por parte
do acórdão recorrido, uma vez que o citado concurso
válido, do qual se considera que o Embargante deveria
obrigatoriamente ter tido ciência, não foi realizado pela
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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Secretaria de Assistência Social e sim pela Secretaria de
Saúde.

o direcionamento de candidatos para suprir as
necessidades da Assistência Social.

Prosseguindo, defende o Embargante:

E segue sustentando:

[...] que muito mais do que a Secretaria de Assistência
Social, o órgão da Administração Pública da Prefeitura de
Vila Velha que teria mais condições de ter ciência quanto
à existência de um concurso válido seria a SEMAD.

[...] o acórdão embargado igualmente padece de omissão
quanto à citada análise de culpabilidade, uma vez que
atribuiu penalização uniforme entre os responsáveis,
mesmo que entre eles havia diferentes condições de
conhecimento e competências funcionais em relação ao
concurso então válido [...]

Caso o referido concurso válido tivesse sido realizado
especificamente para a Secretaria de Assistência
Social, [...] esta secretaria teria muito maior ingerência
sobre os candidatos aprovados, aí havendo maior
responsabilidade [...]
E aqui é que a análise empreendida pelo acórdão
embargado se revela precisamente contraditória e
omissa, uma vez que não seria responsabilidade precípua
da Secretaria de Assistência Social – e por consequência
do Embargante – identificar a existência do concurso
válido e de candidatos aprovados eventualmente
não aproveitados pela Secretaria de Saúde e avocar
tais candidatos. Tal competência, e notadamente, tal
capacidade funcional e de articulação entre os órgãos
do Município de Vila Velha, vale dizer, entre a Secretaria
de Saúde e a Secretaria de Assistência Social e outras
secretarias, seria da Secretaria de Administração.
O afastamento de tal contradição, nos termos acima
delineados, repercute, em primeiro lugar, na matriz
de responsabilização empreendida pelo acórdão
embargado, e, caso assim não se entenda, em segundo
lugar, inﬂui certamente na dosimetria da culpabilidade,
ao se qual teria sido o órgão que teria mais condições
de ter ciência e conhecimento da existência de um
concurso válido (Concurso n. 003/2012), e articular

[...] a realização da matriz de responsabilidade e a
consequente penalização foi uniformemente realizada
para todos os responsáveis, mesmo havendo, no
entender do Embargante, diferentes condutas ou
omissões atribuídas a cada um deles:
Portanto, pede-se o acolhimento dos embargos
para sanar a omissão e a contradição, nos termos da
fundamentação acima expendida, o que repercute na
realização da matriz de responsabilidade e até mesmo
na culpabilidade, especialmente em razão de o acórdão
recorrido atribuir penalização uniforme entre os
responsáveis, mesmo [...] havendo diferentes condições
de conhecimento e de atuação objetivas quanto ao
concurso então válido.

processo TC-3229/2015, que monitora o comprimento
do Acórdão TC-399/2013. A ITC n. 3118/2018 constantes
dos referidos autos registra o seguinte:
“[...] A segunda questão que precisa ser fixada é que o
Manifestante empregou esforços para a realização de
concurso público, conforme pode ser observado às ﬂs.
510/511 dos autos.
O Manifestante, por meio de o�cio datado de
29/11/2013, pede ao Prefeito Municipal de Vila Velha
providências para a realização de concurso público para
o quadro permanente da Secretaria de Assistência Social.
Quando o procedimento retorna à Secretaria Municipal
de Assistência Social, ﬂ. 519, o Manifestante já não se
encontrava à frente da pasta, tendo a então secretária
se posicionado pelo aproveitamento dos aprovados no
Concurso Público n. 03/PMVV/ES, de 25 de janeiro de
2012.
[....]

Outra contradição que emerge do acórdão recorrido
opera em relação aos termos do Acórdão TC-399/2013,
que autorizou o Município de Vila Velha a realizar as
contratações temporárias. Entendeu-se que a existência
de concurso válido constituiria óbice à autorização
concedida pelo TCEES para a realização das contratações
mediante processo seletivo simplificado.

Em suas defesas o primeiro Secretário responsável pelo
cumprimento do Acórdão, Sr. RAFAEL FAVATTO GARCIA,
alegou ter tomado providência, como o o�cio datado
de 29/11/2013, em que pede ao Prefeito Municipal de
Vila Velha providências para a realização de concurso
público para o quadro permanente da Secretaria de
Assistência Social. Também que quando o procedimento
retorna à Secretaria Municipal de Assistência Social, ﬂ.
519, o Manifestante já não se encontrava à frente da
pasta, tendo a então secretária se posicionado pelo
aproveitamento dos aprovados no Concurso Público n.
03/PMVV/ES, de 25 de janeiro de 2012.

A contradição toma especial gravidade quanto se
observa o posicionamento da equipe técnica no

Em sua manifestação na Instrução Técnica de Recurso
55/2019, a unidade de instrução de recursos rechaça os

www.tce.es.gov.br
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argumentos do embargante sustentando:
De se notar que a contradição que autoriza o manejo
dos Declaratórios é aquela “[...] verificada entre os
elementos que compõem a estrutura da decisão [...], e
não entre a solução alcançada e a solução que almejava
o jurisdicionado“ (STJ, REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min.
Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).
No caso em tela as proposições citadas pelo
Embargante como contraditórias, ambas pertencentes
à fundamentação do julgado (precisamente ao seu
tópico 2.1.3), em verdade, não apresentam qualquer
incongruência ou incompatibilidade entre si, ao contrário,
já que exprimem ideias que se complementam.
Lembra o auditor de controle externo signatário da
instrução que:
[...] o senhor Rafael Favatto Garcia, [...] como [...]
Secretário Municipal de Assistência Social no período
de 02/01/2013 a 03/04/2014 e, enquanto esteve à
frente de sua Pasta solicitou à Secretaria Municipal
de Administração “[...] a realização do Processo
Seletivo 1/2013, para a contratação temporária de
cargos correspondentes à atividades permanentes da
Administração Pública, que deveriam ser preenchidos via
concurso público”, solicitação esta que foi identificada
[...] como conduta motivadora da contratação de
servidores temporários e reveladora da ausência de
zelo, e portanto culposa, do ora Embargante em sua
atuação como Secretário Municipal. Fácil perceber,
portanto, que se encontram presentes os pressupostos
necessários à responsabilização subjetiva do agente
eis que perfeitamente identificados: i) a existência da
irregularidade (ato ilícito); ii) a conduta omissiva ou
comissiva do agente, culposa ou dolosa; iii) a relação de

causalidade existente entre a irregularidade e a conduta
do agente.
A acrescenta que daí resultou que:
O senhor Rafael Fava�o Garcia foi responsabilizado,
no Acórdão TC 1501/2018-Plenário, pela irregularidade
“Burla ao Concurso Público” em razão de ter solicitado,
no exercício de 2013, a contratação de servidores
temporários para a sua pasta (Secretaria Municipal de
Assistência Social) ignorando a existência de candidatos
aprovados em concurso público realizado no exercício
anterior (Edital de Concurso Público 03/2012).
E, nesse passo, segundo a área técnica, a razão para
negar provimento ao pedido aclaratórios seria:
Inexiste, qualquer incongruência nas proposições
contidas nos excertos colacionados pelo Embargante
nos quais, segundo a sua ótica, residiria contradição.
Os fragmentos do julgado apenas reafirmam a
responsabilidade do senhor Rafael Favatto Garcia na
irregularidade em razão de sua conduta de “[...] solicitar
a contratação de temporários [...]” e ressaltam que a sua
responsabilidade no evento não pode ser elidida pelo fato
do procedimento de contratação de temporários ter sido
realizado pela Secretaria Municipal de Administração eis
que, evidentemente, também cabia ao ora Embargante,
enquanto secretário municipal e portanto membro da
alta administração do Município, considerar a existência
de concurso público realizado no exercício anterior
(Edital 03/2012)

candidatos aprovados não serem aproveitados pela
referida secretaria é que seriam direcionados a outras
pastas da Prefeitura, a instrução técnica rechaça
asseverando que tal assertiva, carece de veracidade eis
que o Concurso Público 003/2012 teve como objeto o
provimento de vagas e formação de cadastro de reserva
para cargos da área da Saúde e não especificamente
para a Secretaria de Saúde.
Retomando a argumentação, o Recorrente sustenta
que o Acórdão TC 1501/2018-Plenário padeceria
de contradição e omissão visto que “[...] não seria
responsabilidade precípua da Secretaria de Assistência
Social – e por consequência do Embargante – identificar a
existência do concurso válido e de candidatos aprovados
eventualmente não aproveitados pela Secretaria de
Saúde e avocar tais candidatos. Tal competência, e
notadamente, tal capacidade funcional e de articulação
entre os órgãos do Município de Vila Velha, vale dizer,
entre a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Assistência
Social e outras secretarias, seria da Secretaria de
Administração.
Essa alegação a área técnica deste Tribunal rebate
aduzindo que o Concurso Público 003/2012 não teve por
objeto o provimento de cargos específicos da Secretaria
Municipal de Saúde de Vila Velha, mas sim na área de
saúde. Equivale dizer que os candidatos aprovados
no certame não seriam, necessariamente, lotados na
Secretaria de Saúde, mas sim distribuídos nos órgãos da
Administração Municipal conforme demanda.

[...]

Desse modo, conclui a unidade técnica do TCEES que:

A afirmação do Embargante de que o Concurso Público
003/2012 teria sido realizado para prover cargos
para a Secretaria de Saúde, e somente na hipótese de

Quanto ao argumento de que não seria responsabilidade
do Embargante, enquanto Secretário Municipal de
Assistência Social, “[...] identificar a existência do
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concurso válido [...]”, não se perfaz lógico ou razoável
admitir-se que, na qualidade de integrante do primeiro
escalão da administração municipal, o Embargante
desconhecesse a existência de concurso público
realizado no exercício anterior (2012) e vigente à época
em que exortou o Executivo Municipal a lançar o Edital
de Processo Seletivo Simplificado 001/2013, publicado
no Diário Oficial do Estado, na edição de 30 de agosto de
2013, com o objetivo de efetuar contratações temporárias
de servidores para cargos que se encontravam vagos e
que deveriam ser preenchidos, de forma efetiva, pelos
candidatos aprovados no multicitado Concurso Público
003/2012.
E prossegue a peça de instrução, em análise de mérito:
O Senhor Rafael Favatto Garcia alega que o Acórdão TC
399/2013 (processo TC 5615/2012), permitiu que fosse
realizado o Processo Seletivo Simplificado nº 001/2013,
o que no mérito, afastaria a irregularidade.
Conforme cita a ITR 205/2018, esta matéria também já
foi apreciada na Manifestação Técnica nº 00788/20162, nos autos do Processo TC 7863/2013, nos seguintes
termos:
[...] De fato o Acórdão TC 399/2013, exarado em
06/08/2013 nos autos do processo TC 5615/2012,
autorizou o município a realizar “Processo Seletivo
Simplificado” para preenchimento de vagas na Secretaria
Municipal de Assistência Social, entretanto, determina,
também, a realização de concurso público no “[...]prazo
improrrogável máximo de 18 meses [...]”
Porém, não foi informado naqueles autos sobre o fato
de já ter a Administração Municipal realizado Concurso
Público (Edital nº 03/2012, ﬂs. 35-66), cujos candidatos

foram aprovados para cargos que atenderiam à
Secretaria Municipal de Assistência Social, circunstância
que passou despercebida quando proferido o Acórdão
TC 399/2013.
Dessa forma, o exame criterioso das condições fáticas
existentes à época da prolação do Acórdão TC 399/2013,
quais sejam, a existência de candidatos aprovados em
regular concurso público e de cargos vagos na Secretaria
Municipal de Assistência Social, não pode levar a outra
conclusão senão a de que houve desatendimento ao
princípio constitucional do concurso público. Nesse
interim, vale enfatizar, que o teor do Acórdão TC 399/2013
continha um verdadeiro conteúdo pragmático, eis que
autorizava a contratação de temporários, via processo
seletivo simplificado, enquanto não se realizasse
concurso público, deixando claro que o objetivo principal
do julgado fora promover o primado consagrado no art.
37, II, da Constituição da República [...]
Sobre as condições de admissibilidade dos Embargos,
este Relator segue o entendimento exposto na peça de
instrução (ITR 00055/2019-3), para conhecer do recurso.
No exame do mérito, inicialmente, percebo que
parece razoável o argumento do embargante de que a
Secretaria de Administração é que teria mais condições
de ter ciência da existência de um concurso concluído e
não a pasta que o recorrente comandava, a Secretaria de
Assistência Social. Um segundo aspecto que considero
pertinente é que, de fato, os autos revelam que o
processo de seleção foi realizado para a área de saúde,
embora, o certame contemplasse cargos comuns às
áreas de saúde e de assistência social.
Também se revela razoável a alegação do embargante
de que Acórdão TC-399/2013, simplesmente, autorizou
www.tce.es.gov.br

a realização de Processo Seletivo Simplificado para
preenchimento de vagas na Secretaria Municipal de
Assistência Social, impondo apenas a condição de que
fosse promovido um certame de concurso público no
prazo máximo de 18 meses.
Logo, a outra exigência que sustentou a área técnica de
que gestor não observou a existência de concurso público
concluído para outra Secretaria, mais especificamente
para a de saúde, que poderia ter cargos aproveitáveis
em sua pasta, não consta como condicionante imposta
no Acórdão TC-399/2013 para permitir a realização de
procedimento simplificado pela Secretaria de Assistência
Social.
E, a meu sentir, não se revela consistente o argumento
baseado na presunção de que o Tribunal de Contas
não impôs mais a condicionante de não existência de
concurso público já realizado por que tal fato não foi
trazido aos autos, fazendo passar despercebida tal
circunstância.
Ora, não se pode tentar reduzir o comando da permissão
concedida pelo Acórdão TC 399/2013 para realização de
procedimento de contratação simplificada, apenas com
base na presunção de que se o Tribunal conhecesse o
fato de já haver concurso público pronto em determinada
Secretaria, não autorizaria a contratação temporária
pela pasta da Assistência Social.
Por outro giro, se essa possibilidade houvesse, não
seria obrigação do gestor de pasta distinta daquela
que realizou o concurso trazer essa informação aos
autos. Na verdade, caberia mais ao próprio Tribunal
promover diligência para verificar tal possibilidade e
assim, permitido o contraditório ao dirigente municipal,
modelar sua decisão que permitiu a contratação
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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temporária.

restariam outros 15 cargos demandados.

Mas tal providência não foi provocada pela área técnica
nem adotada na época por este Tribunal. Nesse contexto,
não há fundamento jurídico ou fático para reduzir o
alcance do comando autorizativo contido no Acórdão
TC 399/2013, como caminho para sancionar um gestor
que agiu segundo o que foi autorizado em decisão desta
Corte de Contas.

Mesmo assim, por outro caminho, segundo demonstra
a Instrução Técnica do processo de monitoramento –
ITC 3118/2018-2 – a decisão (Acórdão TC 319/2013)
deste Tribunal de Contas foi atendida em grande parte
– para ser mais preciso, foram aproveitados 122 cargos
do concurso público destinado à Secretaria de Saúde,
distribuídos em 5 das profissões que foram objeto da
seleção pública, não sendo possível o aproveitamento do
remanescente de outros dois cargos, pois não restavam
mais candidatos aprovados.

Assim, das alegações trazidas pelo recorrente de que
o Acórdão 1501/2018 conteria contradição e omissão,
entendo pertinente o argumento de que a decisão que
negou provimento ao pedido de reexame perpetrou
sim o vício de omissão quando não enfrentou
explicitamente a alegação do recorrente quando
sustentou que a permissão para contratação temporária
concedida pelo Acórdão TC-399/2013 não condicionou
aquele comando a não existência de concurso público
concluído em qualquer das pasta municipais que não
fosse a Secretaria de Assistência Social.

É oportuno que se registre que o processo de
monitoramento aqui referido é uma sequência do
processo principal que deu azo ao Acórdão TC 399/2013,
que permitiu ao dirigente da Secretaria de Assistência
Social a realização de contratação temporária para
atender à demanda da pasta, sob a condição de que
fosse realizado um concurso público em até 18 meses.

Demais disso, segundo consta dos editais, o Concurso
realizado para a área de saúde promoveu uma seleção
para 41 cargos. Desses somente 7 cargos também
constam do rol do processo seletivo solicitado à
Secretaria de Administração Municipal.

Nesse contexto, pelas razões até aqui expostas, conheço
dos Embargos de Declaração para, reconhecendo a
omissão na apreciação do Pedido de Reexame, no mérito,
afastar a responsabilidade pela prática de irregularidade
relativa às contratações temporárias realizadas por
intermédio de processo seletivo simplificado 01/2013,
tratada no item 3.1 da ITC 5410/2015 - burla ao Concurso
Público, atribuída ao Senhor Rafael Fava�o Garcia no
Acórdão TC 1501/2018, eis que o gestor atuou sob a
autorização concedida por este Tribunal de Contas no
Acórdão TC-399/2013.

Portanto a demanda da Secretaria de Assistência Social,
de qualquer modo, não seria resolvida se a Administração
Municipal se limitasse a aproveitar os cargos sobrantes
do Concurso realizado para a pasta de saúde, visto que

Como resultado, acolho também o pedido de reforma do
Acórdão TC 1501/2018, para deixar de impor a multa ao
agente público a multa de R$ 3.000,00 (três mil reais),
até aqui prevalecente.

Com efeito, nesse passo, a existência de concurso válido
não constituía óbice à autorização concedida pelo TCEES
para a realização das contratações mediante processo
seletivo simplificado.

www.tce.es.gov.br

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais
e legais, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
seguinte DELIBERAÇÃO que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões
expostas pelo relator:
1.1 CONHECER dos presentes Embargos de Declaração
interpostos em face do Acórdão TC 1501/2018-Plenário
(Processo TC 8263/2017);
1.2 DAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração,
reconhecendo a omissão na apreciação do Pedido
de Reexame e, no mérito, afastar a responsabilidade
pela prática de irregularidade relativa às contratações
temporárias realizadas por intermédio de processo
seletivo simplificado 01/2013, tratada no item 3.1 da
ITC 5410/2015 - burla ao Concurso Público, atribuída ao
Senhor Rafael Fava�o Garcia no Acórdão TC 1501/2018,
eis que o gestor atuou sob a autorização concedida por
este Tribunal de Contas no Acórdão TC-399/2013.
1.3 ACOLHER o pedido de reforma do Acórdão TC
1501/2018, para deixar de impor a multa ao agente
público de R$ 3.000,00 (três mil reais), até aqui
prevalecente, mantendo-se incólume os demais termos
da decisão ora objeto de aclaratórios.
1.4 ARQUIVAR os autos do presente processo após o
exaurimento dos processuais.
2. Unânime.
Segunda-feira, 24 de junho de 2019

15

ATOS DO PLENÁRIO

3. Data da Sessão: 14/05/2019 – 14ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (vicepresidente no exercício da presidência), 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 DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-presidente no exercício da presidência
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
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

Acórdão 00586/2019-1
Processos: 04063/2018-2, 04596/2018-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: SEJUS - Secretaria de Estado da Justiça
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

Responsável: WALACE TARCISIO PONTES

Prestação de Contas Anual fosse julgada REGULAR.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR –
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA – SEJUS –EXERCÍCIO
DE 2017 – REGULAR – QUITAÇÃO –RECOMENDAR –
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES

Encaminhados os autos ao Ministério Público de
Contas, foi elaborado o Parecer 0827/2019-3, da lavra
do Procurador-Geral de Contas Dr. Luciano Vieira que
trouxe o opinamento desse órgão ministerial no sentido
de acolher em sua totalidade o opinamento veiculado na
Instrução Técnica Conclusiva ITC 0475/2019-1

RELATÓRIO

Após, vieram os autos conclusos a este Relator.

Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da
Secretaria da Justiça, referente ao exercício financeiro
de 2017, sob a responsabilidade do senhor Walace
Tarcisio Pontes, que foi analisada pelo corpo técnico
conforme Relatório Técnico RT 0519/2018-2 e Instrução
Técnica Inicial – ITI 0773/2018-2, 908/2017, sugerindose citação do responsável para esclarecer os indicativos
de irregularidades a seguir listados

É o relatório.

3.2.1.1 Divergência entre os saldos contábeis e os
extratos bancários. Base legal: Instrução Normativa
43/2017 e artigos 85 e 89 da Lei 4320/64
3.2.2.1 Divergência entre registros �sicos e contábeis
relativos aos bens em almoxarifado Base Legal: Lei
4.320/64, arts. 94 a 96.
3.2.2.2 Divergência entre registros �sicos e contábeis
relativos aos bens patrimoniais imóveis Base Legal: Lei
4.320/64, arts. 94 a 96.
Assegurado ao prestador o direito ao contraditório e à
ampla defesa (Decisão SEGEX 743/2018-1), o responsável
encaminhou justificativas e documentos que foram
juntados aos autos e, após, foi elaborada a Instrução
Técnica Conclusiva – ITC 0475/2019-1, que teve por
base o confrontamento das justificativas do gestor com
as impropriedades apontadas e, ao final, sugeriu que a
www.tce.es.gov.br

FUNDAMENTAÇÃO
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica
e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada na
Instrução Técnica Conclusiva 0475/2019-1, cujas análises
reproduzo a seguir, como parte do meu voto:
2 DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES
2.1 Divergência entre os saldos contábeis e os extratos
bancários (item 3.2.1.1 do RT e 2.1 da ITC)
Base Legal: Instrução Normativa 43/2017 e artigos 85 e
89 da Lei 4320/64
[...]
Da análise das justificativas.
Com base nas justificativas e documentos apresentados,
constata-se que a diferença apontada no Relatório
Técnico, no valor de R$ 4.877,07, foi devidamente
justificada e ajustadas, exceto quanto ao valor de R$
2.811,07 ainda pendente de regularização, mas com a
devida identificação declarada como depósito realizado
em 2015 na conta da SEJUS.
Considerando que este valor se apresenta a favor da
secretaria (depósito) e com sua devida identificação,
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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sugere-se afastar o indício de irregularidade.
Quanto ao não encaminhamentos dos extratos bancários
das contas relacionados pertencentes ao Banco do Brasil
S/A, o justificante encaminhou cópias dessas contas com
os saldos zerados.
Assim, sugere-se pelo afastamento do indicio de
irregularidade.
2.2 Divergência entre registros �sicos e contábeis
relativos aos bens em almoxarifado. (item 3.2.2.1 do
Relatório Técnico nº 519/2018)
Base Legal: Lei 4.320/64, arts. 94 a 96.
[...]
Da análise das justificativas.
Com base nas justificativas e declarações realizadas,
constata-se que a diferença apontada no Relatório
Técnico, no valor de R$ 5.646.630,69 foi devidamente
justificada e ajustadas por meios dos documentos
contábeis indicados, como evidenciados no quadro
acima.
Assim, sugere-se pelo afastamento do indicio de
irregularidade.
2.3 Divergência entre registros �sicos e contábeis
relativos aos bens patrimoniais imóveis. (item 3.2.2.2
do Relatório Técnico nº 519/2018)
Base Legal: Lei 4.320/64, arts. 94 a 96.
[...]
Da análise das justificativas.
Com base nas justificativas e documentos apresentados,
constata-se que a diferença apontada no Relatório
Técnico, no valor de R$ 625.722,72, foi devidamente
justificado.

Assim, sugere-se pelo afastamento do indicio de
irregularidade.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

1.2 Recomendar ao atual Secretário da SEJUS que se
atente ao prazo no envio das futuras Prestações de
contas, conforme previsto no art. 139 do RITCEES;

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS, exercício de
2017, sob a responsabilidade do Sr. Walace Tarcício
Pontes.

1.3 Arquivar os autos após o trânsito em julgado.

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 da Secretaria de
Estado da Justiça - SEJUS.

4. Especificação do quórum:

Ante o exposto, acolhendo o entendimento técnico e
ministerial, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte proposta de deliberação que submeto à
consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACORDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDÃO os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1 Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual da
Secretaria de Estado da Justiça, relativa ao exercício
de 2017, sob a responsabilidade do Sr. Walace Tarcisio
Pontes, Secretário de Estado, na forma do inciso I do
artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, expedindo-se
quitação na forma do art. 85 do mesmo diploma legal.
www.tce.es.gov.br

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 14/05/2019 – 14ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (vicepresidente 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 00587/2019-1
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Processo: 08623/2018-1
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

-

UG: SEDURB - Secretaria de Estado de Saneamento,
Habitação e Desenvolvimento Urbano
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: MARCELO DE OLIVEIRA, SECRETARIA
DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITACAO E
DESENVOLVIMENTO URBANO
Representante: TYAGO RIBEIRO HOFFMANN, ALVARO
ROGERIO DUBOC FAJARDO
REPRESENTAÇÃO – CONVÊNIOS – TRANSFERÊNCIA
DE RECURSOS EM PARCELA ÚNICA – MEDIDA
CAUTELAR DEFERIDA – ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO
FÁTICA – REVOGAÇÃO DOS CONVÊNIOS CELEBRADOS
E DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS - PERDA DO OBJETO –
EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
I – RELATÓRIO
Tratam os autos de representação formulada pelos Srs.
Álvaro Rogério Duboc Fajardo e Tyago Ribeiro Hoﬀmann,
na qualidade de pessoas �sicas identificadas como
integrantes da denominada “Equipe de Transição do
Governador Eleito”, em desfavor da Secretaria de Estado
de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano
– SEDURB, neste ato representada por seu Secretário de
Estado, o Sr. Marcelo de Oliveira.
Em síntese, alega-se que a referida Secretaria de
Estado firmou os Convênios nº. 056/2018 (Processo
nº. 82174199, Registro SIGEFES nº. 180414), 057/2018

(Processo nº. 81094337, Registro SIGEFES nº. 180419),
058/2018 (Processo nº. 81377290, Registro SIGEFES nº.
180415), 059/2018 (Processo nº. 81376952, Registro
SIGEFES nº. 180416), 060/2018 (Processo nº. 81377177,
Registro SIGEFES nº. 180417), 061/2018 (Processo nº.
83168680, Registro SIGEFES nº. 180418), 063/2018
(Processo nº. 81528698, Registro SIGEFES nº. 180421),
064/2018 (Processo nº. 83172190, Registro SIGEFES nº.
180423), 065/2018 (Processo nº. 83168877, Registro
SIGEFES nº. 180424), 062/2018 (Processo nº. 82394547
Registro SIGEFES nº. 180420), 066/2018 (Processo nº.
81534710, Registro SIGEFES nº. 180425), 067/2018
(Processo nº. 81561180, Registro SIGEFES nº. 180426) e
068/2018 (Processo nº. 83101918, Registro SIGEFES nº.
180427), com os Municípios de Águia Branca, Montanha,
Alegre, Viana, Venda Nova do Imigrante e Serra/ES.
Aduz que, em exceção à regra geral, e à luz do Decreto
Estadual nº. 2.737-R, datado de 19/04/2011, “(...) com
vistas a proteger gue um eventual dano constante na
má execução da avença pactuada no convenio exista,
faz-se necessário gue os repasses sejam efetuados em
parcelas fracionadas, possibilitando uma ﬁscalização
eﬁcaz, diminuindo o risco de prejuízo, conforme citado
alhures”.
Ao final, requer a suspensão da execução destes
convênios e determinação para que o jurisdicionado se
abstenha de firmar novos convênios cujo repasse se dê
de forma única.
Em vista da necessidade de complementação da
documentação trazida aos autos, determinei, à
Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação
e Desenvolvimento Urbano – SEDURB, a juntada
aos autos das cópias dos processos administrativos
www.tce.es.gov.br

correspondentes, preferencialmente pela via digital, bem
como a oitiva do Sr. Marcelo de Nogueira, Secretário de
Estado responsável pela pasta, para a apresentação de
informações.
Após a instrução regular do feito, deferi medida liminar
nos seguintes termos:
“(...)
Diante de todo o exposto, DECIDO:
Deferir a medida cautelar pleiteada, nos termos do
art. 377, III, do RITCEES, aprovado pela Resolução TC
261/2013 c/c art. 124 da Lei Complementar 621/2012,
visto que restaram demonstrados os requisitos
autorizadores da medida cautelar no caso concreto,
determinando a Secretaria de Estado de Saneamento
Habitação e Desenvolvimento Urbano, na pessoa
do Secretário de Estado Sr. Marcelo de Oliveira que
suspenda os repasses dos convênios em parcela única
até ulterior decisão desta Corte;
Determinar a oitiva do Sr. Marcelo de Oliveira, nos
termos do artigo 307, §3º do RITCEES, no prazo de 10
(dez) dias, para que prestem informações quanto aos
itens questionados na presente Representação;
Notificar, na forma do art. 307, § 4º, do RITCEES, o Sr.
Marcelo de Oliveira, para que, no prazo de 5 (cinco) dias,
cumpra a decisão, publique extrato na imprensa oficial
quanto ao teor da decisão e comuniquem ao Tribunal as
providências adotadas, sob pena de multa em caso de
descumprimento;
Cientificar o Representante acerca da decisão do
Tribunal, nos termos do artigo 307, § 7º do RITCEES.
À Secretaria Geral das Sessões para as comunicações
processuais com as cautelas de estilo, promovendo-se
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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os demais impulsos necessários.
Prestadas as informações, sejam os autos remetidos a
este gabinete.
Vitória, 06 de novembro de 2018.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
Em atendimento à determinação, a Secretaria de Estado
de Saneamento Habitação e Desenvolvimento Urbano
- SEDURB, na pessoa do então Secretário de Estado Sr.
Marcelo de Oliveira, peticionou nos autos informando
a publicação da decisão proferida e determinação
de sobrestamento dos repasses e, posteriormente,
comunicação expedida aos gestores municipais
informando a necessidade de adequação dos planos de
trabalho dos respectivos convênios a fim de que fosse
possível a continuidade dos trâmites processuais para
liberação dos recursos, na linha do que previsto na
Decisão Monocrática Preliminar (DECM) 01788/2018.
A medida cautelar foi ratificada pela Decisão
03052/2018-7 do Plenário desta Corte de Contas. O
Sr. Marcelo de Oliveira encaminhou a Resposta de
Comunicação 01062/2018-7, informando que não
seriam realizados repasses sob a forma de parcelo única
para convênios listados nos autos, bem como a Resposta
de Comunicação 01195/2018-4 apresentando que os
convênios foram alvo de referida adequação, passando a
prever liberação de recursos de forma parcelada.
Em seguida foi prolatada a Decisão Monocrática
00071/2019-2 determinando a notificação do
responsável pela SEDURB, atualmente, o Sr. Otávio Luiz
Guimarães, para prestar informações, considerando a
possível perda do objeto da representação.

Na Resposta de Comunicação 00204/2019-6, constam
informações de publicação do Decreto Estadual nº
4.351-R/2019 que determinou a sustação dos efeitos
dos convênios celebrados com municípios nos últimos
três meses do exercício de 2018, bem como a devolução,
por parte dos Municípios que já haviam recebido, dos
respectivos valores.
Em vista das informações prestadas, os autos foram
encaminhados à Secretaria de Controle Externo de
Fiscalizações Não Especializadas – SecexMeios para
análise e manifestação, tendo sido elaborada a Instrução
Técnica Conclusiva (ITC) nº. 0724/2019, cuja conclusão
e proposta de encaminhamento restou assim disposta:
“(...)
3. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, submetemos à consideração superior a
seguinte proposta de encaminhamento:
3.1 – Nos termos do art. 485, VI, do Código de
Processo Civil, Lei Federal n. 13.105/2015, aplicado
subsidiariamente por determinação do art. 70 da Lei
Complementar Estadual n. 621/12, Lei Orgânica do
TCEES, extinguir o processo sem resolução de mérito
considerando a perda do interesse processual.
3.2 – Nos termos do art. 330, IV, da Res. 261/13,
Regimento Interno do TCEES, o arquivamento dos
presentes autos.
(...)”
II – FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, verifica-se tratar de
representação formulada pelos Srs. Álvaro Rogério
Duboc Fajardo e Tyago Ribeiro Hoﬀmann, na qualidade
www.tce.es.gov.br

de pessoas �sicas identificadas como integrantes da
então denominada “Equipe de Transição do Governador
Eleito”, em desfavor da Secretaria de Estado de
Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano –
SEDURB, neste ato representada por seu Secretário de
Estado, o Sr. Marcelo de Oliveira.
Em síntese, alega-se que a referida Secretaria de
Estado firmou os Convênios nº. 056/2018 (Processo
nº. 82174199, Registro SIGEFES nº. 180414), 057/2018
(Processo nº. 81094337, Registro SIGEFES nº. 180419),
058/2018 (Processo nº. 81377290, Registro SIGEFES nº.
180415), 059/2018 (Processo nº. 81376952, Registro
SIGEFES nº. 180416), 060/2018 (Processo nº. 81377177,
Registro SIGEFES nº. 180417), 061/2018 (Processo nº.
83168680, Registro SIGEFES nº. 180418), 063/2018
(Processo nº. 81528698, Registro SIGEFES nº. 180421),
064/2018 (Processo nº. 83172190, Registro SIGEFES nº.
180423), 065/2018 (Processo nº. 83168877, Registro
SIGEFES nº. 180424), 062/2018 (Processo nº. 82394547
Registro SIGEFES nº. 180420), 066/2018 (Processo nº.
81534710, Registro SIGEFES nº. 180425), 067/2018
(Processo nº. 81561180, Registro SIGEFES nº. 180426) e
068/2018 (Processo nº. 83101918, Registro SIGEFES nº.
180427), com os Municípios de Águia Branca, Montanha,
Alegre, Viana, Venda Nova do Imigrante e Serra/ES.
Verifica-se, ainda, que após a concessão monocrática, e
de seu referendum pelo Plenário desta Corte da Contas,
a medida cautelar pretendida pelos Representantes
foi atendida em sua totalidade por parte do(s)
responsável(eis) indicados na peça inicial tendo sido,
inicialmente, sustados os atos de transferência dos
valores previstos individualmente nos convênios e,
posteriormente, até mesmo ressarcidos pelos Municípios
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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eventualmente já beneficiados com o recebimento de
seu montante.
Tais atos, encontram-se referendados por meio da
informação prestada pelo atual Secretário de Estado de
Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano –
SEDURB, Sr. Marcus Antônio Vicente, neste sentido.
No caso concreto, objetivava-se o impedimento da
transferência integral, por meio de parcela única, dos
valores firmados a �tulo de convênios públicos entre
a Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação
e Desenvolvimento Urbano – SEDURB e diversos
Municípios do Estado do Espírito Santo. A concessão, e
posterior alteração na forma da transferência de valores,
trouxeram aos Representantes a satisfatividade de seu
interesse, razão pela qual a área técnica desta Corte de
Contas, ao apreciar o feito, manifestou-se por meio da
Instrução Técnica Conclusiva (ITC) nº. 0724/2019 pela
extinção do feito sem julgamento de mérito, senão
vejamos:
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, submetemos à consideração superior a
seguinte proposta de encaminhamento:

meio do Parecer Ministerial nº. 01362/2019, adotou a
mesma linha de intelecção “... oficia pela extinção do
processo sem resolução de mérito, na forma dos art.
485, inciso IV, do CPC c/c art. 70 da LC n. 621/2012”.
Com fulcro nestas argumentações, resta evidente que a
medida cautelar concedida, por si só, foi suficiente para
a interrupção de eventual ilegalidade/irregularidade
na transferência dos recursos previstos em convênios
firmados pela Secretaria de Estado de Saneamento,
Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEDURB junto
a diversos Municípios do Estado do Espírito Santo, razão
pela qual a subsistência do presente processo resta
prejudicada quanto a seu objeto precípuo.
Em sendo assim, acolho as propostas da área técnica
e Ministério Público Especial de Contas para, na forma
do art. 307, §6º. do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução TC n. 261/13, extinguir o feito sem julgamento
de seu mérito, razão pela qual, em consonância com
tais entendimentos, VOTO para que seja adotada
a deliberação que ora submeto à apreciação deste
Colegiado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

3.1 – Nos termos do art. 485, VI, do Código de
Processo Civil, Lei Federal n.13.105/2015, aplicado
subsidiariamente por determinação do art. 70 da Lei
Complementar Estadual n. 621/12, Lei Orgânica do
TCEES, extinguir o processo sem resolução de mérito
considerando a perda do interesse processual.

Conselheiro Relator

3.2 – Nos termos do art. 330, IV, da Res. 261/13,
Regimento Interno do TCEES, o arquivamento dos
presentes autos.

1.1 Extinguir o processo sem julgamento do mérito, em
virtude da perda superveniente do objeto, nos termos
do art. 307, §6º do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução TC n. 261/13;

Outrossim, o Ministério Público Especial de Contas, por

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

www.tce.es.gov.br

1.2 Cientificar os Representantes a respeito desta
decisão;
1.3 Arquivar os autos, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 14/05/2019 – 14ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (vicepresidente 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 00588/2019-1
Processos: 01759/2008-2, 01141/2009-4
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Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
UG: PMS - Prefeitura Municipal de Serra
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
Denunciante: JSL S/A.
CONTROLE EXTERNO – TOMADA DE CONTAS –
PRESCRIÇÃO – PREJUDICIALIDADE DE ANÁLISE DE
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - NÃO
REABERTURA
PROCESSUAL
–
DESCONVERSÃO
-ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO
CARMO:
I – RELATÓRIO:
Tratam os autos de Auditoria Ordinária, realizada no
Município de Serra, de acordo com o Plano de Auditoria
de Engenharia nº 74/2009, referente ao exercício de
2008, de responsabilidade de Audifax Charles Pimentel
Barcelos – Prefeito Municipal; José Antônio Caliman
– Secretário Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e
Lazer, Malfiza Soares de Paula – Pregoeira e Sociedade
Desportiva Serra Futebol Clube – Conveniada.
Tramita em apenso os autos TC 1759/2008, que trata de
Denúncia, noticiando possíveis irregularidades no edital
de Concorrência Pública nº 001/2008 cujo objeto era a
contratação de empresa para prestação de serviços de
limpeza complementar, compreendendo: destinação
final de resíduos coletados e operação e manutenção de
estação de transbordo, onde a unidade técnica apontou
algumas irregularidades sugerindo a citação do Sr.
Audifax Charles Pimentel Barcelos.
À época o Relatório de Auditoria Ordinária 157/2009,

ﬂs. 05/48 e documentos, e a Instrução Técnica Inicial
ITI 152/2010, ﬂs. 1040/1057, manifestação da Chefia
da então 6ª Controladoria Técnica, consideraram como
responsável o então Prefeito da Serra, Sr. Audifax Charles
Pimentel Barcelos e sugestão de notificação do sucessor
para o fim de evitar a prorrogação do Contrato 185/2008,
em razão de indícios de favorecimento, ainda na fase
licitatória, afrontando princípios administrativos.
Em Decisão Preliminar TC 637/2010 (ﬂ. 1117) restou
determinada a citação e notificação como proposta.
Em resposta ao Termo de Notificação, o Sr. Sérgio Antônio
Vidigal, sucessor do executivo, informou que não houve
prorrogação contratual e sim rescisão amigável a partir
de 08/11/2010, fazendo acostar documentos. O Sr.
Audifax Charles Pimentel apresentou justificativa e
documentos.
Encaminhados os autos a área técnica, a mesma
elaborou a ITC nº 2041/2012, sugerindo que fosse
promovido o incidente de inconstitucionalidade das
Leis Municipais 2975/06 e 3207/08, bem como fossem
julgados irregulares os atos de gestão do Sr. Audifax com
imputação de multa e ressarcimento, opinando, ainda,
pela procedência parcial da denúncia constante dos
autos TC 1759/2008 em apenso, sendo acompanhando
pelo MPC.
Em Voto proferido pelo então Conselheiro Relator José
Antônio Pimentel, entendendo pela precariedade na
formação processual, converteu os autos em diligência
para reabrir a fase de instrução dos autos para o
fim de chamar aos autos os demais servidores que
efetivamente participaram dos processos, gerando a
Decisão 1501/2013.
www.tce.es.gov.br

Nesse contexto, foram chamados aos autos os senhores
José Antônio Caliman e Mafilza Soares de Paula, bem
como, a sociedade Desportiva Serra Futebol Clube, que
apresentaram justificativas e documentos.
Instada a se manifestar a então 6ª Controladoria Técnica,
por meio de ITC nº 8346/2013, assim concluiu:
3 CONCLUSÃO/ PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1 Diante das conclusões exaradas na Instrução Técnica
Conclusiva ITC 2041/2012 e da análise aqui procedida,
que coteja os indícios de irregularidades com as teses
de defesa e o conteúdo probatório dos autos, opina-se
que sejam mantidas as seguintes irregularidades:
3.1.1 – Ausência de comprovação de interesse público
na utilização de repasses (item 1 da ITI 152/2010, 1 da
ITI 322/2013 e 1.2.1 desta ITC)
Infringência: princípios da razoabilidade, legalidade,
eﬁciência e interesse público, artigos 32 e 45, § 2o, da
Constituição Estadual, artigo 37, caput e artigo 70, da
Constituição Federal e Cláusula 2.2.II, do Convênio
51/2008.
Responsáveis:
Audifax Charles Pimentel Barcelos – Prefeito Municipal
de Serra
José Antônio Caliman – Secretário Municipal de Turismo,
Cultura, Esporte e Lazer
Ressarcimento: sendo passível de devolução ao erário
municipal do valor equivalente a 403.025,45 VRTE,
solidariamente entre os responsáveis.
3.1.2 – Admissão de cláusula limitativa da
competitividade em edital – Pregão 088/2008
(composto pelos Processos Serra 6.349, 15.779 e
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44.835/2008) (item 2.1 da ITI 152/2010, 2.1 da ITI
322/2013 e 1.2.2.1 desta ITC)

3.1.6 – Ausência de licitação (item 5 da ITI 152/2010 e
1.2.5 desta ITC)

Infringência: princípios da isonomia, da impessoalidade
e da igualdade previstos no art. 3º, caput e § 1º, I, e art.
44, § 1º, da Lei nº 8.666/93

Infringência: artigo 37, caput, XXI, da CRFB/88 e artigos
2º, 3º e 24, IV, da Lei nº 8.666/93

Responsável:

Audifax Charles Pimentel Barcelos – Prefeito Municipal
de Serra

Audifax Charles Pimentel Barcelos – Prefeito Municipal
de Serra
3.1.3 – Admissão de cláusula limitativa da
competitividade em edital – Pregão nº 099/2008 (item
2.2 da ITI 152/2010 e 1.2.2.2 desta ITC)
Infringência: princípios da isonomia, da impessoalidade
e da igualdade previstos no art. 3º, caput e § 1º, I, e art.
44, § 1º, da Lei nº 8.666/93
Responsável:
Audifax Charles Pimentel Barcelos – Prefeito Municipal
de Serra
3.1.4 – Ausência de motivação para a realização de
licitação sem o número mínimo de propostas (item 3 da
ITI 152/2010 e 1.2.3 desta ITC)
Infringência: artigo 3º e 22, §§ 3º e 7º, da Lei nº 8.666/93
Responsável:
Audifax Charles Pimentel Barcelos – Prefeito Municipal
de Serra
3.1.5 – Falta de publicação do extrato do contrato (item
4 da ITI 152/2010 e 1.2.4 desta ITC)
Infringência: artl. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93
Responsável:
Audifax Charles Pimentel Barcelos – Prefeito Municipal
de Serra

Responsável:

3.1.7 – Contratação sem o devido processo formal e
atraso na publicação do extrato do contrato (item 6 da
ITI 152/2010 e 1.2.6 desta ITC)
Infringência: art. 60, parágrafo único, e 61, parágrafo
único, da Lei nº 8.666/93
Responsável:
Audifax Charles Pimentel Barcelos – Prefeito Municipal
de Serra
3.1.8 – Ausência de concurso público (item 7.2 da ITI
152/2010 e 1.2.7.2 desta ITC)
Infringência: art. 37, caput e inciso II, da CRFB/88
Responsável:
Audifax Charles Pimentel Barcelos – Prefeito Municipal
de Serra
3.2 Posto isso, e diante do preceituado no art. 319,
parágrafo único, inciso IV, da Resol. 261/2013, concluise opinando por:
3.2.1. preliminarmente:
3.2.1.1. que este Tribunal se pronuncie sobre a
inconstitucionalidade das Leis Municipais nºs 2975/06
e 3207/08, referentes à autorização para contratação
de proﬁssionais da área da saúde (item 1.2.7.1 desta
ITC), nos termos do art. 332 e seguintes da Resolução
www.tce.es.gov.br

TC nº 261/2003 (Regimento Interno), possibilitando que,
quanto ao mérito, seja reconhecida a irregularidade
descrita no item 1.2.7.2 (Ausência de Concurso Público –
art. 37, caput e inciso II, da CRFB/88) desta ITC;
3.2.1.2 com base no reiterado artigo 71 da Lei
Complementar nº 621, de 08/03/2012, sugere-se seja
acolhida a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo no Processo
(Denúncia) TC 1759/08 quanto às irregularidades
atribuídas ao senhor Audifax Charles Pimentel Barcelos
– Prefeito Municipal de Serra no exercício de 2008,
descritas nos itens 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3.1, 2.2.3.2 e
2.2.3.4 desta ITC e, consequentemente, pela extinção do
Processo (Denúncia) TC 1759/08 com resolução de mérito
em relação a estes itens e ao referido responsável,
conforme determina o art. 269, inc. IV, do Código de
Processo Civil, aplicável à hipótese por força do art. 70,
da Lei Complementar nº 621/2012;
3.2.2. acolher as razões de justiﬁcativas da senhora
Malﬁza Soares de Paula, Pregoeira, em relação ao item
1.2.2.1 desta ITC, e as da Sociedade Desportiva Serra
Futebol Clube em relação ao item 1.2.1 desta ITC, pela
fundamentação constante da presente instrução;
3.2.3. rejeitar as razões de justiﬁcativas e julgar
irregulares as contas do senhor Audifax Charles
Pimentel Barcelos, Prefeito Municipal de Serra no
exercício de 2008, com amparo no artigo 84, inciso III,
alíneas “c” e “e” da Lei Complementar 621/2012, em
razão das irregularidades dispostas nos itens 1.2.2.1,
1.2.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6 e 1.2.7.2 desta ITC, e pelo
cometimento de infração que causou dano injustiﬁcado
ao erário em relação ao item 1.2.1 desta ITC, aplicandolhe multa com amparo no artigo 62 da LC 32/93 e na
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forma do art. 95 e seguintes da Lei Complementar
Estadual nº 32/93, por se tratar de pretensão punitiva
e ser esta a legislação aplicável à época dos fatos
apurados; condenando-o, solidariamente ao senhor José
Antônio Caliman, ao ressarcimento ao erário do valor
equivalente a 403.025,45 VRTE;
3.2.4. rejeitar as razões de justiﬁcativas e julgar
irregulares as contas do senhor José Antônio Caliman,
Secretário Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
de Serra, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas
“c” e “e” da Lei Complementar 621/2012, em razão do
cometimento da infração descrita no item 1.2.1 desta
ITC, que causou dano injustiﬁcado ao erário, aplicandolhe multa com amparo no artigo 62 da LC 32/93 e na
forma do art. 95 da Lei Complementar Estadual nº 32/93,
por se tratar de pretensão punitiva e ser esta a legislação
aplicável à época dos fatos apurados; condenando-o,
solidariamente ao senhor Audifax Charles Pimentel
Barcelos, ao ressarcimento ao erário do valor equivalente
a 403.025,45 VRTE;
3.3 Cumpre alertar que há pedidos de SUSTENTAÇÃO
ORAL em favor dos senhores Audifax Charles Pimentel
Barcelos (ﬂ. 1125) e José Antônio Caliman (ﬂ. 1420).
Também houve igual pedido realizado pela Sociedade
Desportiva Serra Futebol Clube (ﬂ. 2736); no entanto,
conforme explanado anteriormente, opinou-se pelo
afastamento da suposto irregularidade que lhe foi
atribuída.

técnica.

se opinando por:

Em sessão ordinária realizada em 28 de abril de 2015,
foi realizada defesa oral consoante se verifica das
notas taquigráficas constantes às ﬂs. 2816/2817., com
apresentação de memoriais de ﬂs.2826/2831.

4.2.1. Que este Tribunal se pronuncie sobre a
inconstitucionalidade das Leis Municipais n.ºs 2975/06
e 3207/08, referentes à autorização para contratação
de proﬁssionais da área da saúde (item 1.2.7.1 da ITC),
nos termos do art. 332 e seguintes da Resolução TC nº
261/2003 (Regimento Interno);

Retornando os autos a unidade técnica, o NEC em
manifestação nº 986/2016 de ﬂs. 2834/2861, assim se
posiciona:
4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
4.1. Mediante o que fora exposto até a presente data, é a
nosso alvitre que seja mantida a seguinte irregularidade
sopesada na INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA – ITC
8346/2013:
4.1.1. Ausência de comprovação de interesse público na
utilização de repasses (item 1 da ITI 152/2010, item 1 da
ITI 322/2013, item 1 da ITC 2041/2012 e item 1.2.1 da
ITC 8346/2013).
Infringência: princípios da razoabilidade, legalidade,
eﬁciência e interesse público, artigos 32 e 45, § 2.º, da
Constituição Estadual, artigo 37, caput e artigo 70, da
CRFB/88 e Cláusula 2.2.II, do Convênio 51/2008.
Responsáveis:
Audifax Charles Pimentel Barcelos – Prefeito Municipal
de Serra
José Antônio Caliman – Secretário Municipal de Turismo,
Cultura, Esporte e Lazer

3.4 Por ﬁm, sugere-se que seja dada CIÊNCIA ao
Denunciante do teor da decisão proferida em relação ao
Processo TC 1759/2008.

Ressarcimento: sendo passível de devolução ao erário
municipal do valor equivalente a 403.025,45 VRTE,
solidariamente entre os responsáveis.

Nos termos regimentais, o MPC em parecer nº
5318/2014, anuiu com todos os termos da unidade

4.2. Posto isso, e diante do preceituado no art. 319,
parágrafo único, inciso IV, da Resol. 261/2013, concluiwww.tce.es.gov.br

4.2.2. Com base no reiterado artigo 71 da Lei
Complementar n.º 621, de 08/03/2012, sugere-se seja
ACOLHIDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO NO PROCESSO (DENÚNCIA) TC 1759/08 quanto
às irregularidades atribuídas ao senhor Audifax Charles
Pimentel Barcelos – Prefeito Municipal de Serra no
exercício de 2008, descritas nos itens 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3.1,
2.2.3.2 e 2.2.3.4 da INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA –
ITC 2041/2012 e, consequentemente, pela extinção do
Processo TC 1759/2008 (Denúncia), conforme determina
o art. 269, inc. IV, do Código de Processo Civil, aplicável
à hipótese por força do art. 70, da Lei Complementar n.º
621/201216, BEM COMO às irregularidades descritas
nos itens 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6 e 1.2.7 da
INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA – ITC 8346/2013;
4.3. ACOLHER AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS da senhora
MALFIZA SOARES DE PAULA, e as da SOCIEDADE
DESPORTIVA SERRA FUTEBOL CLUBE em relação ao item
1.2.1 desta mesma peça conclusiva – ITC 8346/2013,
pela fundamentação constante da presente instrução;
4.4. REJEITAR AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS E JULGAR
IRREGULARES AS CONTAS do senhor AUDIFAX CHARLES
PIMENTEL BARCELOS, Prefeito Municipal de Serra no
exercício de 2008, com amparo no artigo 84, inciso III,
alíneas “c” e “e” da Lei Complementar 621/201217, em
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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razão da irregularidade disposta no ITEM 1.2.1 DA ITC
8346/2013, condenando-o, solidariamente o senhor
JOSÉ ANTÔNIO CALIMAN, ao ressarcimento ao erário do
valor equivalente a 403.025,45 VRTE;
4.5. REJEITAR AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS DO
SENHOR JOSÉ ANTÔNIO CALIMAN, Secretário Municipal
de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer de Serra, com
amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c” e “e” da Lei
Complementar 621/2012, em razão da irregularidade
disposta no item 1.2.1 da ITC 8346/2013, por
cometimento de infração que causou dano injustiﬁcado
ao erário em relação ao item 1.2.1 desta mesma peça
conclusiva, condenando-o, solidariamente ao senhor
José Antônio Caliman, ao ressarcimento ao erário do
valor equivalente a 403.025,45 VRTE; condenando-o,
solidariamente o senhor Audifax Charles Pimentel
Barcelos, ao ressarcimento ao erário do valor equivalente
a 403.025,45 VRTE;
4.6. Sejam os autos ENCAMINHADOS À H.
PROCURADORIA ESPECIAL DE CONTAS, para Ilustríssima
e imprescindível promoção ministerial;
4.7. Por ﬁm, sugere-se que seja dada CIÊNCIA AO
DENUNCIANTE do teor da decisão proferida em relação
ao Processo TC 1759/2008.
O MPC em parecer nº 2935/2016 da lavra do Procurador
Heron Carlos Gomes de Oliveira acolheu os termos da
área técnica.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Após análise dos argumentos e documentos
colacionados aos autos a unidade técnica, pugna pelo
reconhecimento da Prescrição sugerindo imputação de
ressarcimento em decorrência de pagamento indevido

de alguns contratos por sobrepreço e alternativamente,
pela extinção do feito sem julgamento do mérito em
decorrência de vários processos decididos nesta Corte
de Contas que estejam prescritos e que não foram
chamados aos autos os demais agentes que participaram
do ato considerado como irregular, por sua vez o MPC
acompanha parcialmente a unidade técnica no sentido
de reconhecer a prescrição e julgar as contas irregulares
com imputação de ressarcimento.
II.1- PRELIMINARMENTE:
II.1.1- DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
O instituto da prescrição consiste na extinção da
pretensão punitiva em razão da inércia do titular durante
razoável espaço de tempo. Muitas vezes, o tempo atua
como fato de grande inﬂuência nas relações jurídicas,
acarretando a manutenção de situações já consolidadas.
Tal instituto busca, na realidade, preservar a paz social, a
ordem jurídica, a estabilidade social e, principalmente, a
segurança jurídica.
Em relação à utilização do instituto da prescrição na
função de controle, a doutrina e a jurisprudência vêm
entendendo pela possibilidade de incidência em razão
do direito à segurança jurídica, prevista no artigo 5º da
Constituição Federal, vez que se encontra fortemente
relacionada ao Estado Democrático de Direito.
Como muito bem argumentado na Instrução Técnica
Conclusiva nº 4094/2016 do Núcleo de Estudos Técnicos
e Análises Conclusivas, o prazo prescricional teve seu
início no momento da ocorrência do fato – exercícios de
2005 e 2006, interrompendo-se com a juntada da citação
valida do responsável ocorrendo em 31/10/2007, assim
a prescrição se consumou em 2012, nos presentes autos
www.tce.es.gov.br

e nos autos TC 1759/2008 em apenso.
Nesse contexto, acompanho o entendimento técnico
e ministerial e reconheço a prescrição da pretensão
punitiva, nos termos do art. 71 da LC 621/2012, obstando
a aplicação de multa pecuniária aos recorridos.
II- INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE:
Em sede de Instrução Técnica Inicial, apontou a unidade
técnica que as lei municipais 2975/2006 e 3207/2008 que
tratam de contratação excepcional e temporária de até
150 (cento e cinquenta) médicos, para atuação no âmbito
da Secretaria Municipal de Saúde e contratação por
tempo determinado de profissionais da saúde e dá outras
providências, seriam passíveis de inconstitucionalidade,
pois não foram observadas a caracterização da
excepcionalidade nas contratações de 74 médicos, 12
enfermeiros e 57 técnicos em enfermagem através do
processo seletivo simplificado, para desempenho de
atividades precípuas de necessidade permanente no
Município.
Deste entendimento, resultou no apontamento da
irregularidade referente à ausência de Concurso Público,
que consoante se verifica nos presentes autos, ensejaria,
tão somente multa, que encontra fulminada pela
prescrição.
Pois bem, no que toca ao chamado controle de
constitucionalidade, Manoel Gonçalves Ferreira
Filho expõe de forma clara o conceito de controle de
constitucionalidade dispondo:
“Controle de constitucionalidade é, pois, a verificação da
adequação de um ato jurídico (particularmente da lei) à
Constituição. Envolve a verificação tanto dos requisitos
formais – subjetivos, como a competência do órgão
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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que o editou – objetivos, como a forma, os prazos, o
rito, observados em sua edição – quanto dos requisitos
substanciais – respeito aos direitos e às garantias
consagrados na Constituição – de constitucionalidade do
ato jurídico.”
Assim, por meio do controle de constitucionalidade
é possível avaliar a compatibilidade das normas
infraconstitucionais com o texto constitucional,
preservando e aprimorando o sistema, seja pelo
afastamento das normas incompa�veis, seja pela
vinculação a uma interpretação adequada, de forma a
resguardar e fortalecer a legitimidade da Constituição.
Cumpre rememorar que os fundamentos para o exercício
do controle da constitucionalidade pelos Tribunais
de Contas encontram-se na própria Constituição,
nos artigos 70 e 71 da Carta Magna, que atribuem ao
Tribunal de Contas da União a competência para o
julgamento da legalidade dos atos, contratos, reformas
e pensões, com o objetivo de evitar a ocorrência de
danos ao erário ou com o objetivo de se aplicar sanções,
quando efetivamente caracterizada a ocorrência desses
danos ou ainda quando caracterizada graves infrações a
normas legais.

A
competência
para
exercer
controle
de
constitucionalidade também encontra fundamento
na Lei Orgânica e no Regimento Interno deste Tribunal
de Contas. Neste sentido o art. 176 da Lei Orgânica
(Lei Complementar Estadual nº 621/2012), atribuiu
competência ao Plenário desta Corte de Contas para,
em pronunciamento preliminar, pronunciar-se sobre
inconstitucionalidade de leis e de atos do poder público.

para fiscalizar a validade das leis e atos normativos é
conferida a todos os órgãos do Poder Judiciário (singular)
ou colegiado, observando-se a chamada cláusula de
reserva de Plenário, tal qual previsto no art. 97 da CF/88.

“Art. 176. O Tribunal de Contas, no exercício das
suas atribuições, poderá pronunciar-se sobre a
inconstitucionalidade de leis e de atos do poder público.

Por esse sistema a inconstitucionalidade é apreciada
diante de casos concretos, como questão prejudicial ao
julgamento do mérito, competindo a qualquer juiz ou
tribunal se posicionar a respeito, podendo reconhecer a
inconstitucionalidade da lei ou ato normativo arguido de
vício. Todavia, o objeto principal da ação, nestes casos,
não é a declaração de inconstitucionalidade, mas a
relação jurídica instaurada entre as partes.

Parágrafo único. Verificada a inconstitucionalidade de
lei ou ato do poder público, na apreciação de qualquer
feito, a matéria será apreciada pelo Plenário, em
pronunciamento preliminar.”
O Regimento Interno, por sua vez, dedica a seção
I, do capitulo III, para tratar do tema Incidente
de Inconstitucionalidade. Resta claro, portanto, a
competência desta Corte para apreciar o incidente de
constitucionalidade suscitado, quando preenchidos os
pressupostos de constituição e validade do feito, assim
como os demais requisitos atinentes ao tema.

STF

Quanto ao tipo de controle, necessário dizer que o texto
constitucional brasileiro de 1988, manteve o sistema
misto ou híbrido de controle de constitucionalidade,
contemplando regras inerentes ao modelo difuso, por
via de exceção ou por via incidental (modelo norteamericano) e outras próprias do modelo concentrado ou
por via de ação (modelo europeu) .

“Súmula nº 347 - O Tribunal de Contas, no exercício de
suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade
das leis e dos atos do poder público. [g.n.]”

Neste sentido, o controle abstrato ou concentrado, nos
termos do art. 102 da Carta Maior, cabe precipuamente
ao STF. Por outro lado no controle difuso a competência

Inclusive a Suprema Corte reconheceu a competência
dos Tribunais de Contas para proceder à apreciação da
constitucionalidade de leis e atos normativos, quando
do exercício de suas atribuições, por meio da edição da
Súmula nº 347.
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Assim, a qualquer juiz ou tribunal é atribuída competência
para reconhecer a inconstitucionalidade das normas,
antes de aplicá-las no caso concreto, sempre que tais
normas conﬂitem com o texto constitucional.

Neste sentido o ilustre constitucionalista Dr. Luis Roberto
Barroso, leciona:
Para decidir acerca do direito em discussão, o
órgão judicial precisará formar um juízo acerca da
constitucionalidade ou não da norma. Por isso se diz
que a questão constitucional é uma questão prejudicial:
Porque ela precisa ser decidida previamente, como
pressuposto lógico e necessário da solução do problema
principal. (BARROSO, 2004, p. 75).
Dito o acima, cabe acentuar então que aos Tribunais
de Contas é dado o controle difuso. Repetindo palavras
do E. Conselheiro Substituto Marcos Antonio da Silva,
a competência do Tribunal de Contas se efetiva no
caso concreto, como prejudicial de mérito à decisão
pretendida, atingindo não a validade da norma, posto
que continue a subsistir seus efeitos, mas atingindo sua
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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eficácia, portanto, retirando da norma a capacidade de
produção de efeitos no caso concreto, no lecionar de
Roberto Rosas, como transcrito:
(...)
Ao Tribunal de Contas não compete a declaração de
inconstitucionalidade de lei, nos termos do art. 97, que
dá essa competência aos tribunais enumerados no
art. 92. Caso o ato esteja fundado em lei divergente
da Constituição o Tribunal de Contas pode negar-se à
aplicação porque há que distinguir entre declaração
de inconstitucionalidade e não aplicação de leis
inconstitucionais, pois esta é obrigação de qualquer
tribunal ou órgão de qualquer dos Poderes do Estado
(ROSAS, 2004, p.153). – grifei e negritei
Assim, se ao apreciar uma questão que lhe cabe decidir,
este Tribunal de Contas se depara com uma norma ou
ato normativo conﬂitante com a Constituição Federal
ou Estadual, deve resolver a questão prejudicial de
inconstitucionalidade preliminarmente ao julgamento
de mérito do caso concreto, caracterizando assim o
controle difuso de constitucionalidade.
No caso concreto pude constar que a norma objeto de
incidente de inconstitucionalidade, teve seus efeitos
cessados a mais de 10 anos, isso porque se tratava de
legislação com caráter temporário, não mais produzindo
efeitos.
Assim, tendo em vista que o objeto principal da ação,
não é a declaração de inconstitucionalidade, mas a
relação jurídica instaurada entre as partes, e ainda por
ser tratar de Lei com caráter temporário, há uma perda
de objeto, deixo, portanto de apreciar o incidente de
inconstitucionalidade, posto não interferir no mérito

aqui ora analisado.
III – MÉRITO:
Nos termos do artigo 374 do RITCEES, que estabelece
a obrigatoriedade de julgamento dos autos quando
a prescrição alcançar a pretensão sancionatória,
mas subsistir o dever de ressarcimento ao erário ou
determinação, passo a me manifestar.
III.1 – Ausência de comprovação de interesse público na
utilização dos repasses:
Em sede de auditoria, a unidade técnica verificou que o
Município de Serra repassou ao Serra Futebol Clube o
valor de R$ 730.000,00, mediante Convênio nº 51/2008,
visando o incentivo à educação e ao lazer no Município
mediante a realização de atividades relacionadas
ao futebol, como treino de crianças e adolescentes
carentes, tratamento médico-odontológico, orientação
educacional, realização da partidas finais das equipes
de futebol de várzea no estádio do clube, jogos
estudantis municipais e intermunicipais, prática de jogos
comunitários.
Analisando os documentos constantes do processo
administrativo de subvenção ora mencionada, observou
a equipe técnica que não constou relatórios trimestrais
circunstanciados atinentes à utilização do estádio,
exigidos no Convênio.
Lado outro, constatou-se que a verba foi utilizada para
pagar remuneração de pessoal e encargos, premiações,
manutenção e melhoria do estádio, aluguéis de campos,
aluguéis de automóveis e residenciais, entre outros, sem
a constatação de finalidade pública.
Visualizo às ﬂs. 105/109, o Convênio de Cooperação,
onde consta na Cláusula Segunda, item 2.2. que
www.tce.es.gov.br

compete ao Serra Futebol Clube: aplicar corretamente
os recursos recebidos, que não poderão ser destinados a
quaisquer outros ﬁns, se não os apresentados no Plano
de Trabalho, sob pena de rescisão deste instrumento e
responsabilização de dirigentes prepostos e sucessores.
Às ﬂs. 100/103, consta no Plano de Trabalho, despesas
decorrentes do Campeonato Estadual e Copa do Espírito
Santo de Futebol Profissional 2008, Campeonato
Brasileiro da Série C e Copa Internacional Sub-20 2008 e
preparação para o Campeonato Estadual 2009 e para a
Copa do Brasil 2009 e Preparação das equipes amadoras
juvenil e Junior para os campeonatos oficiais promovidos
pela Federação de Futebol do Espírito Santo, Copa São
Paulo e Copa Belo Horizonte de Juniores.
Especificamente às ﬂs. 102/103, estabelece todas
as despesas relacionadas pela equipe técnica onde
entendeu não estarem dotadas de interesse público.
Todavia, está expressamente detalhada as despesas
com remuneração de pessoal e encargos, manutenção
e melhoria do Estádio, alojamento dos atletas, imóveis
alugados, aluguel de campos e estádios, aluguel de carro
popular, honorários advoca�cios, contábeis, despesas
com combus�vel, manutenção de casa de atletas, etc.
O Plano de Trabalho foi objeto de análise da Auditoria
Geral do Município, além de que todas as prestações
de contas, também passaram pelo seu crivo, onde se
verifica que, fiscalizando os documentos fez algumas
considerações e sugeriu diligências, para posterior
pagamento após sanear as pendências.
Pois bem, observo que o cerne da questão refere
a possível ausência de interesse público diante das
despesas efetuadas decorrente do Convênio. É certo
para que o objetivo principal do Convênio seja atendido,
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despesas indiretas decorrem para seu êxito, nesse
entendimento, o que se deve verificar, no caso concreto,
se as mesmas têm pertinência com o objeto.
Compulsando os autos, como exemplo trago algumas
despesas realizadas, como:
O aluguel dos imóveis, foi destinado à moradia de atletas
e comissão técnica - ﬂs. 1774/1785;
Despesas com eletrodomésticos utilizados no imóvel ﬂs. 1787;
Remédios e consultas utilizados pelos atletas – ﬂ.
1789/1791;
Supermercado – higiene pessoal – 1794;
Fichas de inscrição na Federação de Futebol do Estado
do Espírito Santo – 1798;
Materiais de construção – ﬂ. 1802;
Diárias em hotel – concentração pré-jogo para 20
pessoas – ﬂ. 1805;
Locação de veículo – ﬂ. 1826;
Pagamentos de tributos e salários – ﬂs. 1830/1844;
Material de esporte – ﬂ. 1846.
Diante destas constatações, visualizo que as despesas
são pertinentes ao objeto do Convênio, estando
devidamente explicitadas no Plano de Trabalho, estando
dotadas de interesse público.
Quanto à ausência do relatório trimestral, verifico
que, embora o convênio estabeleça que a Secretaria
de Turismo, Cultura , esporte e Lazer apreciará
trimestralmente os relatórios da entidade e fará avaliação
das atividades desenvolvidas, somente sendo possível as
liberações de recurso do convênio, só ocorrerão após
a Secretaria atestar a apresentação do Relatório de

Atividades do trimestre anterior, no caso concreto não
trouxe prejuízos à análise dos documentos constantes da
Prestação de Contas, configurando, uma irregularidade
de natureza formal, pois já dito acima, houve análise da
auditora geral do município, culminando com solicitação
de pagamento, após diligências necessárias para a
comprovação da execução das despesas.
Por fim, em sede de Instrução Técnica Conclusiva,
a unidade técnica trouxe em sua fundamentação
que o plano proposto pela sociedade esportiva e
aceito pela Municipalidade trouxe bene�cios diretos
preponderantes ao Serra Futebol Clube e não à
comunidade em geral, visto que os recursos foram
direcionados à preparação de equipes de futebol em
campeonatos profissionais, sem observância da Lei
2.491/2002, que condicionou a autorização do repasse
de recursos a várias contraprestações sociais, dentre ela
o treinamento das equipes de futebol nas categorias
infantil, juvenil e juniores.
A princípio importante ressaltar que os Responsáveis
foram citados para apresentar justificativa acerca da
ausência de interesse público das despesas decorrente
do Convênio nº 51/2008, nos seguintes termos:
Da respectiva análise, constatou-se a transferência de
verba pública municipal para pessoa jurídica de direito
privado, visando o custeio de despesas sem a constatação
de ﬁnalidade pública, tais como a remuneração de
pessoal e encargos, premiações, manutenção e melhoria
do estádio, aluguéis de campos, aluguéis de automóveis
e residenciais, etc.
Não obstante, imperiosa é a necessidade de comprovação
da contraprestação social alcançada por meio da
liberação dos aludidos repasses – de forma a oportunizar
www.tce.es.gov.br

condições isonômicas e impessoais na utilização dos
repasses ﬁnanceiros, atendendo às demandas sociais da
população, no que tange ao desporto, as quais, repitase, não foram evidenciadas nos autos de prestação de
contas apresentados ao ordenador público.
...
Assim, tendo em vista a necessidade de se observar as
normas constitucionais e legais na utilização dos repasses
públicos e não sendo possível comprovar que a citada
contribuição pecuniária destinada ao Serra Futebol Clube
atingiu os objetivos sociais perseguidos, entende-se pela
violação dos Princípios Constitucionais, em especial o
interesse público e a cláusula 2.2, II do Convênio 51/2008,
sendo passível de restituição a quantia de R$ 730.000,00
equivalente a 403.025,45 VRTE”.
Nesse contexto, onde a Instrução Técnica Inicial aponta
possível ausência de interesse público decorrente das
despesas e ainda, conforme estabelecido na cláusula
2.2, II do Convênio que dispõe sobre os relatórios
circunstanciados, ao meu ver trouxe inovação na
irregularidade ora debatida, o que, entendo que estamos
diante de hipótese que não se respeitou o devido
processo legal contrariando o princípio da ampla defesa
e contraditório.
Lado outro, visualizo que por critérios de racionalização
administrativa, e de economia processual, seria nociva
a reabertura tardia da instrução processual, inclusive
com a citação de todos os agentes envolvidos no ato,
tornando a reabertura processual, inviável em razão de
que já ultrapassados mais de 11 (onze) anos dos fatos
ocorridos, onde fatalmente irá trazer prejuízos à defesa
e ao contraditório.
Segunda-feira, 24 de junho de 2019

27

ATOS DO PLENÁRIO

O Direito Brasileiro adotou o entendimento de que para
o julgador firmar seu livre convencimento, deve levar em
consideração as provas carreadas nos autos, pois esta
consiste na demonstração de existência da veracidade
daquilo que se alega como fundamento do direito que
se defende ou que se contesta. E, nesta razão, no sentido
processual, designa também os meios, indicados em lei,
para realização dessa demonstração em busca da certeza
não absoluta, a qual, aliás, é quase sempre impossível,
mas a certeza relativa suficiente e capaz de prover a
convicção do magistrado, no respeito ao processo, como
meio hábil e efetivo de propiciar às partes o direito de
defesa.
Oportuno consignar que este Plenário se posicionou
acerca da prejudicialidade de defesa ante a duração
dessarazoável do processo, consoante se verifica nos
autos TC 3210/1998, onde prevaleceu o entendimento
divergente apresentada pelo Conselheiro Rodrigo
Chamou, que ora me permito a transcrever:
“c) Análise do caso concreto: No caso concreto, o
processo administrativo possui mais de 15 (quinze) anos
de tramitação, sem que haja sinalização da conclusão
deﬁnitiva sobre a questão, nem justiﬁcada dilação,
importando dizer que o indicativo de conversão da
auditoria ordinária em uma tomada de contas especial,
implicaria em ofensa não só aos princípios da ampla
defesa e do contraditório, como também ao princípio
da eﬁciência e a duração razoável do processo. O caso é
agravado pelo falecimento de um dos responsáveis, o que
imputaria aos herdeiros a responsabilidade de apresentar
novas justiﬁcativas e documentos sobre fatos ocorridos
no ano de 1995, obrigando-os a realizar verdadeira
“escavação arqueológica processual”, a respeito de fatos

e atos dos quais sequer participaram. Nem podemos
considerar que o caso ora em análise fosse acometido de
complexidades de direito, de demandas ou de incidentes
procedimentais que implicasse na ocorrência da demora
excessiva. Além disso, conforme já apontado, os demais
fatos apurados e que não implicaram em dano ao
erário já estariam, de todo modo, prescritos. Portanto,
concebo inviabilizada a proposta que têm o condão de
retomar a análise dos fatos para apuração de valores
que supostamente foram aplicados de forma equivocada
pelo responsável. O resultado obtido do prosseguimento
da análise do processo resultaria em consequências
infrutíferas e desgaste desnecessário da mão de obra
qualiﬁcada deste Tribunal.

2443/2014 de Relatoria do Exmo. Conselheiro José Jorge
da Segunda Câmara:

Nota-se, por ﬁm, que não está se falando em abdicar
do poder conferido ao Tribunal de Contas para julgar os
atos e fatos que lhes são competentes exclusivamente,
mas sim de avocar a realidade dos fatos que envolvem
o presente julgamento, sinalizando a melhor decisão
diante do caso concreto”.

35. A jurisprudência deste Tribunal vem se firmando na
linha de considerar prejudicado o julgamento do mérito
das contas em situações semelhantes, consoante se
observa nos seguintes julgados: Acórdãos 515/2009
e 1489/2009, do Plenário; 790/2009, 1857/2009,
2688/2009, 587/2010 e 5.520/2010, da Segunda
Câmara; e 1520/2009 e 5105/2010, da Primeira Câmara.

Relevante destacar que a atividade probatória deve ser
desenvolvida dentro de um tempo aceitável para que
o processo se desenvolva, visto que a prova deve se
localizar na esfera de disponibilidade da parte acerca do
assunto debatido nos autos.
O Tribunal de Contas da União vem dando tratamento
especial aos casos em que se verifica o longo transcurso
de tempo entre a ocorrência dos fatos e ocorrência da
citação do responsável. Utilizando como parâmetro as
normas que regulamentam a instauração de tomada
de contas naquele órgão, o TCU vem determinando o
arquivamento dos autos ante ao prejuízo causado à
defesa, conforme trecho do voto proferido do Acórdão
www.tce.es.gov.br

Sumário:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PREJUÍZO EM AGÊNCIA
CAUSADO POR SERVIDOR. CITAÇÃO. IRREGULARIDADE
DAS CONTAS. DÉBITO E MULTA. FALECIMENTO DO
RESPONSÁVEL ANTES DA CITAÇÃO. DECRETAÇÃO, DE
OFÍCIO, DA NULIDADE DA CITAÇÃO. TORNADO SEM
EFEITO O ACÓRDÃO 5470/2011-2ª CÂMARA. CITAÇÃO
DO ESPÓLIO DO RESPONSÁVEL. TRANSCORRIDOS MAIS
DE 10 ANOS ENTRE OS FATOS E A INSTAURAÇÃO DA
TCE. ARQUIVAMENTO.
(...)

36. Para demonstrar o entendimento que vem sendo
firmado por esta Corte, transcreve-se abaixo o sumário
do retrocitado Acórdão 1520/2009 - TCU - Primeira
Câmara, verbis:
“SUMÁRIO
TOMADA
DE
CONTAS
ESPECIAL.
CONVÊNIO.
COMPROMETIMENTO DA AMPLA DEFESA EM FACE DO
DECURSO DE PRAZO ATÉ A PRIMEIRA NOTIFICAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO
VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ARQUIVAMENTO.
CIÊNCIA AO ÓRGÃO INSTAURADOR E AO RESPONSÁVEL
(ARTS. 169, inciso II, e 212/RI-TCU, IN-TCU 56/2007,
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ARTS. 5º, § 4º, e 10, C/C ITEM 9.2 DO ACÓRDÃO Nº
2.647/2007-TCU-PLENÁRIO).
A instauração de processo de tomada de contas especial
com mais de doze anos de atraso, como neste caso
concreto, compromete o exercício da ampla defesa, do
contraditório, da garantia da produção de provas e do
devido processo legal, uma vez que tal decurso de prazo
dificulta o acesso do responsável aos meios e recursos
inerentes à sua defesa; e, por isso, há que se promover
o arquivamento do processo”.
37. Nesses julgados mencionados, os eminentes relatores
têm destacado que em face da questão temporal, o
exercício da ampla defesa, do contraditório, da garantia
da produção de provas e do devido processo legal,
por parte do responsável, fica irremediavelmente
comprometido.
38. Também tem sido reconhecido que esta Corte,
em casos semelhantes, tem considerado que o longo
interregno - neste caso mais de 12 anos - desde o fato
gerador da tomada de contas especial e a notificação do
responsável configura a ausência de um dos pressupostos
de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo.
39. Importante considerar que o art. 5º, § 4º, da INTCU 56/2007, determina a dispensa da instauração de
tomada de contas especial após transcorridos 10 anos
do fato gerador, no que se aplica a este caso concreto.
(...)”
Logo, não se coaduna com o princípio da eficiência
o retorno dos autos à área técnica, visto que, seja
por eventual decretação de prescrição, seja por
eventual extinção do processo em razão do prejuízo ao

contraditório e à ampla defesa, linha de pensamento que
vem sendo adotada pelo Tribunal de Contas da União, a
conclusão final seria pela extinção e arquivamento dos
autos.
Partindo desta premissa e demais considerações acima
expostas, e ultrapassados 11 anos dos fatos em epígrafe,
entendo por prejudicada a análise do possível dano ao
erário, merecendo ao meu sentir o arquivamento nessa
hipótese.
Nesse contexto, em razão de entender que as despesas
decorrentes do Convênio 51/2008 constantes do Plano
de Trabalho atendem o objeto conveniado atendendo ao
interesse público e diante da ausência de prejudicialidade
da análise da Prestação de Contas sem o relatório de
atividade trimestral, afastando a responsabilização
dos senhores Audifax Charles Pimentel Barcelos e José
Antônio Caliman.
Por fim, quanto à fundamentação acerca da
responsabilização da Sociedade Desportiva Serra Futebol
Clube, acolho o entendimento técnico e ministerial,
fazendo parte integrante do presente voto, afastando
a responsabilidade no sentido de que, não competia a
mesma avaliar se o objeto e o Plano de Trabalho atendia
ao interesse público e, sim ao executivo municipal.
Nessa linha de intelecção, como está explícito no art. 155
da LC 621/12 que o pressuposto para a conversão dos
autos em Tomada de Contas é a ocorrência de desfalque,
desvio de bens ou outra irregularidade que resulte dano
ao erário, entendo implícito que, após análise, afastando
a responsabilização dos defendentes, o Tribunal poderá
ordenar a modificação da natureza do processo de TCE
para a natureza original.
www.tce.es.gov.br

III – CONCLUSÃO:
Considerando os fundamentos acima colacionados,
acolhendo parcialmente a manifestação técnica e
ministerial, VOTO no sentido de que o Plenário aprove
a seguinte minuta de Acórdão Prévio que submeto à
consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACÓRDÃO os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1 RECONHECER a PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva
nos termos do Art. 71, § 2º, II, da Lei Complementar nº
621/2012 c/c o Art. 373, § 2º, II, do Regimento Interno
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;
1.2 DEIXAR de apreciar
inconstitucionalidade.

o

incidente

de

1.3 ACOLHER as razões de justificativa dos senhores
Audifax Charles Pimentel Barcelos, Malfiza Soares de
Paula, Sociedade Desportiva Serra Futebol Clube e José
Antônio Caliman, afastando as responsabilidades dos
mesmos, nos termos do presente voto.
1.4 DEIXAR de promover a reabertura da fase processual
em razão do prejuízo ao contraditório e à ampla defesa
como também ao princípio da eficiência e a duração
razoável do processo, além da ocorrência de prescrição
eis que referem a fatos ocorridos há 11 anos.
1.5 DAR ciência aos interessados.
1.6 REMETER os autos, após a confecção do acórdão
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deste julgamento, ao ilustre representante do Ministério
Público de Contas nos termos do art. 62, parágrafo único
da LC 621/2012.
1.7 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 14/05/2019 – 14ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (vicepresidente no exercício da presidência), Rodrigo Coelho
do Carmo (relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel
Nader Borges e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-presidente no exercício da presidência
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

Acórdão 00589/2019-1

Processos: 01141/2009-4, 01759/2008-2
Classificação: Tomada de Contas Especial Convertida
UG: PMS - Prefeitura Municipal de Serra
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Interessado: PREFEITURA SERRA
Responsável: AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS,
JOSE ANTONIO CALIMAN, MALFIZA SOARES DE PAULA,
SERRA FUTEBOL CLUBE
Procuradores: THIAGO LOPES PIEROTE (OAB: 14845-ES),
FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB: 6381-ES)
CONTROLE EXTERNO – TOMADA DE CONTAS –
PRESCRIÇÃO – PREJUDICIALIDADE DE ANÁLISE DE
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - NÃO
REABERTURA
PROCESSUAL
–
DESCONVERSÃO
-ARQUIVAR.
I – RELATÓRIO:
Tratam os autos de Auditoria Ordinária, realizada no
Município de Serra, de acordo com o Plano de Auditoria
de Engenharia nº 74/2009, referente ao exercício de
2008, de responsabilidade de Audifax Charles Pimentel
Barcelos – Prefeito Municipal; José Antônio Caliman
– Secretário Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e
Lazer, Malfiza Soares de Paula – Pregoeira e Sociedade
Desportiva Serra Futebol Clube – Conveniada.
Tramita em apenso os autos TC 1759/2008, que trata de
Denúncia, noticiando possíveis irregularidades no edital
de Concorrência Pública nº 001/2008 cujo objeto era a
contratação de empresa para prestação de serviços de
limpeza complementar, compreendendo: destinação
final de resíduos coletados e operação e manutenção de
estação de transbordo, onde a unidade técnica apontou
www.tce.es.gov.br

algumas irregularidades sugerindo a citação do Sr.
Audifax Charles Pimentel Barcelos.
À época o Relatório de Auditoria Ordinária 157/2009,
ﬂs. 05/48 e documentos, e a Instrução Técnica Inicial
ITI 152/2010, ﬂs. 1040/1057, manifestação da Chefia
da então 6ª Controladoria Técnica, consideraram como
responsável o então Prefeito da Serra, Sr. Audifax Charles
Pimentel Barcelos e sugestão de notificação do sucessor
para o fim de evitar a prorrogação do Contrato 185/2008,
em razão de indícios de favorecimento, ainda na fase
licitatória, afrontando princípios administrativos.
Em Decisão Preliminar TC 637/2010 (ﬂ. 1117) restou
determinada a citação e notificação como proposta.
Em resposta ao Termo de Notificação, o Sr. Sérgio Antônio
Vidigal, sucessor do executivo, informou que não houve
prorrogação contratual e sim rescisão amigável a partir
de 08/11/2010, fazendo acostar documentos. O Sr.
Audifax Charles Pimentel apresentou justificativa e
documentos.
Encaminhados os autos a área técnica, a mesma
elaborou a ITC nº 2041/2012, sugerindo que fosse
promovido o incidente de inconstitucionalidade das
Leis Municipais 2975/06 e 3207/08, bem como fossem
julgados irregulares os atos de gestão do Sr. Audifax com
imputação de multa e ressarcimento, opinando, ainda,
pela procedência parcial da denúncia constante dos
autos TC 1759/2008 em apenso, sendo acompanhando
pelo MPC.
Em Voto proferido pelo então Conselheiro Relator José
Antônio Pimentel, entendendo pela precariedade na
formação processual, converteu os autos em diligência
para reabrir a fase de instrução dos autos para o
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fim de chamar aos autos os demais servidores que
efetivamente participaram dos processos, gerando a
Decisão 1501/2013.
Nesse contexto, foram chamados aos autos os senhores
José Antônio Caliman e Mafilza Soares de Paula, bem
como, a sociedade Desportiva Serra Futebol Clube, que
apresentaram justificativas e documentos.
Instada a se manifestar a então 6ª Controladoria Técnica,
por meio de ITC nº 8346/2013, assim concluiu:
3 CONCLUSÃO/ PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1 Diante das conclusões exaradas na Instrução Técnica
Conclusiva ITC 2041/2012 e da análise aqui procedida,
que coteja os indícios de irregularidades com as teses
de defesa e o conteúdo probatório dos autos, opina-se
que sejam mantidas as seguintes irregularidades:
3.1.1 – Ausência de comprovação de interesse público
na utilização de repasses (item 1 da ITI 152/2010, 1 da
ITI 322/2013 e 1.2.1 desta ITC)
Infringência: princípios da razoabilidade, legalidade,
eﬁciência e interesse público, artigos 32 e 45, § 2o, da
Constituição Estadual, artigo 37, caput e artigo 70, da
Constituição Federal e Cláusula 2.2.II, do Convênio
51/2008.
Responsáveis:
Audifax Charles Pimentel Barcelos – Prefeito Municipal
de Serra

3.1.2 – Admissão de cláusula limitativa da
competitividade em edital – Pregão 088/2008
(composto pelos Processos Serra 6.349, 15.779 e
44.835/2008) (item 2.1 da ITI 152/2010, 2.1 da ITI
322/2013 e 1.2.2.1 desta ITC)

Responsável:

Infringência: princípios da isonomia, da impessoalidade
e da igualdade previstos no art. 3º, caput e § 1º, I, e art.
44, § 1º, da Lei nº 8.666/93

Infringência: artigo 37, caput, XXI, da CRFB/88 e artigos
2º, 3º e 24, IV, da Lei nº 8.666/93

Responsável:
Audifax Charles Pimentel Barcelos – Prefeito Municipal
de Serra
3.1.3 – Admissão de cláusula limitativa da
competitividade em edital – Pregão nº 099/2008 (item
2.2 da ITI 152/2010 e 1.2.2.2 desta ITC)
Infringência: princípios da isonomia, da impessoalidade
e da igualdade previstos no art. 3º, caput e § 1º, I, e art.
44, § 1º, da Lei nº 8.666/93

Audifax Charles Pimentel Barcelos – Prefeito Municipal
de Serra
3.1.6 – Ausência de licitação (item 5 da ITI 152/2010 e
1.2.5 desta ITC)

Responsável:
Audifax Charles Pimentel Barcelos – Prefeito Municipal
de Serra
3.1.7 – Contratação sem o devido processo formal e
atraso na publicação do extrato do contrato (item 6 da
ITI 152/2010 e 1.2.6 desta ITC)
Infringência: art. 60, parágrafo único, e 61, parágrafo
único, da Lei nº 8.666/93
Responsável:

Responsável:

Audifax Charles Pimentel Barcelos – Prefeito Municipal
de Serra

Audifax Charles Pimentel Barcelos – Prefeito Municipal
de Serra

3.1.8 – Ausência de concurso público (item 7.2 da ITI
152/2010 e 1.2.7.2 desta ITC)

3.1.4 – Ausência de motivação para a realização de
licitação sem o número mínimo de propostas (item 3 da
ITI 152/2010 e 1.2.3 desta ITC)

Infringência: art. 37, caput e inciso II, da CRFB/88

Infringência: artigo 3º e 22, §§ 3º e 7º, da Lei nº 8.666/93
Responsável:

José Antônio Caliman – Secretário Municipal de Turismo,
Cultura, Esporte e Lazer

Audifax Charles Pimentel Barcelos – Prefeito Municipal
de Serra

Ressarcimento: sendo passível de devolução ao erário
municipal do valor equivalente a 403.025,45 VRTE,
solidariamente entre os responsáveis.

3.1.5 – Falta de publicação do extrato do contrato (item
4 da ITI 152/2010 e 1.2.4 desta ITC)
Infringência: artl. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93
www.tce.es.gov.br

Responsável:
Audifax Charles Pimentel Barcelos – Prefeito Municipal
de Serra
3.2 Posto isso, e diante do preceituado no art. 319,
parágrafo único, inciso IV, da Resol. 261/2013, concluise opinando por:
3.2.1. preliminarmente:
3.2.1.1. que este Tribunal se pronuncie sobre a
inconstitucionalidade das Leis Municipais nºs 2975/06
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e 3207/08, referentes à autorização para contratação
de proﬁssionais da área da saúde (item 1.2.7.1 desta
ITC), nos termos do art. 332 e seguintes da Resolução
TC nº 261/2003 (Regimento Interno), possibilitando que,
quanto ao mérito, seja reconhecida a irregularidade
descrita no item 1.2.7.2 (Ausência de Concurso Público –
art. 37, caput e inciso II, da CRFB/88) desta ITC;
3.2.1.2 com base no reiterado artigo 71 da Lei
Complementar nº 621, de 08/03/2012, sugere-se seja
acolhida a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo no Processo
(Denúncia) TC 1759/08 quanto às irregularidades
atribuídas ao senhor Audifax Charles Pimentel Barcelos
– Prefeito Municipal de Serra no exercício de 2008,
descritas nos itens 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3.1, 2.2.3.2 e
2.2.3.4 desta ITC e, consequentemente, pela extinção do
Processo (Denúncia) TC 1759/08 com resolução de mérito
em relação a estes itens e ao referido responsável,
conforme determina o art. 269, inc. IV, do Código de
Processo Civil, aplicável à hipótese por força do art. 70,
da Lei Complementar nº 621/2012;
3.2.2. acolher as razões de justiﬁcativas da senhora
Malﬁza Soares de Paula, Pregoeira, em relação ao item
1.2.2.1 desta ITC, e as da Sociedade Desportiva Serra
Futebol Clube em relação ao item 1.2.1 desta ITC, pela
fundamentação constante da presente instrução;
3.2.3. rejeitar as razões de justiﬁcativas e julgar
irregulares as contas do senhor Audifax Charles
Pimentel Barcelos, Prefeito Municipal de Serra no
exercício de 2008, com amparo no artigo 84, inciso III,
alíneas “c” e “e” da Lei Complementar 621/2012, em
razão das irregularidades dispostas nos itens 1.2.2.1,
1.2.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6 e 1.2.7.2 desta ITC, e pelo

cometimento de infração que causou dano injustiﬁcado
ao erário em relação ao item 1.2.1 desta ITC, aplicandolhe multa com amparo no artigo 62 da LC 32/93 e na
forma do art. 95 e seguintes da Lei Complementar
Estadual nº 32/93, por se tratar de pretensão punitiva
e ser esta a legislação aplicável à época dos fatos
apurados; condenando-o, solidariamente ao senhor José
Antônio Caliman, ao ressarcimento ao erário do valor
equivalente a 403.025,45 VRTE;
3.2.4. rejeitar as razões de justiﬁcativas e julgar
irregulares as contas do senhor José Antônio Caliman,
Secretário Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
de Serra, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas
“c” e “e” da Lei Complementar 621/2012, em razão do
cometimento da infração descrita no item 1.2.1 desta
ITC, que causou dano injustiﬁcado ao erário, aplicandolhe multa com amparo no artigo 62 da LC 32/93 e na
forma do art. 95 da Lei Complementar Estadual nº 32/93,
por se tratar de pretensão punitiva e ser esta a legislação
aplicável à época dos fatos apurados; condenando-o,
solidariamente ao senhor Audifax Charles Pimentel
Barcelos, ao ressarcimento ao erário do valor equivalente
a 403.025,45 VRTE;
3.3 Cumpre alertar que há pedidos de SUSTENTAÇÃO
ORAL em favor dos senhores Audifax Charles Pimentel
Barcelos (ﬂ. 1125) e José Antônio Caliman (ﬂ. 1420).
Também houve igual pedido realizado pela Sociedade
Desportiva Serra Futebol Clube (ﬂ. 2736); no entanto,
conforme explanado anteriormente, opinou-se pelo
afastamento da suposto irregularidade que lhe foi
atribuída.
3.4 Por ﬁm, sugere-se que seja dada CIÊNCIA ao
Denunciante do teor da decisão proferida em relação ao
www.tce.es.gov.br

Processo TC 1759/2008.
Nos termos regimentais, o MPC em parecer nº
5318/2014, anuiu com todos os termos da unidade
técnica.
Em sessão ordinária realizada em 28 de abril de 2015,
foi realizada defesa oral consoante se verifica das
notas taquigráficas constantes às ﬂs. 2816/2817., com
apresentação de memoriais de ﬂs.2826/2831.
Retornando os autos a unidade técnica, o NEC em
manifestação nº 986/2016 de ﬂs. 2834/2861, assim se
posiciona:
4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
4.1. Mediante o que fora exposto até a presente data, é a
nosso alvitre que seja mantida a seguinte irregularidade
sopesada na INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA – ITC
8346/2013:
4.1.1. Ausência de comprovação de interesse público na
utilização de repasses (item 1 da ITI 152/2010, item 1 da
ITI 322/2013, item 1 da ITC 2041/2012 e item 1.2.1 da
ITC 8346/2013).
Infringência: princípios da razoabilidade, legalidade,
eﬁciência e interesse público, artigos 32 e 45, § 2.º, da
Constituição Estadual, artigo 37, caput e artigo 70, da
CRFB/88 e Cláusula 2.2.II, do Convênio 51/2008.
Responsáveis:
Audifax Charles Pimentel Barcelos – Prefeito Municipal
de Serra
José Antônio Caliman – Secretário Municipal de Turismo,
Cultura, Esporte e Lazer
Ressarcimento: sendo passível de devolução ao erário
municipal do valor equivalente a 403.025,45 VRTE,
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solidariamente entre os responsáveis.
4.2. Posto isso, e diante do preceituado no art. 319,
parágrafo único, inciso IV, da Resol. 261/2013, concluise opinando por:
4.2.1. Que este Tribunal se pronuncie sobre a
inconstitucionalidade das Leis Municipais n.ºs 2975/06
e 3207/08, referentes à autorização para contratação
de proﬁssionais da área da saúde (item 1.2.7.1 da ITC),
nos termos do art. 332 e seguintes da Resolução TC nº
261/2003 (Regimento Interno);
4.2.2. Com base no reiterado artigo 71 da Lei
Complementar n.º 621, de 08/03/2012, sugere-se seja
ACOLHIDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO NO PROCESSO (DENÚNCIA) TC 1759/08 quanto
às irregularidades atribuídas ao senhor Audifax Charles
Pimentel Barcelos – Prefeito Municipal de Serra no
exercício de 2008, descritas nos itens 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3.1,
2.2.3.2 e 2.2.3.4 da INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA –
ITC 2041/2012 e, consequentemente, pela extinção do
Processo TC 1759/2008 (Denúncia), conforme determina
o art. 269, inc. IV, do Código de Processo Civil, aplicável
à hipótese por força do art. 70, da Lei Complementar n.º
621/201216, BEM COMO às irregularidades descritas
nos itens 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6 e 1.2.7 da
INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA – ITC 8346/2013;
4.3. ACOLHER AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS da senhora
MALFIZA SOARES DE PAULA, e as da SOCIEDADE
DESPORTIVA SERRA FUTEBOL CLUBE em relação ao item
1.2.1 desta mesma peça conclusiva – ITC 8346/2013,
pela fundamentação constante da presente instrução;
4.4. REJEITAR AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS E JULGAR

IRREGULARES AS CONTAS do senhor AUDIFAX CHARLES
PIMENTEL BARCELOS, Prefeito Municipal de Serra no
exercício de 2008, com amparo no artigo 84, inciso III,
alíneas “c” e “e” da Lei Complementar 621/201217, em
razão da irregularidade disposta no ITEM 1.2.1 DA ITC
8346/2013, condenando-o, solidariamente o senhor
JOSÉ ANTÔNIO CALIMAN, ao ressarcimento ao erário do
valor equivalente a 403.025,45 VRTE;
4.5. REJEITAR AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS DO
SENHOR JOSÉ ANTÔNIO CALIMAN, Secretário Municipal
de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer de Serra, com
amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c” e “e” da Lei
Complementar 621/2012, em razão da irregularidade
disposta no item 1.2.1 da ITC 8346/2013, por
cometimento de infração que causou dano injustiﬁcado
ao erário em relação ao item 1.2.1 desta mesma peça
conclusiva, condenando-o, solidariamente ao senhor
José Antônio Caliman, ao ressarcimento ao erário do
valor equivalente a 403.025,45 VRTE; condenando-o,
solidariamente o senhor Audifax Charles Pimentel
Barcelos, ao ressarcimento ao erário do valor equivalente
a 403.025,45 VRTE;
4.6. Sejam os autos ENCAMINHADOS À H.
PROCURADORIA ESPECIAL DE CONTAS, para Ilustríssima
e imprescindível promoção ministerial;
4.7. Por ﬁm, sugere-se que seja dada CIÊNCIA AO
DENUNCIANTE do teor da decisão proferida em relação
ao Processo TC 1759/2008.
O MPC em parecer nº 2935/2016 da lavra do Procurador
Heron Carlos Gomes de Oliveira acolheu os termos da
área técnica.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
www.tce.es.gov.br

Após análise dos argumentos e documentos
colacionados aos autos a unidade técnica, pugna pelo
reconhecimento da Prescrição sugerindo imputação de
ressarcimento em decorrência de pagamento indevido
de alguns contratos por sobrepreço e alternativamente,
pela extinção do feito sem julgamento do mérito em
decorrência de vários processos decididos nesta Corte
de Contas que estejam prescritos e que não foram
chamados aos autos os demais agentes que participaram
do ato considerado como irregular, por sua vez o MPC
acompanha parcialmente a unidade técnica no sentido
de reconhecer a prescrição e julgar as contas irregulares
com imputação de ressarcimento.
II.1- PRELIMINARMENTE:
II.1.1- DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
O instituto da prescrição consiste na extinção da
pretensão punitiva em razão da inércia do titular durante
razoável espaço de tempo. Muitas vezes, o tempo atua
como fato de grande inﬂuência nas relações jurídicas,
acarretando a manutenção de situações já consolidadas.
Tal instituto busca, na realidade, preservar a paz social, a
ordem jurídica, a estabilidade social e, principalmente, a
segurança jurídica.
Em relação à utilização do instituto da prescrição na
função de controle, a doutrina e a jurisprudência vêm
entendendo pela possibilidade de incidência em razão
do direito à segurança jurídica, prevista no artigo 5º da
Constituição Federal, vez que se encontra fortemente
relacionada ao Estado Democrático de Direito.
Como muito bem argumentado na Instrução Técnica
Conclusiva nº 4094/2016 do Núcleo de Estudos Técnicos
e Análises Conclusivas, o prazo prescricional teve seu
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início no momento da ocorrência do fato – exercícios de
2005 e 2006, interrompendo-se com a juntada da citação
valida do responsável ocorrendo em 31/10/2007, assim
a prescrição se consumou em 2012, nos presentes autos
e nos autos TC 1759/2008 em apenso.
Nesse contexto, acompanho o entendimento técnico
e ministerial e reconheço a prescrição da pretensão
punitiva, nos termos do art. 71 da LC 621/2012, obstando
a aplicação de multa pecuniária aos recorridos.
II- INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE:
Em sede de Instrução Técnica Inicial, apontou a unidade
técnica que as lei municipais 2975/2006 e 3207/2008 que
tratam de contratação excepcional e temporária de até
150 (cento e cinquenta) médicos, para atuação no âmbito
da Secretaria Municipal de Saúde e contratação por
tempo determinado de profissionais da saúde e dá outras
providências, seriam passíveis de inconstitucionalidade,
pois não foram observadas a caracterização da
excepcionalidade nas contratações de 74 médicos, 12
enfermeiros e 57 técnicos em enfermagem através do
processo seletivo simplificado, para desempenho de
atividades precípuas de necessidade permanente no
Município.
Deste entendimento, resultou no apontamento da
irregularidade referente à ausência de Concurso Público,
que consoante se verifica nos presentes autos, ensejaria,
tão somente multa, que encontra fulminada pela
prescrição.
Pois bem, no que toca ao chamado controle de
constitucionalidade, Manoel Gonçalves Ferreira
Filho expõe de forma clara o conceito de controle de
constitucionalidade dispondo:

“Controle de constitucionalidade é, pois, a verificação da
adequação de um ato jurídico (particularmente da lei) à
Constituição. Envolve a verificação tanto dos requisitos
formais – subjetivos, como a competência do órgão
que o editou – objetivos, como a forma, os prazos, o
rito, observados em sua edição – quanto dos requisitos
substanciais – respeito aos direitos e às garantias
consagrados na Constituição – de constitucionalidade do
ato jurídico.”
Assim, por meio do controle de constitucionalidade
é possível avaliar a compatibilidade das normas
infraconstitucionais com o texto constitucional,
preservando e aprimorando o sistema, seja pelo
afastamento das normas incompa�veis, seja pela
vinculação a uma interpretação adequada, de forma a
resguardar e fortalecer a legitimidade da Constituição.
Cumpre rememorar que os fundamentos para o exercício
do controle da constitucionalidade pelos Tribunais
de Contas encontram-se na própria Constituição,
nos artigos 70 e 71 da Carta Magna, que atribuem ao
Tribunal de Contas da União a competência para o
julgamento da legalidade dos atos, contratos, reformas
e pensões, com o objetivo de evitar a ocorrência de
danos ao erário ou com o objetivo de se aplicar sanções,
quando efetivamente caracterizada a ocorrência desses
danos ou ainda quando caracterizada graves infrações a
normas legais.
Inclusive a Suprema Corte reconheceu a competência
dos Tribunais de Contas para proceder à apreciação da
constitucionalidade de leis e atos normativos, quando
do exercício de suas atribuições, por meio da edição da
Súmula nº 347.
STF
www.tce.es.gov.br

“Súmula nº 347 - O Tribunal de Contas, no exercício de
suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade
das leis e dos atos do poder público. [g.n.]”
A
competência
para
exercer
controle
de
constitucionalidade também encontra fundamento
na Lei Orgânica e no Regimento Interno deste Tribunal
de Contas. Neste sentido o art. 176 da Lei Orgânica
(Lei Complementar Estadual nº 621/2012), atribuiu
competência ao Plenário desta Corte de Contas para,
em pronunciamento preliminar, pronunciar-se sobre
inconstitucionalidade de leis e de atos do poder público.
“Art. 176. O Tribunal de Contas, no exercício das
suas atribuições, poderá pronunciar-se sobre a
inconstitucionalidade de leis e de atos do poder público.
Parágrafo único. Verificada a inconstitucionalidade de
lei ou ato do poder público, na apreciação de qualquer
feito, a matéria será apreciada pelo Plenário, em
pronunciamento preliminar.”
O Regimento Interno, por sua vez, dedica a seção
I, do capitulo III, para tratar do tema Incidente
de Inconstitucionalidade. Resta claro, portanto, a
competência desta Corte para apreciar o incidente de
constitucionalidade suscitado, quando preenchidos os
pressupostos de constituição e validade do feito, assim
como os demais requisitos atinentes ao tema.
Quanto ao tipo de controle, necessário dizer que o texto
constitucional brasileiro de 1988, manteve o sistema
misto ou híbrido de controle de constitucionalidade,
contemplando regras inerentes ao modelo difuso, por
via de exceção ou por via incidental (modelo norteamericano) e outras próprias do modelo concentrado ou
por via de ação (modelo europeu) .
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Neste sentido, o controle abstrato ou concentrado, nos
termos do art. 102 da Carta Maior, cabe precipuamente
ao STF. Por outro lado no controle difuso a competência
para fiscalizar a validade das leis e atos normativos é
conferida a todos os órgãos do Poder Judiciário (singular)
ou colegiado, observando-se a chamada cláusula de
reserva de Plenário, tal qual previsto no art. 97 da CF/88.

caso concreto, como prejudicial de mérito à decisão
pretendida, atingindo não a validade da norma, posto
que continue a subsistir seus efeitos, mas atingindo sua
eficácia, portanto, retirando da norma a capacidade de
produção de efeitos no caso concreto, no lecionar de
Roberto Rosas, como transcrito:

Assim, a qualquer juiz ou tribunal é atribuída competência
para reconhecer a inconstitucionalidade das normas,
antes de aplicá-las no caso concreto, sempre que tais
normas conﬂitem com o texto constitucional.

Ao Tribunal de Contas não compete a declaração de
inconstitucionalidade de lei, nos termos do art. 97, que
dá essa competência aos tribunais enumerados no
art. 92. Caso o ato esteja fundado em lei divergente
da Constituição o Tribunal de Contas pode negar-se à
aplicação porque há que distinguir entre declaração
de inconstitucionalidade e não aplicação de leis
inconstitucionais, pois esta é obrigação de qualquer
tribunal ou órgão de qualquer dos Poderes do Estado
(ROSAS, 2004, p.153). – grifei e negritei

Por esse sistema a inconstitucionalidade é apreciada
diante de casos concretos, como questão prejudicial ao
julgamento do mérito, competindo a qualquer juiz ou
tribunal se posicionar a respeito, podendo reconhecer a
inconstitucionalidade da lei ou ato normativo arguido de
vício. Todavia, o objeto principal da ação, nestes casos,
não é a declaração de inconstitucionalidade, mas a
relação jurídica instaurada entre as partes.
Neste sentido o ilustre constitucionalista Dr. Luis Roberto
Barroso, leciona:
Para decidir acerca do direito em discussão, o
órgão judicial precisará formar um juízo acerca da
constitucionalidade ou não da norma. Por isso se diz
que a questão constitucional é uma questão prejudicial:
Porque ela precisa ser decidida previamente, como
pressuposto lógico e necessário da solução do problema
principal. (BARROSO, 2004, p. 75).
Dito o acima, cabe acentuar então que aos Tribunais
de Contas é dado o controle difuso. Repetindo palavras
do E. Conselheiro Substituto Marcos Antonio da Silva,
a competência do Tribunal de Contas se efetiva no

(...)

Assim, se ao apreciar uma questão que lhe cabe decidir,
este Tribunal de Contas se depara com uma norma ou
ato normativo conﬂitante com a Constituição Federal
ou Estadual, deve resolver a questão prejudicial de
inconstitucionalidade preliminarmente ao julgamento
de mérito do caso concreto, caracterizando assim o
controle difuso de constitucionalidade.
No caso concreto pude constar que a norma objeto de
incidente de inconstitucionalidade, teve seus efeitos
cessados a mais de 10 anos, isso porque se tratava de
legislação com caráter temporário, não mais produzindo
efeitos.
Assim, tendo em vista que o objeto principal da ação,
não é a declaração de inconstitucionalidade, mas a
relação jurídica instaurada entre as partes, e ainda por
www.tce.es.gov.br

ser tratar de Lei com caráter temporário, há uma perda
de objeto, deixo, portanto de apreciar o incidente de
inconstitucionalidade, posto não interferir no mérito
aqui ora analisado.
III – MÉRITO:
Nos termos do artigo 374 do RITCEES, que estabelece
a obrigatoriedade de julgamento dos autos quando
a prescrição alcançar a pretensão sancionatória,
mas subsistir o dever de ressarcimento ao erário ou
determinação, passo a me manifestar.
III.1 – Ausência de comprovação de interesse público na
utilização dos repasses:
Em sede de auditoria, a unidade técnica verificou que o
Município de Serra repassou ao Serra Futebol Clube o
valor de R$ 730.000,00, mediante Convênio nº 51/2008,
visando o incentivo à educação e ao lazer no Município
mediante a realização de atividades relacionadas
ao futebol, como treino de crianças e adolescentes
carentes, tratamento médico-odontológico, orientação
educacional, realização da partidas finais das equipes
de futebol de várzea no estádio do clube, jogos
estudantis municipais e intermunicipais, prática de jogos
comunitários.
Analisando os documentos constantes do processo
administrativo de subvenção ora mencionada, observou
a equipe técnica que não constou relatórios trimestrais
circunstanciados atinentes à utilização do estádio,
exigidos no Convênio.
Lado outro, constatou-se que a verba foi utilizada para
pagar remuneração de pessoal e encargos, premiações,
manutenção e melhoria do estádio, aluguéis de campos,
aluguéis de automóveis e residenciais, entre outros, sem
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a constatação de finalidade pública.
Visualizo às ﬂs. 105/109, o Convênio de Cooperação,
onde consta na Cláusula Segunda, item 2.2. que
compete ao Serra Futebol Clube: aplicar corretamente
os recursos recebidos, que não poderão ser destinados a
quaisquer outros ﬁns, se não os apresentados no Plano
de Trabalho, sob pena de rescisão deste instrumento e
responsabilização de dirigentes prepostos e sucessores.
Às ﬂs. 100/103, consta no Plano de Trabalho, despesas
decorrentes do Campeonato Estadual e Copa do Espírito
Santo de Futebol Profissional 2008, Campeonato
Brasileiro da Série C e Copa Internacional Sub-20 2008 e
preparação para o Campeonato Estadual 2009 e para a
Copa do Brasil 2009 e Preparação das equipes amadoras
juvenil e Junior para os campeonatos oficiais promovidos
pela Federação de Futebol do Espírito Santo, Copa São
Paulo e Copa Belo Horizonte de Juniores.
Especificamente às ﬂs. 102/103, estabelece todas
as despesas relacionadas pela equipe técnica onde
entendeu não estarem dotadas de interesse público.
Todavia, está expressamente detalhada as despesas
com remuneração de pessoal e encargos, manutenção
e melhoria do Estádio, alojamento dos atletas, imóveis
alugados, aluguel de campos e estádios, aluguel de carro
popular, honorários advoca�cios, contábeis, despesas
com combus�vel, manutenção de casa de atletas, etc.
O Plano de Trabalho foi objeto de análise da Auditoria
Geral do Município, além de que todas as prestações
de contas, também passaram pelo seu crivo, onde se
verifica que, fiscalizando os documentos fez algumas
considerações e sugeriu diligências, para posterior
pagamento após sanear as pendências.

Pois bem, observo que o cerne da questão refere
a possível ausência de interesse público diante das
despesas efetuadas decorrente do Convênio. É certo
para que o objetivo principal do Convênio seja atendido,
despesas indiretas decorrem para seu êxito, nesse
entendimento, o que se deve verificar, no caso concreto,
se as mesmas têm pertinência com o objeto.
Compulsando os autos, como exemplo trago algumas
despesas realizadas, como:
O aluguel dos imóveis, foi destinado à moradia de atletas
e comissão técnica - ﬂs. 1774/1785;
Despesas com eletrodomésticos utilizados no imóvel ﬂs. 1787;
Remédios e consultas utilizados pelos atletas – ﬂ.
1789/1791;
Supermercado – higiene pessoal – 1794;
Fichas de inscrição na Federação de Futebol do Estado
do Espírito Santo – 1798;
Materiais de construção – ﬂ. 1802;
Diárias em hotel – concentração pré-jogo para 20
pessoas – ﬂ. 1805;
Locação de veículo – ﬂ. 1826;
Pagamentos de tributos e salários – ﬂs. 1830/1844;
Material de esporte – ﬂ. 1846.
Diante destas constatações, visualizo que as despesas
são pertinentes ao objeto do Convênio, estando
devidamente explicitadas no Plano de Trabalho, estando
dotadas de interesse público.
Quanto à ausência do relatório trimestral, verifico
que, embora o convênio estabeleça que a Secretaria
de Turismo, Cultura , esporte e Lazer apreciará
www.tce.es.gov.br

trimestralmente os relatórios da entidade e fará avaliação
das atividades desenvolvidas, somente sendo possível as
liberações de recurso do convênio, só ocorrerão após
a Secretaria atestar a apresentação do Relatório de
Atividades do trimestre anterior, no caso concreto não
trouxe prejuízos à análise dos documentos constantes da
Prestação de Contas, configurando, uma irregularidade
de natureza formal, pois já dito acima, houve análise da
auditora geral do município, culminando com solicitação
de pagamento, após diligências necessárias para a
comprovação da execução das despesas.
Por fim, em sede de Instrução Técnica Conclusiva,
a unidade técnica trouxe em sua fundamentação
que o plano proposto pela sociedade esportiva e
aceito pela Municipalidade trouxe bene�cios diretos
preponderantes ao Serra Futebol Clube e não à
comunidade em geral, visto que os recursos foram
direcionados à preparação de equipes de futebol em
campeonatos profissionais, sem observância da Lei
2.491/2002, que condicionou a autorização do repasse
de recursos a várias contraprestações sociais, dentre ela
o treinamento das equipes de futebol nas categorias
infantil, juvenil e juniores.
A princípio importante ressaltar que os Responsáveis
foram citados para apresentar justificativa acerca da
ausência de interesse público das despesas decorrente
do Convênio nº 51/2008, nos seguintes termos:
Da respectiva análise, constatou-se a transferência de
verba pública municipal para pessoa jurídica de direito
privado, visando o custeio de despesas sem a constatação
de ﬁnalidade pública, tais como a remuneração de
pessoal e encargos, premiações, manutenção e melhoria
do estádio, aluguéis de campos, aluguéis de automóveis
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e residenciais, etc.
Não obstante, imperiosa é a necessidade de comprovação
da contraprestação social alcançada por meio da
liberação dos aludidos repasses – de forma a oportunizar
condições isonômicas e impessoais na utilização dos
repasses ﬁnanceiros, atendendo às demandas sociais da
população, no que tange ao desporto, as quais, repitase, não foram evidenciadas nos autos de prestação de
contas apresentados ao ordenador público.
...
Assim, tendo em vista a necessidade de se observar as
normas constitucionais e legais na utilização dos repasses
públicos e não sendo possível comprovar que a citada
contribuição pecuniária destinada ao Serra Futebol Clube
atingiu os objetivos sociais perseguidos, entende-se pela
violação dos Princípios Constitucionais, em especial o
interesse público e a cláusula 2.2, II do Convênio 51/2008,
sendo passível de restituição a quantia de R$ 730.000,00
equivalente a 403.025,45 VRTE”.
Nesse contexto, onde a Instrução Técnica Inicial aponta
possível ausência de interesse público decorrente das
despesas e ainda, conforme estabelecido na cláusula
2.2, II do Convênio que dispõe sobre os relatórios
circunstanciados, ao meu ver trouxe inovação na
irregularidade ora debatida, o que, entendo que estamos
diante de hipótese que não se respeitou o devido
processo legal contrariando o princípio da ampla defesa
e contraditório.
Lado outro, visualizo que por critérios de racionalização
administrativa, e de economia processual, seria nociva
a reabertura tardia da instrução processual, inclusive
com a citação de todos os agentes envolvidos no ato,

tornando a reabertura processual, inviável em razão de
que já ultrapassados mais de 11 (onze) anos dos fatos
ocorridos, onde fatalmente irá trazer prejuízos à defesa
e ao contraditório.
O Direito Brasileiro adotou o entendimento de que para
o julgador firmar seu livre convencimento, deve levar em
consideração as provas carreadas nos autos, pois esta
consiste na demonstração de existência da veracidade
daquilo que se alega como fundamento do direito que
se defende ou que se contesta. E, nesta razão, no sentido
processual, designa também os meios, indicados em lei,
para realização dessa demonstração em busca da certeza
não absoluta, a qual, aliás, é quase sempre impossível,
mas a certeza relativa suficiente e capaz de prover a
convicção do magistrado, no respeito ao processo, como
meio hábil e efetivo de propiciar às partes o direito de
defesa.
Oportuno consignar que este Plenário se posicionou
acerca da prejudicialidade de defesa ante a duração
dessarazoável do processo, consoante se verifica nos
autos TC 3210/1998, onde prevaleceu o entendimento
divergente apresentada pelo Conselheiro Rodrigo
Chamou, que ora me permito a transcrever:
“c) Análise do caso concreto: No caso concreto, o
processo administrativo possui mais de 15 (quinze) anos
de tramitação, sem que haja sinalização da conclusão
deﬁnitiva sobre a questão, nem justiﬁcada dilação,
importando dizer que o indicativo de conversão da
auditoria ordinária em uma tomada de contas especial,
implicaria em ofensa não só aos princípios da ampla
defesa e do contraditório, como também ao princípio
da eﬁciência e a duração razoável do processo. O caso é
agravado pelo falecimento de um dos responsáveis, o que
www.tce.es.gov.br

imputaria aos herdeiros a responsabilidade de apresentar
novas justiﬁcativas e documentos sobre fatos ocorridos
no ano de 1995, obrigando-os a realizar verdadeira
“escavação arqueológica processual”, a respeito de fatos
e atos dos quais sequer participaram. Nem podemos
considerar que o caso ora em análise fosse acometido de
complexidades de direito, de demandas ou de incidentes
procedimentais que implicasse na ocorrência da demora
excessiva. Além disso, conforme já apontado, os demais
fatos apurados e que não implicaram em dano ao
erário já estariam, de todo modo, prescritos. Portanto,
concebo inviabilizada a proposta que têm o condão de
retomar a análise dos fatos para apuração de valores
que supostamente foram aplicados de forma equivocada
pelo responsável. O resultado obtido do prosseguimento
da análise do processo resultaria em consequências
infrutíferas e desgaste desnecessário da mão de obra
qualiﬁcada deste Tribunal.
Nota-se, por ﬁm, que não está se falando em abdicar
do poder conferido ao Tribunal de Contas para julgar os
atos e fatos que lhes são competentes exclusivamente,
mas sim de avocar a realidade dos fatos que envolvem
o presente julgamento, sinalizando a melhor decisão
diante do caso concreto”.
Relevante destacar que a atividade probatória deve ser
desenvolvida dentro de um tempo aceitável para que
o processo se desenvolva, visto que a prova deve se
localizar na esfera de disponibilidade da parte acerca do
assunto debatido nos autos.
O Tribunal de Contas da União vem dando tratamento
especial aos casos em que se verifica o longo transcurso
de tempo entre a ocorrência dos fatos e ocorrência da
citação do responsável. Utilizando como parâmetro as
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normas que regulamentam a instauração de tomada
de contas naquele órgão, o TCU vem determinando o
arquivamento dos autos ante ao prejuízo causado à
defesa, conforme trecho do voto proferido do Acórdão
2443/2014 de Relatoria do Exmo. Conselheiro José Jorge
da Segunda Câmara:

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO
VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ARQUIVAMENTO.
CIÊNCIA AO ÓRGÃO INSTAURADOR E AO RESPONSÁVEL
(ARTS. 169, inciso II, e 212/RI-TCU, IN-TCU 56/2007,
ARTS. 5º, § 4º, e 10, C/C ITEM 9.2 DO ACÓRDÃO Nº
2.647/2007-TCU-PLENÁRIO).

Sumário:

A instauração de processo de tomada de contas especial
com mais de doze anos de atraso, como neste caso
concreto, compromete o exercício da ampla defesa, do
contraditório, da garantia da produção de provas e do
devido processo legal, uma vez que tal decurso de prazo
dificulta o acesso do responsável aos meios e recursos
inerentes à sua defesa; e, por isso, há que se promover
o arquivamento do processo”.

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PREJUÍZO EM AGÊNCIA
CAUSADO POR SERVIDOR. CITAÇÃO. IRREGULARIDADE
DAS CONTAS. DÉBITO E MULTA. FALECIMENTO DO
RESPONSÁVEL ANTES DA CITAÇÃO. DECRETAÇÃO, DE
OFÍCIO, DA NULIDADE DA CITAÇÃO. TORNADO SEM
EFEITO O ACÓRDÃO 5470/2011-2ª CÂMARA. CITAÇÃO
DO ESPÓLIO DO RESPONSÁVEL. TRANSCORRIDOS MAIS
DE 10 ANOS ENTRE OS FATOS E A INSTAURAÇÃO DA
TCE. ARQUIVAMENTO.
(...)
35. A jurisprudência deste Tribunal vem se firmando na
linha de considerar prejudicado o julgamento do mérito
das contas em situações semelhantes, consoante se
observa nos seguintes julgados: Acórdãos 515/2009
e 1489/2009, do Plenário; 790/2009, 1857/2009,
2688/2009, 587/2010 e 5.520/2010, da Segunda
Câmara; e 1520/2009 e 5105/2010, da Primeira Câmara.
36. Para demonstrar o entendimento que vem sendo
firmado por esta Corte, transcreve-se abaixo o sumário
do retrocitado Acórdão 1520/2009 - TCU - Primeira
Câmara, verbis:
“SUMÁRIO
TOMADA
DE
CONTAS
ESPECIAL.
CONVÊNIO.
COMPROMETIMENTO DA AMPLA DEFESA EM FACE DO
DECURSO DE PRAZO ATÉ A PRIMEIRA NOTIFICAÇÃO.

37. Nesses julgados mencionados, os eminentes relatores
têm destacado que em face da questão temporal, o
exercício da ampla defesa, do contraditório, da garantia
da produção de provas e do devido processo legal,
por parte do responsável, fica irremediavelmente
comprometido.
38. Também tem sido reconhecido que esta Corte,
em casos semelhantes, tem considerado que o longo
interregno - neste caso mais de 12 anos - desde o fato
gerador da tomada de contas especial e a notificação do
responsável configura a ausência de um dos pressupostos
de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo.
39. Importante considerar que o art. 5º, § 4º, da INTCU 56/2007, determina a dispensa da instauração de
tomada de contas especial após transcorridos 10 anos
do fato gerador, no que se aplica a este caso concreto.
(...)”
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Logo, não se coaduna com o princípio da eficiência
o retorno dos autos à área técnica, visto que, seja
por eventual decretação de prescrição, seja por
eventual extinção do processo em razão do prejuízo ao
contraditório e à ampla defesa, linha de pensamento que
vem sendo adotada pelo Tribunal de Contas da União, a
conclusão final seria pela extinção e arquivamento dos
autos.
Partindo desta premissa e demais considerações acima
expostas, e ultrapassados 11 anos dos fatos em epígrafe,
entendo por prejudicada a análise do possível dano ao
erário, merecendo ao meu sentir o arquivamento nessa
hipótese.
Nesse contexto, em razão de entender que as despesas
decorrentes do Convênio 51/2008 constantes do Plano
de Trabalho atendem o objeto conveniado atendendo ao
interesse público e diante da ausência de prejudicialidade
da análise da Prestação de Contas sem o relatório de
atividade trimestral, afastando a responsabilização
dos senhores Audifax Charles Pimentel Barcelos e José
Antônio Caliman.
Por fim, quanto à fundamentação acerca da
responsabilização da Sociedade Desportiva Serra Futebol
Clube, acolho o entendimento técnico e ministerial,
fazendo parte integrante do presente voto, afastando
a responsabilidade no sentido de que, não competia a
mesma avaliar se o objeto e o Plano de Trabalho atendia
ao interesse público e, sim ao executivo municipal.
Nessa linha de intelecção, como está explícito no art. 155
da LC 621/12 que o pressuposto para a conversão dos
autos em Tomada de Contas é a ocorrência de desfalque,
desvio de bens ou outra irregularidade que resulte dano
ao erário, entendo implícito que, após análise, afastando
Segunda-feira, 24 de junho de 2019

38

ATOS DO PLENÁRIO

a responsabilização dos defendentes, o Tribunal poderá
ordenar a modificação da natureza do processo de TCE
para a natureza original.

como também ao princípio da eficiência e a duração
razoável do processo, além da ocorrência de prescrição
eis que referem a fatos ocorridos há 11 anos.

III – CONCLUSÃO:

1.6 DAR ciência aos interessados.

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

1.7 REMETER os autos, após a confecção do acórdão
deste julgamento, ao ilustre representante do Ministério
Público de Contas nos termos do art. 62, parágrafo único
da LC 621/2012.

RODRIGO COELHO DO CARMO

2. Unânime.

Conselheiro Relator

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

1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACÓRDÃO os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1 RECONHECER a PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva
nos termos do Art. 71, § 2º, II, da Lei Complementar nº
621/2012 c/c o Art. 373, § 2º, II, do Regimento Interno
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;
1.2 DEIXAR de apreciar
inconstitucionalidade.

o

incidente

de

1.3 ACOLHER as razões de justificativa dos senhores
Audifax Charles Pimentel Barcelos, Malfiza Soares de
Paula, Sociedade Desportiva Serra Futebol Clube e José
Antônio Caliman, afastando as responsabilidades dos
mesmos, nos termos do presente voto.
1.4 MODIFICAR a natureza dos presentes autos para
Fiscalização/Auditoria;
1.5 DEIXAR de promover a reabertura da fase processual
em razão do prejuízo ao contraditório e à ampla defesa

1.8 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.

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

Secretário-geral das sessões

Acórdão 00590/2019-1
Processo: 02229/2018-7
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

-

UG: SEMIPRO - Secretaria Municipal de Infraestrutura,
Projetos e Obras de Vila Velha
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: LUIZ OTAVIO MACHADO DE CARVALHO,
JARBAS RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR, ALBERTO JORGE DE
MATOS
Representante: Membros do Ministério Público de
Contas (LUIS HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA)
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO
– JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA
VELHA – LICITAÇÃO – CONHECER – DETERMINAR – DAR
CIÊNCIA – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO
CARMO:
I - RELATÓRIO
Tratam os autos de Representação movida pelo
Ministério Público de Contas em face da Prefeitura
Municipal de Vila Velha, em razão de supostas irregulares
no edital de concorrência pública nº 2/2018, cujo objeto
é a contratação de empresa para a execução dos serviços
de manutenção preventiva e corretiva nos prédios
vinculados à rede municipal de saúde de Vila Velha, com
fornecimento de materiais e mão de obra.
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Após as medidas procedimentais preliminares foram
os autos à área técnica, que instruiu o feito com as
Manifestação Técnica 181/2018 - 1, que propôs pela
inclusão do Sr. Jarbas Ribeiro de Assis Júnior no rol de
responsáveis; Suspenção da licitação; Determinar oitiva
dos responsáveis.
Nos termos da Manifestação Técnica, foi proferido
Decisão Monocrática 479/2018 pelo então Relator João
Luiz Cotta Lovatti, ratificada em plenário pela Decisão
743/2018.
Os autos retornaram a área técnica, que por meio da
Instrução Técnica Inicial 227/2018-9 ao fim sugeriu:
1. A citação dos responsáveis descritos no quadro
adiante, nos termos do artigo 56, II, c/c artigo 63 da Lei
Complementar 621 de 8 de março de 2012 e 288, VIII,
do RITCEES, para que, no prazo estipulado, apresentem,
individual ou coletivamente, alegações de defesa, bem
como documentos que entenderem necessários, em
razão das irregularidades representadas e apontadas
individual ou coletivamente na MT-00181/2018-1:
RESPONSÁVEIS

subitens/ IRREGULARIDADES

IMPORTÂNCIA
DEVIDA
R$
VRTE
Luiz
Otávio 2.1 Ausência de parcelamento náo há
Machado
de do objeto - Serviços de naturezas
Carvalho
distintas em edital de manutenção
S e c r e t á r i o e reformas.
Municipal
de 2.2 Falta de especificação clara do NÃO HÁ
I n f ra e st r u t u ra , dos serviços pretendidos. Item 21,
Projetos e Obras 2101 e 210101 - ADMINISTRAÇÃO
LOCAL
de Vila Velha
2.3 Exigência de comprovação de não há
capacidade técnico-operacional para
habilitação em licitação.
2.4
Índices
econômicos NÃO HÁ
inapropriados
2.5 Questionamento adicional - NÃO HÁ
Projeto básico incompleto

Jarbas Ribeiro de 2.1 Ausência de parcelamento náo há
Assis Júnior
do objeto - Serviços de naturezas
S e c r e t á r i o distintas em edital de manutenção
Municipal
de e reformas.
Saúde de Vila 2.2 Falta de especificação clara do NÃO HÁ
dos serviços pretendidos. Item 21,
Velha
2101 e 210101 - ADMINISTRAÇÃO
LOCAL
2.3 Exigência de comprovação de não há
capacidade técnico-operacional para
habilitação em licitação.
2.4
Índices
econômicos NÃO HÁ
inapropriados
2.5 Questionamento adicional - NÃO HÁ
Projeto básico incompleto

-

Alberto Jorge de 2.1 Ausência de parcelamento náo há
Matos
do objeto - Serviços de naturezas
Presidente
da distintas em edital de manutenção
CPL da Secretaria e reformas.
Municipal
de 2.2 Falta de especificação clara do NÃO HÁ
I n f ra e st r u t u ra , dos serviços pretendidos. Item 21,
Projetos e Obras 2101 e 210101 - ADMINISTRAÇÃO
LOCAL
2.3 Exigência de comprovação de não há
capacidade técnico-operacional para
habilitação em licitação.
2.4
Índices
econômicos NÃO HÁ
inapropriados
2.5 Questionamento adicional - NÃO HÁ
Projeto básico incompleto

-

-

-

-

-

Encaminhados a SecexEngenharia elaborou Instrução
Técnica Conclusiva 407/2019, que ao fim propôs
procedência da representação, determinação à prefeitura
de vila velha, extinção com resolução do mérito com
posterior arquivamento, dispensar monitoramento e
ciência ao representante.
Nos termos regimentais, os autos foram encaminhados
ao Ministério Público Especial de Contas, que através
do Parecer 1055/2019-5, da lavra do Ilmo. Procurador
Luis Henrique Anastácio da Silva, anuiu a proposta
contida na ITC 407/2019, pugnando pela procedência da
Representação, sem prejuízo das determinações.
É o relatório.
II – REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

-

2. Manter a medida cautelar inaudita altera parte, que
suspendeu a Concorrência Nº 02/2018, bem como todos
atos dela decorrentes, até ulterior decisão do mérito;
3. Aplicar multa por não comunicar as providências
adotadas ao Tribunal, não apresentar extrato na
imprensa oficial quanto ao teor desta decisão, e também
não apresentar as informações solicitadas no item 3
da decisão, descumprindo assim a Decisão Plenária
743/2018-1;
4. a remessa de cópia dessa Manifestação Técnica,
juntamente com o Termo de Citação.
Foram apresentadas justificativas e documentos em
peças 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54 dos presentes
www.tce.es.gov.br

autos.

Preliminarmente, no que toca aos requisitos de
admissibilidade da Representação estabelecidos no
art. 94 da Lei Complementar 621/2012 c/c art. 177 do
RITCEES, como bem delineado pela unidade técnica
competente, vislumbra-se a observância às exigências
legais, em especial a exposição clara dos motivos que
deram ensejo à representação, além da demonstração
da legitimidade e interesse do representante, bem como
a instrução do feito com a documentação necessária.
Por essas razões, em linha com o entendimento técnico,
considero atendidos os pressupostos de admissibilidade,
de modo que se impõe o conhecimento da presente
representação.
III - FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Representação movida pelo
Ministério Público de Contas em face da Prefeitura
Municipal de Vila Velha, em razão de supostas irregulares
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no edital de concorrência pública nº 2/2018, cujo objeto
é a contratação de empresa para a execução dos serviços
de manutenção preventiva e corretiva nos prédios
vinculados à rede municipal de saúde de Vila Velha, com
fornecimento de materiais e mão de obra.
O representante afirma (Petição Inicial 00080/2018-3)
que existem graves ilegalidades no mencionado edital,
como: a contratação de mão de obra em edital de
manutenção e reformas, a falta de especificação clara
dos serviços pretendidos, a inclusão de cláusula restritiva
relacionada à comprovação de capacidade técnicooperacional para fins de habilitação, a existência de
cláusula restritiva com relação à qualificação econômicofinanceira.
III. 1 PRELIMINAR
Os responsáveis alegam perda do objeto, visto anulação
do certame. No entanto, frisa-se que nosso Regimento
Interno preceitua em seu artigo 307, §6º que a perda
superveniente do objeto se caracteriza quando
determinada a prestação de informação e, antes da
concessão da medida liminar se sanei as supostas
irregularidades. Nesse sentido, observo que a medida
cautelar foi datada de 22/03/2018 e a anulação do edital
somente em 04/04/2018, ou seja, a anulação ocorreu
posteriormente a medida cautelar, não podendo ser
enquadrada em perda superveniente do objeto, passo
então a análise de mérito.
IV – MÉRITO
IV.1 Ausência de parcelamento do objeto – serviços
de naturezas distintas em edital de manutenção e
reformas (item 2.1 da MT 298/2018-9).
Trata-se de irregularidade por previsão de objeto

excessivamente amplo, não parcelado com aglutinação
de serviços de natureza distinta.
Nesse sentido se observa que o parcelamento do
objeto, tem como objeto principal, a amplitude da
competitividade, resultando a Administração em um
menor preço na contratação.

Licitação a elaboração de editais, competindo-o atuar
tão somente, na fase externa da licitação iniciada após a
publicação do edital.

Pois bem, forçoso acompanhar a área técnica que
por falta de cumprimento da Decisão 743/2018 – que
o então Relator solicita cópia completa do processo
administrativo – não foi possível auferir de maneira
fática a responsabilidade dos referidos Secretarios.

Embora entendendo que a exigência de alvará de
funcionamento na fase habilitatória fere o caráter
competitivo do certame, visualizo no caso concreto, que
foram chamados para responder esta irregularidade
o chefe do executivo e o presidente da comissão de
licitação, o que, como já pacificado nesta Corte de
Contas a imputação de conduta sem nexo de causalidade
apontada apenas por exercer o cargo de chefe do
executivo se equivale à imputação de responsabilidade
objetiva vedada no nosso ordenamento pátrio e
quanto ao presidente da CPL, também já unânime o
entendimento de que não compete ao mesmo elaborar
os editais, em razão do disposto no artigo 6º, XVI c/c
art. 51 da Lei 8.666/93, onde se verifica que nenhuma
das atribuições cometidas à comissão de Licitação
localiza-se na fase interna do procedimento, na qual se
especifica o objeto, estima-se o seu valor de mercado,
colhe-se autorização da autoridade competente para
realizar a licitação ou contratação direta, deduzindo que
a comissão de licitação somente atua na fase externa da
licitação que tem início com a publicação do edital ou a
expedição da carta convite.

No entanto, divirjo do opinamento no que tange a
manutenção da irregularidade do Sr. Alberto Jorge de
Matos, Presidente da Comissão de Licitação, visto que
as atribuições conferidas pelo art. 6º, XVI c/c art. 51 da
Lei 8.666/93, não prevê atribuições concernentes a fase
interna do procedimento.

Em consequência, não vejo como imputar
responsabilização aos senhores Maurício Alves dos
Santos – Prefeito Municipal; Jean Carlos Coelho de
Oliveira – Presidente da Comissão Permanente de
Licitações e Cicero Henrique de Souza e Silva – Presidente
da Comissão Permanente de Licitações.

Sendo assim, já é entendimento nesta Corte de Contas
que não compete ao Presidente da Comissão de

Processo: 8552/2014 Data da sessão: 31/01/2018
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges Natureza: Controle

Conforme levantado pela área técnica em Instrução
Técnica Conclusiva 407/2019, constam nos autos apenas
os documentos: edital de concorrência (peça 3), projeto
básico da licitação (peça 4) e a planilha orçamentária
(peça 5).
A área técnica conclui que não consta nos autos
documentos suficientes para que se apure
responsabilidade dos Secretários de Saúde e de
Infraestrutura, Projetos e Obras de Vila Velha, no
entanto, entende pela responsabilidade do Presidente
da Comissão Permanente de Licitação da Secretária
Municipal de Infraestrutura, Projetos e Obras, por
constar o nome deste ao fim do edital em ﬂs. 35 (peça 3).
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Externo > Fiscalização > Auditoria > Controle Externo Fiscalização - Auditoria
Nesse sentido ainda, ressalto que da mesma maneira
em que restou prejudicada a análise de responsabilidade
dos Secretarios por carência de documentação, resta
também prejudicada quanto ao Presidente da Licitação,
vez que, não é possível apurar se o mesmo atuou na
elaboração do edital.
Pode constar seu nome na publicação do edital, pois
compete a este o ato de dar publicidade, mas tal fato não
importa necessariamente que o Presidente da Comissão
de Licitação participou da elaboração dos termos que ali
constam (termo de referência) e por via de consequência
não é possível enquadrar o nexo de causalidade.
Sendo assim, afasto a presente irregularidade, tendo em
vista o exposto e ainda, a juntada de justificativa em peça
46 a 54 dos presentes autos, em que restou comprovada
a boa-fé dos responsáveis que após se reunirem com a
área técnica desta Corte de Contas anularam a licitação
Concorrência 002/2018.
Embora não se apure responsabilidade na presente
irregularidade, imperioso que se recomende aos
Secretarios que observem a natureza do objeto licitado
se é possível o seu parcelamento e ainda, qual a maneira
mais vantajosa para a Administração.
IV.2 Falta de especificação clara dos serviços pretendidos
Item 21, 2101 e 210101 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (item
2.2 da MT 298/2018-9).
Argumenta a área técnica que não conta no projeto básico
especificação do que vem a ser “administração local”,
não constando justificativa e tampouco composição de
custo unitária. Aponta ainda que deixaram de realizar a

medição na planilha orçamentária.
Ressalto entendimento da área técnica em que afasta
responsabilidade do Presidente da Comissão de
Licitação, por não ser exigível sua expertise quanto a esta
irregularidade:
Nesse sentido, embora as questões relacionadas
à administração local possam até ser de amplo
conhecimento, não é de se esperar que o Presidente
da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, Projetos e Obras e os
Secretários de Infraestrutura, Projetos e Obras e de
Saúde de Vila Velha tenham condições e expertise para
verificar todas as particularidades das peças técnicas
elaboradas por profissionais específicos, ainda mais
quando não comprovada a área de conhecimento desses
gestores, que pode ser alheia ao ponto que se está a
discutir
Aqui pesasse o já argumentado, quanto a escassez de
documentos que nos impede de se analisar de forma
profunda a responsabilidade dos Secretarios de Saúde
e de Infraestrutura, Projetos e Obras de Vila Velha e do
Presidente da Licitação e ainda reafirmo não compete
ao Presidente da Comissão de Licitação a elaboração
de editais, competindo-o atuar tão somente, na fase
externa da licitação iniciada após a publicação do edital.
Sendo assim, afasto a presente irregularidade, tendo em
vista o exposto e ainda, a juntada de justificativa em peça
46 a 54 dos presentes autos, em que restou comprovada
a boa-fé dos responsáveis que após se reunirem com a
área técnica desta Corte de Contas anularam a licitação
Concorrência 002/2018.
IV.3 Exigência de comprovação de capacidade técnicowww.tce.es.gov.br

operacional para habilitação, em desconformidade com
as determinações legais (item 2.3 da MT 298/2018-9)
Quanto a esta irregularidade, remeto ao parecer
consulta 20/2017 em que esta Corte de Contas
entende pela possibilidade de exigência de atestado
de comprovação de capacidade técnico-operacional,
desde que as exigências estejam em conformidade com
características, quantidades e prazos.
É possível a exigência de atestado de capacidade técnicooperacional, desde que respeitada a letra do artigo 30,
inciso II da Lei 8.666/93, que exige que essa comprovação
seja compa�vel em características, quantidades e
prazos com o objeto da licitação, e que o objeto licitado
apresente grau de complexidade significativo, o que
necessariamente será motivado pela Administração, já
que a permissão de se exigir dito atestado em qualquer
circunstância pode caracterizar indevida restrição à
competitividade, destacando-se que o enquadramento
do objeto como de complexidade significativa é
competência da órgão licitante, em cada caso concreto,
enquadramento esse sujeito à fiscalização por parte
desta Corte de Contas, nos termos regimentais.
Conforme bem discorrido pela nossa equipe técnica,
no presente edital, não se pode verificar as exigências,
vez que, “não há comprovação de que os itens exigidos
no edital apresentem relevância e valor significativo
cumulativamente, como também não se verifica a
compatibilidade em características, quantidades e
prazos com o objeto da licitação. O mesmo se verifica
com relação à capacidade técnica profissional”.
A redação do edital ainda estabelece no subitem b.1.1 (ﬂ.
12 da Peça Complementar 02546/2018-3) a necessidade
de “execução concomitante”, “com duração mínima de
Segunda-feira, 24 de junho de 2019

42

ATOS DO PLENÁRIO

1 (um) mês”, de contemplar “a aplicação de pelo menos
07 (sete) itens” de serviços listados no quadro daquele
subitem e uma quantidade mínima de 02 (duas) obras.
Tais exigências não se amoldam àquelas indispensáveis
à garantia do cumprimento das obrigações, assim como
não se verifica justificativa técnica capaz de explicar a
adoção dos valores exigidos e não outros.

vista o exposto e ainda, a juntada de justificativa em peça
46 a 54 dos presentes autos, em que restou comprovada
a boa-fé dos responsáveis que após se reunirem com a
área técnica desta Corte de Contas anularam a licitação
Concorrência 002/2018.

Ressalta-se ainda, que a descrição dos serviços
foi realizada de forma genérica, sendo assim, traz
subjetividade a exigência, tornando a fiscalização do
contrato quase que impossível.

Argumenta a área técnica Trata-se de irregularidade
prevista no item 8.4, que trata da qualificação econômico
financeira alínea “e” do edital em que entende possível
a exigência de CCL mínimo, desde que devidamente
justificado nos autos.

Pois bem, muito embora a área técnica entenda que a
irregularidade de capacidade técnico-operacional, remete
ao edital de licitação, implicando nos procedimentos de
habilitação e julgamento dos interessados. E que por tal
fato o Presidente da Comissão Permanente de Licitação
da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Projetos e
Obras precisa deter o conhecimento sobre este aspecto,
remetendo como evidências da participação as ﬂs. 35,
peça 3 em que consta o nome do mesmo, com toda
vênia divirjo deste entendimento, por já todo o exposto
no item 2.1.
Ressaltando que o fato de constar o nome do Presidente
da Licitação no edital, não comprova sua participação
na elaboração dos termos do edital, tão somente,
caracteriza o fato de que lhe compete dar publicidade.
Em nome do princípio da eficiência, entendo que não
se faz necessário que se movimente a máquina pública
para que se junte toda essa documentação, vez que foi
comprovada a boa-fé dos responsáveis ao promoveram
a anulação do certame.
Desta feita, afasto a presente irregularidade, tendo em

IV.4 Índices econômicos inapropriados (item 2.4 da MT
298/2018-9)

Traz aos autos ainda, duas outras representações (TC
7450/2017 e TC 2232/2018) que correm junto a esta
Corte de Contas, a fim de demonstrar que o município
de Vila Velha tem aplicado tal exigência de forma
indiscriminada.
Nesse sentido, remeto ao já argumentado no item
anterior, quanto a falta de documentação motivo
pelo qual não foi possível auferir responsabilização
dos Secretarios, especialmente no que tange a não
responsabilização do Presidente da Comissão de
licitação.
IV.5 Projeto básico incompleto (item 2.5 da MT
298/2018-9)
Argumenta a área técnica que o projeto básico
apresentado, não atende a resolução 227/2011 desta
Corte de Contas, exemplificando que não consta no
referido projeto levantamento de quantitativos em que
cada unidade de saúde irá receber manutenção.
Vislumbra-se que a Administração transfere ao futuro
contratante a responsabilidade pela elaboração
www.tce.es.gov.br

do Plano de Manutenção e do Cronograma de
Manutenção Preventiva (item 9.13 da ﬂ. 15 e ﬂ. 34 da
Peça Complementar 2547/2018-8). Esses documentos
deveriam fazer parte do Projeto Básico, como elementos
fundamentais para compreensão dos serviços e
atividades que serão executadas. Afinal, esses dois
documentos caracterizariam a contratação a que se
pretende realizar e a confecção destes pelo futuro
contratado pode gerar suspeição nos levantamentos.
Isso porque o contratado tem interesse direto na
matéria, podendo haver conﬂitos de interesse que
possam ferir os princípios constitucionais da moralidade
e da impessoalidade.
Pois bem, acolho a fundamentação da área técnica, em
que entendo pela irregularidade desse item, no entanto
divirjo quanto a responsabilização do Secretário de
Saúde, isso porque a escassez de documentos não nos
permite uma análise de como se deu essa aprovação.
Estaria aqui, apontando uma responsabilidade objetiva
ao secretário, sem analisar o nexo de causalidade, à
jurisprudência pacificada na Corte de Contas, que em
casos análogos, entende que se a imputação dever se
ater à responsabilidade subjetiva, já que a objetiva se
assenta exclusivamente em mera presunção.
Nesse sentido, remeto ao já fundamentado no item
anterior, em se afastar as irregularidades por não ser
possivel apontar responsabilidade aos representados
pela escassez de documentos apresentados.
IV.6 Sobre a aplicação de multa sugerida na ITI
227/2018-9
Sugere a pare técnica em sua Instrução Técnica Inicial
que se aplica multa, por não “apresentar extrato na
imprensa oficial quanto ao teor desta decisão, e também
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não apresentar as informações solicitadas no item 3
da decisão, descumprindo assim a Decisão Plenária
743/2018-1.”
Esclarece que os responsáveis deixaram de apresentar
as informações complementares solicitadas na Decisão
Monocrática 479/2018-1, como a cópia completa do
processo administrativo do município, a composição
de preços do item de administração local, a justificativa
técnica para a adoção dos índices financeiros
considerados no edital e o projeto básico completo.
Pois bem, acompanho na íntegra o entendimento
exarado pela área técnica quanto a este item, fazendo
parte integrante de voto, que em síntese, entendeu que
ao anular a licitação, houve cumprimento parcial da
Decisão Monocrática 479/2018-1.
Frisando que, ainda que a ITI 227/2018-9 tenha sido
encaminhada como anexo da a decisão de citação deixou
de incluir explicitamente este apontamento relacionado
à multa para citação, não se verificando a adequada
oportunidade aos responsáveis do contraditório e da
ampla defesa quanto a este fato específico.
Sendo assim, sugiro a determinação ao município de Vila
Velha que cumpra as Decisões desta Corte de Contas,
nos termos do §4º do art. 307 do RITCEES e alertar que o
não atendimento dessas pode ensejar multa, prevista no
art. 389, IV do RITCEES.
CONCLUSÃO
Em nome do princípio da eficiência, entendo que não se
fazer necessário que se movimente a máquina pública
para que se junte toda essa documentação, vez que foi
comprovada a boa-fé dos responsáveis ao promoveram
a anulação do certame.

Em face da escassez de documentos que nos impede
de se analisar de forma profunda a responsabilidade
dos Secretarios de Saúde e de Infraestrutura, Projetos
e Obras de Vila Velha e do Presidente da Licitação, e
ainda da boa-fé demonstrada ao anular o certame, após
observar os apontamentos por esta Corte de Contas,
afasto as irregularidades e deixo de aplicar multa.
Por todo o exposto, divirjo parcialmente da área técnica,
aderidas pelo órgão ministerial, especificamente quanto
a responsabilização do Presidente da Licitação, e VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte
proposta de deliberação que submeto à consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1 CONHECER E JULGAR PROCEDENTE a presente
Representação, em razão do atendimento aos requisitos
de admissibilidade dispostos no artigo 178, I c/c art. 182
do RITCEES;
1.2 DEIXAR de aplicar multa;
1.3 DETERMINAR à Prefeitura de Vila Velha e aos
respectivos gestores competentes, dando CIÊNCIA ao
Controle Interno do município, que em futuras licitações
com mesmo objeto ou objetos similares, que tratem de
serviços e/ou obras de engenharia:
1.3.1 Observem a necessidade de parcelamento do
objeto, quando possível, nos termos do art. 23, §1º da
www.tce.es.gov.br

Lei 8.666/93, justificando consistentemente nos autos os
casos em que optarem por não observar o regramento
geral;
1.3.2 Para atendimento do art. 65 §6º da Lei 8.666/93,
prever critério objetivo de medição para a administração
local, com pagamentos proporcionais à execução
financeira da obra, abstendo-se de prever o custeio
desse item como um valor mensal;
1.3.3 Elaborem projeto básico de acordo com o art. 6º
e o art. 7º da Lei 8.666/93 e sigam a Orientação Técnica
OT – IBR 001/2006 do Instituto Brasileiro de Auditoria de
Obras Públicas;
1.3.4 Abstenham-se de incluir cláusulas restritivas
quanto à comprovação da capacidade técnica e da
qualificação econômico-financeira das licitantes,
em atendimento aos artigos 37, inciso XXI da CF e
art. 3º, §1º, I da Lei 8.666/93, atentando-se que as
comprovações de capacidade técnica profissional e
operacional requeridas devem se referir às parcelas de
maior relevância e valor significativo do objeto a ser
contratado, cumulativamente.
1.3.5 Apresentem as documentações comprobatórias de
atendimento às decisões desta Corte, em atendimento
ao §4º do art. 307 do RITCEES, sob pena de multa,
conforme inciso IV, art. 389 do RITCEES.
1.4 DISPENSAR a Secretaria Geral de Controle Externo
do monitoramento das determinações impostas;
1.5 CIÊNCIA ao Representante do teor da decisão final a
ser proferida conforme art. 307, §7º, do RITCEES;
1.6 Seja EXTINTO o processo com julgamento de mérito,
na forma na forma do § 5º, do art. 307 e do inciso I, do art.
310 do RITCEES, com o consequente ARQUIVAMENTO
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UGs: PMVV - Prefeitura Municipal de Vila Velha, SEMED Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha

1029/2019-2, sugere a improcedência da Representação
com posterior arquivamento do feito.

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

Relator: Rodrigo Coelho do Carmo

4. Especificação do quórum:

Responsável: MARCELO DA SILVA LUCHI, ROBERTO
BELING

Nos termos regimentais, O Ministério Público de Contas
por meio de parecer nº 01262/2019-1, anuiu aos
argumentos da área técnica, reservando-se o direito à
manifestação oral.

dos autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.

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

-

Fiscalização

II – FUNDAMENTAÇÃO

CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO
– IMPROCEDENTE - ARQUIVAR

Alega a Representante nos autos TC 831/2019 que
o suposto ganho da Administração que justifique a
aquisição por lote, não pode ser admitido, se dele
decorre uma restrição aos direitos de outras empresas a
participarem da licitação, entendendo se tratar de uma
afronta a Súmula 247 do TCU.

I – RELATÓRIO:
Os presentes autos tratam-se de Representação com
pedido de medida cautelar, interposto pelas sociedades
empresárias Consul e Tecnologia Educacional EIRELI
(TC 1153/2019) e Guardian Comercial e Serviços
EIRELI (processo em apenso TC 831/2019), relatando
a existência de irregularidades no Pregão Eletrônico
033/2019 realizado pela Secretaria Municipal de
Educação, com o objetivo de Registro de Preços para
aquisição de material escolar de distribuição gratuita
aos alunos da rede pública de Ensino Municipal de Vila
Velha.

Processos: 00831/2019-5, 01153/2019-4
Externo

Representante: GUARDIAN COMERCIAL E SERVICOS
EIRELI

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

Acórdão 00591/2019-1
Classificação: Controle
Representação

Terceiro interessado: MAX FREITAS MAURO FILHO

-

Os autos foram levados à julgamento para apreciação
de medida cautelar, onde acompanhando área técnica
e MPC, votei pelo indeferimento da liminar, o que fui
acompanhado pelos meus pares, gerando a Decisão
00275/2019.
Após trâmites processuais, instada a se manifestar, a
SecexSES por meio da Instrução Técnica Conclusiva nº
www.tce.es.gov.br

II.1 – Da divisão do Pregão Eletrônico em Lotes

Alega ainda, que o lote 1 discrimina materiais que serão
produzidos exclusivamente para a Prefeitura de Vila
Velha, exemplificando o estojo escolar e o apontador
confeccionado em PET, que segundo o requerente são
diferentes dos encontrados no mercado.
Assim, entende que a apresentação em kits em um único
lote, gera limitação na quantidade de participantes, e vai
de encontro com o princípio da legalidade.
Em resposta a impugnação do edital feita pelo
Representante, lhe foi informado que a escolha se deu
conforme a própria dinâmica da Educação Pública, visto
que a disposição em kits gera uma economia logística
para a Administração, já que não se faz necessária a mão
de obra para separação e organização.
Salienta a área técnica que a escolha por lotes por kits e
não por itens distintos, gera uma economia em escala,
esclarece em Manifestação Técnica 316/2019:
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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A adoção dos kits também gera uma economia de
logística a longo prazo para aquisição de kits a serem
fornecidos gratuitamente a alunos que ingressarem
na Rede Pública de Ensino após o início das aulas,
exemplificando: tratando-se de um registro de preços,
caso ingressem na Rede Municipal de Ensino Público
de Vila Velha um aluno do Ensino Fundamental anos
iniciais e um aluno de EJA, a Secretaria de Municipal
de Educação precisaria adquirir um kit de Material
para Ensino Fundamental (Anos Iniciais) e um kit de
Material para EJA, os quais seriam recebidos pela
Secretaria de Educação e encaminhados para a unidade
de ensino onde tais alunos foram matriculados. Caso
a Administração Pública adotasse a divisão de lotes
por itens/objetos a serem adquiridos, na situação
exemplificativa dada, seria necessário a aquisição de 32
(trinta e dois) itens distintos, que seriam recebidos pela
Secretaria, encaminhado a equipe destinada à separação
e organização dos kits conforme necessidade de cada
grupo escolar, para então ser encaminhada a unidade de
ensino para ser disponibilizada aos alunos.
A escolha pela adoção do lote com os itens sendo os
kits escolares distintos respeita a economia de escala,
uma vez que os itens a serem adquiridos em cada item
não variam muito de um para o outro, sem que haja
prejuízo operacional para a Administração Pública com
alocação de tempo e pessoal para fornecer a logística
necessária para organização e distribuição dos kits, nem
risco de algum dos itens não serem entregues e, assim,
prejudicar ou atrasar a entrega de tais kits.
Destacando que, ao se tratar de Pregão Eletrônico para
aquisição de material escolar, o atraso na entrega dos
kits ou sua entrega de forma incompleta são prejuízos

que impactam o aprendizado dos alunos da Rede Pública
de Ensino do Município.
Desta forma, a alegação da Representante de que o
“modelo de aquisição por lotes, compostos por produtos
que possuem características completamente diferentes”
adotado pela Administração seria irregular, não possui
fundamento.
II.2. – Do direcionamento do certame
Os Representantes alegam infringência ao Princípio da
Isonomia, em razão de direcionamento do instrumento
convocatório ao detalhar o “giz de cera” e todo material
PET (apontador), tendo estes como fornecedores,
respectivamente, somente as empresas Brink Mobil e JF
Ferramentaria.
Alegam ainda, que o produto “giz de cera” apresenta uma
especificação técnica diferente dos produtos existentes
no mercado, visto que deve ser acondicionado em
embalagem plástica rígida e ser acompanhado por um
apontador próprio de giz sem lâmina, alegando que tal
especificação não condiz com nenhum produto existente
no mercado, pois são acondicionados em papel cartão e
não possuem apontador.
Destacam que não se caracteriza só restrição, mas
também um monopólio de preço do produto pela
empresa que possuir material, sendo assim, com um
item a empresa pode ditar o seguimento do processo e o
custo a ser praticado.
O Secretário Municipal de Educação e o Pregoeiro,
vieram aos autos esclarecer que a exigência do material
PET, decorre da Portaria 987/1998 da ANVISA, e que por
se tratar de material de uso escolar e ainda infantil devese obedecer a um rígido padrão de segurança.
www.tce.es.gov.br

Á área técnica se manifesta no sentido de que não
há evidências suficientes para que se conclua que as
exigências previstas quanto aos itens “apontador” e “giz
de cera” sejam de fato abusivas (MT 314/2019).
Nos autos do TC 831/2019, extraímos da Manifestação
Técnica 316/2019 consta informação de que em uma
pesquisa rápida pode observar outras três empresas
que produz o “giz de cera” conforme as especiﬁcações
descritas no edital, in verbis:
No entanto, em pesquisa rápida realizada na internet
verificou-se a existência de, no mínimo, mais três marcas
que produzem o produto “giz de cera” conforme as
especificações do produto, BYZMARK, BRW e TRIS, não
havendo fundamento na alegação da Representante de
se tratar de restrição ao caráter competitivo do certame.
Os responsáveis apresentaram justificativa 133/2019,
em que esclarecem que a empresa Consul, apresentou
impugnação a Edital, no dia 29/01/2019, sob os
mesmos fundamentos aqui apresentados, e que teve
como resposta da Coordenação de Infraestrutura e
Compras da Secretaria Municipal de Educação que,
em síntese apertada, a proposta mais vantajosa para
a Administração, nem sempre será a de menor preço,
ressaltando que as afirmações de irregularidades são
alegóricas e genéricas, portanto, subsunção dos supostos
fatos, sem provas, ou até mesmo sugestões para que se
alcance um melhor interesse público.
Pois bem, em consulta ao pregão realizado, observo que
no lote 1, nove empresas registram propostas, inclusive
a empresa representante, sete delas foram classificadas,
ou seja, sete delas possuem o objeto como descrito no
edital, inclusive a representante, vez que a mesma, ficou
em terceiro lugar no pregão realizado. Tudo conforme
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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tabela abaixo:

RODRIGO COELHO DO CARMO

(FIGURA)

Conselheiro Relator

Diante destas constatações, não procedem os
argumentos trazidos em sede de representação de que o
objeto acima delineado seria fornecido por apenas uma
empresa, não havendo, portanto, direcionamento na
licitação.

1. ACÓRDÃO

II. 3 – Forma de julgamento

1.1 Julgar IMPROCEDENTE a presente representação,
nos termos do inciso I do art. 178 do RITCEES;

Alega o Representante nos autos do TC 831/2019 que ao
deﬁnir no edital o critério de julgamento das propostas,
não deveria indicar mais de uma forma, posto que a
forma descrita gera uma dupla interpretação e confusão.
In verbis:
2.2. Para efeito de julgamento dos preços no pregão
eletrônico, o critério poderá ser “preços médios” e/ou
“menor preço”, conforme composições e quantidades
estimadas, definidas a seguir:
No caso em questão as variações são múltiplas, pois
indica que poderá ser por preço médio, menor preço,
preço médio e menor preço, ou seja, como será definido
qual o critério de julgamento, uma vez que o preambulo
do edital indica menor preço por lote!?
Em que pese este argumento, não se tem comprovação
de dano causado por uma dupla interpretação, como já
demonstrado no item anterior, nove empresas registram
propostas, inclusive a empresa representante, sendo
sete delas classificadas.
Diante do exposto, acompanhando área técnica e corpo
ministerial 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 Plenário, ante as razões expostas
pelo relator, em:

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
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

1.2 CIENTIFICAR os interessados do teor da presente
decisão;
1.3 REMETER os autos ao Ministério Público de Contas,
após a confecção deste Acórdão nos termos do art. 62,
parágrafo único da LC 621/2012;
1.4 ARQUIVAR os presentes autos, após o trânsito em
julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 14/05/2019 – 14ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (vicepresidente no exercício da presidência), Rodrigo Coelho
do Carmo (relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel
Nader Borges e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-presidente no exercício da presidência
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
www.tce.es.gov.br

Acórdão 00592/2019-1
Processos: 01153/2019-4, 00831/2019-5
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

-

UGs: PMVV - Prefeitura Municipal de Vila Velha, SEMED Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Terceiro interessado: MAX FREITAS MAURO FILHO
Responsável: MARCELO DA SILVA LUCHI, ROBERTO
BELING
Representante: CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA
EDUCACIONAL EIRELI
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO
– IMPROCEDENTE - ARQUIVAR
O EXMO. SR. RELATOR CONSELHEIRO RODRIGO COELHO
DO CARMO:
I – RELATÓRIO:
Os presentes autos tratam-se de Representação com
pedido de medida cautelar, interposto pelas sociedades
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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empresárias Consul e Tecnologia Educacional EIRELI
(TC 1153/2019) e Guardian Comercial e Serviços
EIRELI (processo em apenso TC 831/2019), relatando
a existência de irregularidades no Pregão Eletrônico
033/2019 realizado pela Secretaria Municipal de
Educação, com o objetivo de Registro de Preços para
aquisição de material escolar de distribuição gratuita
aos alunos da rede pública de Ensino Municipal de Vila
Velha.
Os autos foram levados à julgamento para apreciação
de medida cautelar, onde acompanhando área técnica
e MPC, votei pelo indeferimento da liminar, o que fui
acompanhado pelos meus pares, gerando a Decisão
00275/2019.
Após trâmites processuais, instada a se manifestar, a
SecexSES por meio da Instrução Técnica Conclusiva nº
1029/2019-2, sugere a improcedência da Representação
com posterior arquivamento do feito.
Nos termos regimentais, O Ministério Público de Contas
por meio de parecer nº 01262/2019-1, anuiu aos
argumentos da área técnica, reservando-se o direito à
manifestação oral.
II – FUNDAMENTAÇÃO
II.1 – Da divisão do Pregão Eletrônico em Lotes
Alega a Representante nos autos TC 831/2019 que
o suposto ganho da Administração que justifique a
aquisição por lote, não pode ser admitido, se dele
decorre uma restrição aos direitos de outras empresas a
participarem da licitação, entendendo se tratar de uma
afronta a Súmula 247 do TCU.
Alega ainda, que o lote 1 discrimina materiais que serão
produzidos exclusivamente para a Prefeitura de Vila

Velha, exemplificando o estojo escolar e o apontador
confeccionado em PET, que segundo o requerente são
diferentes dos encontrados no mercado.

e organização dos kits conforme necessidade de cada
grupo escolar, para então ser encaminhada a unidade de
ensino para ser disponibilizada aos alunos.

Assim, entende que a apresentação em kits em um único
lote, gera limitação na quantidade de participantes, e vai
de encontro com o princípio da legalidade.

A escolha pela adoção do lote com os itens sendo os
kits escolares distintos respeita a economia de escala,
uma vez que os itens a serem adquiridos em cada item
não variam muito de um para o outro, sem que haja
prejuízo operacional para a Administração Pública com
alocação de tempo e pessoal para fornecer a logística
necessária para organização e distribuição dos kits, nem
risco de algum dos itens não serem entregues e, assim,
prejudicar ou atrasar a entrega de tais kits.

Em resposta a impugnação do edital feita pelo
Representante, lhe foi informado que a escolha se deu
conforme a própria dinâmica da Educação Pública, visto
que a disposição em kits gera uma economia logística
para a Administração, já que não se faz necessária a mão
de obra para separação e organização.
Salienta a área técnica que a escolha por lotes por kits e
não por itens distintos, gera uma economia em escala,
esclarece em Manifestação Técnica 316/2019:
A adoção dos kits também gera uma economia de
logística a longo prazo para aquisição de kits a serem
fornecidos gratuitamente a alunos que ingressarem
na Rede Pública de Ensino após o início das aulas,
exemplificando: tratando-se de um registro de preços,
caso ingressem na Rede Municipal de Ensino Público
de Vila Velha um aluno do Ensino Fundamental anos
iniciais e um aluno de EJA, a Secretaria de Municipal
de Educação precisaria adquirir um kit de Material
para Ensino Fundamental (Anos Iniciais) e um kit de
Material para EJA, os quais seriam recebidos pela
Secretaria de Educação e encaminhados para a unidade
de ensino onde tais alunos foram matriculados. Caso
a Administração Pública adotasse a divisão de lotes
por itens/objetos a serem adquiridos, na situação
exemplificativa dada, seria necessário a aquisição de 32
(trinta e dois) itens distintos, que seriam recebidos pela
Secretaria, encaminhado a equipe destinada à separação
www.tce.es.gov.br

Destacando que, ao se tratar de Pregão Eletrônico para
aquisição de material escolar, o atraso na entrega dos
kits ou sua entrega de forma incompleta são prejuízos
que impactam o aprendizado dos alunos da Rede Pública
de Ensino do Município.
Desta forma, a alegação da Representante de que o
“modelo de aquisição por lotes, compostos por produtos
que possuem características completamente diferentes”
adotado pela Administração seria irregular, não possui
fundamento.
II.2. – Do direcionamento do certame
Os Representantes alegam infringência ao Princípio da
Isonomia, em razão de direcionamento do instrumento
convocatório ao detalhar o “giz de cera” e todo material
PET (apontador), tendo estes como fornecedores,
respectivamente, somente as empresas Brink Mobil e JF
Ferramentaria.
Alegam ainda, que o produto “giz de cera” apresenta uma
especificação técnica diferente dos produtos existentes
no mercado, visto que deve ser acondicionado em
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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embalagem plástica rígida e ser acompanhado por um
apontador próprio de giz sem lâmina, alegando que tal
especificação não condiz com nenhum produto existente
no mercado, pois são acondicionados em papel cartão e
não possuem apontador.
Destacam que não se caracteriza só restrição, mas
também um monopólio de preço do produto pela
empresa que possuir material, sendo assim, com um
item a empresa pode ditar o seguimento do processo e o
custo a ser praticado.
O Secretário Municipal de Educação e o Pregoeiro,
vieram aos autos esclarecer que a exigência do material
PET, decorre da Portaria 987/1998 da ANVISA, e que por
se tratar de material de uso escolar e ainda infantil devese obedecer a um rígido padrão de segurança.
Á área técnica se manifesta no sentido de que não
há evidências suficientes para que se conclua que as
exigências previstas quanto aos itens “apontador” e “giz
de cera” sejam de fato abusivas (MT 314/2019).
Nos autos do TC 831/2019, extraímos da Manifestação
Técnica 316/2019 consta informação de que em uma
pesquisa rápida pode observar outras três empresas
que produz o “giz de cera” conforme as especiﬁcações
descritas no edital, in verbis:
No entanto, em pesquisa rápida realizada na internet
verificou-se a existência de, no mínimo, mais três marcas
que produzem o produto “giz de cera” conforme as
especificações do produto, BYZMARK, BRW e TRIS, não
havendo fundamento na alegação da Representante de
se tratar de restrição ao caráter competitivo do certame.
Os responsáveis apresentaram justificativa 133/2019,
em que esclarecem que a empresa Consul, apresentou

impugnação a Edital, no dia 29/01/2019, sob os
mesmos fundamentos aqui apresentados, e que teve
como resposta da Coordenação de Infraestrutura e
Compras da Secretaria Municipal de Educação que,
em síntese apertada, a proposta mais vantajosa para
a Administração, nem sempre será a de menor preço,
ressaltando que as afirmações de irregularidades são
alegóricas e genéricas, portanto, subsunção dos supostos
fatos, sem provas, ou até mesmo sugestões para que se
alcance um melhor interesse público.
Pois bem, em consulta ao pregão realizado, observo que
no lote 1, nove empresas registram propostas, inclusive
a empresa representante, sete delas foram classificadas,
ou seja, sete delas possuem o objeto como descrito no
edital, inclusive a representante, vez que a mesma, ficou
em terceiro lugar no pregão realizado. Tudo conforme
tabela abaixo:
(FIGURA)
Diante destas constatações, não procedem os
argumentos trazidos em sede de representação de que o
objeto acima delineado seria fornecido por apenas uma
empresa, não havendo, portanto, direcionamento na
licitação.
II. 3 – Forma de julgamento
Alega o Representante nos autos do TC 831/2019 que ao
deﬁnir no edital o critério de julgamento das propostas,
não deveria indicar mais de uma forma, posto que a
forma descrita gera uma dupla interpretação e confusão.
In verbis:
2.2. Para efeito de julgamento dos preços no pregão
eletrônico, o critério poderá ser “preços médios” e/ou
“menor preço”, conforme composições e quantidades
www.tce.es.gov.br

estimadas, definidas a seguir:
No caso em questão as variações são múltiplas, pois
indica que poderá ser por preço médio, menor preço,
preço médio e menor preço, ou seja, como será definido
qual o critério de julgamento, uma vez que o preambulo
do edital indica menor preço por lote!?
Em que pese este argumento, não se tem comprovação
de dano causado por uma dupla interpretação, como já
demonstrado no item anterior, nove empresas registram
propostas, inclusive a empresa representante, sendo
sete delas classificadas.
Diante do exposto, acompanhando área técnica e corpo
ministerial VOTO no sentido de que o Plenário aprove
a seguinte minuta de ACÓRDÃO que submeto à sua
consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Plenário, ante as razões expostas
pelo relator, em:
1.1 Julgar IMPROCEDENTE a presente representação,
nos termos do inciso I do art. 178 do RITCEES;
1.2 CIENTIFICAR os interessados do teor da presente
decisão;
1.3 REMETER os autos ao Ministério Público de Contas,
após a confecção deste Acórdão nos termos do art. 62,
parágrafo único da LC 621/2012;
1.4 ARQUIVAR os presentes autos, após o trânsito em
julgado.
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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2. Unânime.

Recursos Humanos de Serra

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

Relator: Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha

4. Especificação do quórum:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2015 –
REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO - DETERMINAR –
DAR CIÊNCIA - ARQUIVAR

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

Acórdão 00593/2019-1
Processo: 07408/2016-3
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: SEAD - Secretaria Municipal de Administração e

Responsável: CLAUDIO JOSE MELLO DE SOUSA

O EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA
CUNHA:
RELATÓRIO:
Tratam os autos da Prestação de Contas Anual da
Secretaria Municipal de Administração e Recursos
Humanos da Serra - SEAD, referente ao exercício de
2015, sob a responsabilidade do senhor Cláudio José
Mello de Sousa.
Com base no Relatório Técnico n.º 00515/2017-6 e na
Instrução Técnica Inicial n.º 00921/2017-2, foi proferida
a Decisão Monocrática 01287/2017-4, por meio da
qual o gestor responsável foi citado para justificar os
seguintes indícios de irregularidades:
3.2.1.1 – Divergência entre saldo contábil e os extratos
bancários.
3.2.2.1 Divergência apurada entre os registros contábeis
de bens móveis mediante envio do inventário �sico
(INVMOV).
3.2.2.2 Não comprovação dos saldos contábeis de bens
imóveis mediante envio do inventário �sico (INVIMO).
3.3.1 Ausência de Medidas Administrativas que
viabilizassem a emissão do parecer do controle interno
sobre a prestação de contas anual.
Devidamente citado, o responsável apresentou suas
razões de justificativas (Defesa n.º 01167/2017-4).
www.tce.es.gov.br

Instado a manifestar-se, o Núcleo de Controle Externo
de Economia e Contabilidade – NCE, por meio da
Instrução Técnica Conclusiva n.º 01487/2018-8, opinou
pela manutenção dos indicativos de irregularidades
dos itens 3.2.2.1, 3.2.2.2 e 3.3.1 do RT 515/2017, e por
consequência pelo julgamento REGULAR COM RESSALVA
da prestação de contas anual, com determinações.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n.º
04633/2018-2, de lavra do Procurador Dr. Luciano Vieira,
pugna que seja a prestação de contas julgada Regular
com Ressalva, dando quitação ao responsável, com as
determinações propostas pela área técnica.
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 com ressalva da Prestação de Contas
Anual, nos termos dos fundamentos expostos pelo
corpo técnico conforme Instrução Técnica Conclusiva
n.º 01487/2018-8, abaixo transcrita:
(...)
2.1 DIVERGÊNCIA ENTRE SALDO CONTÁBIL E OS
EXTRATOS BANCÁRIOS. (ITEM 3.2.1.1 DO RTC 515/20176).
Base legal: Artigos 85 e 89 da Lei 4320/64.
De acordo com o item 3.2.1.1 Relatório Técnico Contábil
RTC 515/2017-6,
(FIGURA)
Do confronto entre registros constantes dos extratos
bancários e contábeis no encerramento do exercício
financeiro de 2015, relativos às Disponibilidades
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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financeiras em conta corrente/aplicação, verificou-se a
diferença de R$ 1.810.028,73.
[...]
Verifica-se na conta caixa e equivalente de caixa
(código 111000000000) e no termo de verificação
de disponibilidades – TVDISP o saldo contábil
das disponibilidades financeiras no montante
de R$ 29.512.695,24, entretanto os extratos
bancários encaminhados demonstraram o valor
de R$ 27.702.666,51, ou seja, uma diferença de
R$ 1.810.028,73.
Assim, sugere-se a citação do gestor para que apresente
as suas justificativas.
JUSTIFICATIVAS
18140/2017-9)

APRESENTADAS

(PROTOCOLO

N.

Diante dessa inconsistência foi apresentada a seguinte
argumentação:
(FIGURA)
(FIGURA)
(FIGURA)
(FIGURA)
(FIGURA)
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Conforme transcrito, o justificante afirma que, por
equívoco, foram encaminhados extratos pertencentes a
outras Unidades Gestoras junto à presente PCA.
Dando suporte a essa argumentação, foram apresentados
novos extratos, bem como cópias dos Balancetes de
Verificação relativos às Unidade Gestora da Secretaria de
Administração e do Fundo Municipal da Infância.

Da sua análise, verificam-se os extratos bancários de
dezembro/2015 relativos às contas Banestes, ag. 0110,
ns. 19.348.903, 24.721.664, 25.630.591, 3.867.611
e 23.756.935, Banco do Brasil, ag. 11923-7, 2831414, 15001 e 17768-7 e Caixa Econômica Federal, ag.
882, operação, ns. 41-3, 47-2 e 647.063-2. Com
isso, não restou saldo contábil sem correspondente
registro bancário, estando ambos exibindo o mesmo
saldo de disponibilidades em 31/12/2015, no total de
R$ 29.512.695,24.
Quanto às contas Banco do Brasil, ag. 1301, ns, 413399, 43049 e 45009, conforme Balancetes de Verificação
apresentados, é possível constatar que não pertencem à
Unidade Gestora da SEAD:

Bens

em 2.316.358,93

almoxarifado
Bens móveis
Bens imóveis
Bens intangíveis

97.096.442,79
2.199.881.190,23
-

2.316.358,93

-

462.130,36
-

96.634.312,43
2.199.881.190,23
-

Fonte: Processo TC 7.408/2016- Prestação de Contas
Anual/2015.
[...]
Do confronto entre os valores registrados no balanço
patrimonial e nos inventários do exercício financeiro de
2015, verifica-se que as demonstrações contábeis não
reﬂetem adequadamente os saldos patrimoniais.
JUSTIFICATIVAS
18075/2017-1)

APRESENTADAS

(PROTOCOLO

N.

Diante da inconsistência apontada, o defendente
apresentou a seguinte justificativa:

(FIGURA)
(FIGURA)
Nesse contexto, considerando que os saldos bancários
relativos às contas correntes estão devidamente
evidenciados nos autos e diante das informações
apresentadas nessa fase de justificativas, sugere-se que
seja considerado saneado o indicativo de irregularidade.
2.2 DIVERGÊNCIA APURADA ENTRE OS REGISTROS
CONTÁBEIS DE BENS MÓVEIS MEDIANTE ENVIO DO
INVENTÁRIO FÍSICO (INVMOV). (ITI 1057/2017 C/C ITEM
3.2.2.1 DO RTC 490/2017-1).

(FIGURA)
(FIGURA)
(FIGURA)
(FIGURA)
(FIGURA)
(FIGURA)
(FIGURA)
(FIGURA)

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

(FIGURA)

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

Conforme transcrito, o defendente reafirma que, ao
tempo do encerramento do exercício de 2015, não
estavam concluídos os trabalhos da comissão por
ele instituída para implantação dos Procedimentos
Contábeis Patrimoniais Específicos relativos às Portarias

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

Balanço

Inventário

Patrimonial
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STN, sendo executada etapa relativa à avaliação e
reavaliação dos bens, segundo cronograma estabelecido
pelo Município.
Dando suporte a essa argumentação, foram reenviadas
cópias da Portaria 54/2015 de designação da referida
comissão, de Relatório Parcial sobre a realização dos
seus trabalhos e do o�cio OF. PMS Nº041/2014 que trata
da revisão dos prazos do cronograma de implantação
dos referidos procedimentos.
Nesse sentido, o citado reforça que a relação de bens
constante do arquivo INVMOV corresponde aos itens
até então avaliados e reavaliados e não à totalidade do
patrimônio da SEAD, uma vez que os procedimentos
patrimoniais seriam finalizados somente no exercício de
2016.
Contudo, ainda que as presentes justificativas sejam
datadas de novembro de 2017, não apresentam novo
Inventário contento a totalidade da carga patrimonial
da SEAD, ou mesmo Relatório Conclusivo relativo aos
trabalhos realizados pela Comissão instituída para esse
fim, conforme seu cronograma.
Dito isso, há que se destacar que os bens constantes
daquela relação (arquivo INVMOV), no total de
R$ 462.130,36, representaram menos de 0,5% (zero
vírgula cinco por cento) do saldo final de 31/12/2015,
relativo aos bens patrimoniais móveis da UG, no total de
R$ 97.096.442,79.
Em que pese a publicação da Portaria STN nº 548 e da
Instrução Normativa TC n. 036, de 23 de fevereiro de
2016, cabe destacar que as mesmas tratam da adoção de
novos procedimentos contábeis relativos à classificação,
bem como à mensuração do patrimônio público, visando

a consolidação das contas públicas nacionais sob uma
mesma base conceitual.
Dessa forma, nos termos do art. 94 da Lei n. 4.320/64,
a contabilidade deverá manter registros analíticos de
todos os bens de caráter permanente, com indicação dos
elementos necessários para a perfeita caracterização
de cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua
guarda e administração.
Também merece destaque o item 3.3.2 do Plano de
Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais,
anexo à referida Portaria STN nº 548:
3.3.2 Resumo das ações necessárias para a implantação
Os procedimentos relacionados ao ativo imobilizado
guardam relação com a integração entre os sistemas
de gestão patrimonial e o sistema contábil. Na
impossibilidade desta integração, é necessário que o
registro contábil possua suporte documental.
No procedimento de implantação dos registros contábeis
do ativo imobilizado, devem ser destacadas em notas
explicativas a política contábil de depreciação e exaustão,
de reavaliação e de ajuste ao valor recuperável. Ademais,
quando da existência de políticas contábeis distintas
para os bens legado do imobilizado, estas deverão ser
evidenciadas em notas explicativas.
É importante destacar que os procedimentos de
registro contábil não devem ser confundidos com a
responsabilização pelo controle patrimonial. Faz-se
necessária a segregação de funções dos responsáveis
pelo registro contábil da informação e do controle e
gestão patrimonial. A conciliação patrimonial, entre o
sistema de patrimônio e o sistema contábil, deve ser
realizada periodicamente (recomenda-se, pelo menos,
www.tce.es.gov.br

uma vez ao mês). (grifo nosso)
Como se vê, tanto Portaria STN n°. 548/2015, quando
a Instrução Normativa TC n. 036/2016, concedem
prazo para que os entes públicos procedam ao
reconhecimento, à mensuração e à evidenciação,
e outras medidas, de bens móveis e imóveis que
jamais tenham sido registrados no patrimônio
do Ente/Órgão.
Não amparam, portanto, a situação daqueles bens
móveis já devidamente reconhecidos e registrados na
contabilidade, no total de R$ 97.096.442,79. A situação
destes deveria estar devidamente demonstrada e
evidenciada.
Portando, não tendo sido apresentada a listagem
analítica completa com os valores dos bens patrimoniais
móveis pertencentes à carga patrimonial da SEAD,
sugere-se que seja mantido o indício de irregularidade.
2.3
NÃO
COMPROVAÇÃO
DOS
SALDOS
CONTÁBEIS
DE
BENS
IMÓVEIS
MEDIANTE
ENVIO
DO
INVENTÁRIO
FÍSICO
(INVIMO).
(ITI 570/2017-5 C/C ITEM 3.2.2.2 DO RTC 312/2017-7).
Base legal: Artigo 3º da IN 34/2015, Anexo I “B” e
artigos 94 e 96 da Lei Federal nº 4.320/1964.
De acordo com o item 3.2.2.2 Relatório Técnico Contábil
RTC 312/2017-7,
(FIGURA)
[...]
Não foi encaminhado o arquivo de inventário de bens
imóveis (INVIMO) com os seus respectivos valores
impossibilitando o confronto com o valor registrado no
Balanço Patrimonial de R$ 2.199.881.190,23.
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Assim, faz-se necessário que o gestor responsável seja
citado a encaminhar o respectivo inventário, detalhando
os valores constantes na Tabela 02 que tem como fonte
os montantes registrados na contabilidade, e caso haja
divergência, encaminhe justificativas e documentos
comprovando os ajustes realizados.
JUSTIFICATIVAS
11003/2017-2)

APRESENTADAS

(PROTOCOLO

N.

Diante da inconsistência apontada, o defendente
apresentou a seguinte argumentação:
(FIGURA)
(FIGURA)
(FIGURA)
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Como se vê, o defendente reafirma que, ao tempo
do encerramento do exercício de 2015, não estavam
concluídos os trabalhos da comissão por ele instituída
para implantação dos Procedimentos Contábeis
Patrimoniais Específicos relativos às Portarias STN, sendo
mantido o cronograma estabelecido pelo Município.
O citado segue afirmando que os bens patrimoniais
imóveis da SEAD já teriam sido transferidos para o novo
sistema SMARam, estando em fase de classificação e
conferência à época do encerramento do exercício de
2015.
Contudo, ainda que as presentes justificativas sejam
datadas de novembro de 2017, não apresentam novo
Inventário contento a totalidade da carga patrimonial
da SEAD, ou mesmo Relatório Conclusivo relativo aos
trabalhos realizados pela Comissão instituída para esse
fim, conforme seu cronograma.

Em que pese essa argumentação, como já tratado no item
2.2, tanto Portaria STN n°. 548/2015, quando a Instrução
Normativa TC n. 036/2016, concedem prazo para que
os entes públicos procedam ao reconhecimento, à
mensuração e à evidenciação, e outras medidas, de bens
móveis e imóveis que jamais tenham sido registrados
no patrimônio do Ente/Órgão.
Não amparam, portanto, a situação daqueles bens
imóveis já devidamente reconhecidos e registrados
na contabilidade, no total de R$ 2.199.881.190,23. A
situação destes deveria estar devidamente demonstrada
e evidenciada.
Portando, não tendo sido apresentada a listagem
analítica completa com os valores dos bens patrimoniais
imóveis pertencentes à carga patrimonial da SEAD,
sugere-se que seja mantido o indício de irregularidade.
2.4 AUSÊNCIA DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS QUE
VIABILIZASSEM A EMISSÃO DO PARECER DO CONTROLE
INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.
(ITI 921/2017-2 C/C ITEM 3.3.1 DO RTC 515/2017-6).
Base legal: art. 82 da Lei complementar 621/2012, art.
135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art 5º da Res. TCEES
227/2011, IN TCEES 34/2015.
De acordo com o item 3.3.1 Relatório Técnico Contábil
RTC 515/2017-6,
O artigo 82 da Lei Complementar 621/2012 é taxativo ao
estabelecer que,
Art. 82. As contas dos administradores e responsáveis
pela gestão de recursos públicos estaduais e municipais,
submetidas a julgamento do Tribunal de Contas, na
forma de tomada ou prestação de contas, observarão o
disposto no Regimento Interno e em atos normativos do
www.tce.es.gov.br

Tribunal de Contas. [...]
§ 2º As contas serão acompanhadas do relatório e do
parecer conclusivo da unidade executora do controle
interno, os quais deverão conter os elementos indicados
em atos normativos do Tribunal de Contas.
Verifica-se que o relatório encaminhado expõe que
não foi possível avaliar os resultados, quanto à eficácia,
eficiência e economicidade da gestão orçamentária,
financeira, patrimonial e contábil da Secretaria
Municipal de Administração e Recursos Humanos, assim,
a Controladoria Geral do Município de Serra se absteve
de emitir parecer conclusivo sobre a prestação de contas
do ordenador de despesas.
Desta forma, sugere-se a citação do responsável para
que apresente razões de justificativa em relação a não
adoção das medidas administrativas necessárias para
a disponibilização da documentação da PCA para o
Controle Interno no prazo previsto, o que provocou o
encaminhamento de relatório e parecer do controle
interno de forma inconclusiva e sem os elementos
mínimos estabelecidos no Anexo 12 da Instrução
Normativa TC nº 28/2013 alterada pela Instrução
Normativa TC nº 33/2014.
JUSTIFICATIVAS
18140/2017-9)

APRESENTADAS

(PROTOCOLO

N.

Diante da inconsistência apontada, o defendente
apresentou a seguinte argumentação:
(FIGURA)
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Sendo chamado aos autos, o justificante alega que
o envio dos documentos que compõem a PCA à
Controladoria Geral do Estado era de responsabilidade
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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da Secretaria Municipal da Fazenda, nos termos do
Decreto n. 6671/2015, que estabeleceu normas relativas
ao encerramento do exercício de 2015:
(FIGURA)
Contudo, o mesmo Decreto de Encerramento não
eximiu os ordenadores de despesas de dar subsídios à
Controladoria Geral do Município para formação de sua
opinião:
(FIGURA)
[...]
(FIGURA)

Serra – SEAD, foi encaminhada à CGM em 22/03/2016, de
forma incompleta e fora do prazo previsto (11/03/2016),
fato este que impediu a realização de uma análise mais
profunda.
Destacamos, ainda, que os Demonstrativos Contábeis,
que compõe a Prestação de Contas Secretaria de
Administração e Recursos Humanos, Ilmo. Sr. Secretário
Municipal Cláudio Mello de Souza, não foram enviados a
esta Controladoria Geral pela Diretoria de Contabilidade
deste município, relativo ao exercício financeiro de
2015, inviabilizando a Análise Contábil, Orçamentária,
Financeira e Patrimonial.

Ademais, nos termos do art. 4º da Instrução Normativa
TC n. 34/2015 e alterações, as contas a serem prestadas
pelos ordenadores de despesas da administração
direta e indireta dos Poderes Executivos Municipais
compreendem o rol de documentos integrantes do seu
ANEXO I, quadro B, dentre eles o relatório e parecer
conclusivo emitido pelo controle interno (arquivo RELUCI)
contendo os elementos indicados no ANEXO II, Tabela 7,
da IN TC 34/2015, bem como pronunciamento expresso
do chefe do órgão atestando ter tomado conhecimento
das conclusões nele contidas (arquivo PROEXE).

Como não foi possível avaliar os resultados, quanto
à eficácia, eficiência e economicidade da gestão
orçamentária, financeira, patrimonial e contábil da
Secretaria Municipal de Administração e Recursos
Humanos, essa Controladoria Geral se abstém de emitir
opinião.

Somando-se a isso, conforme art. 5º da Resolução TC n.
227/2011 e alterações, as PCA’s destituídas dos arquivos
RELUCI e PROEXE serão consideradas incompletas, o que
poderá ensejar sua rejeição.

Em que pese o Controle Interno ter sua atuação
limitada pela ausência de tem hábil, esse foi um fator
preponderante à época do envio da PCA.

Seguindo sua argumentação, o citado atribui essa demora
a dificuldades técnicas enfrentadas para adequação de
formato dos demonstrativos contábeis a alterações na IN
34/2013:
(FIGURA)

assegurar o bom gerenciamento dos negócios públicos. O
controle interno, mediante as ações de vigilância e
orientação das atividades dos administradores, visa
assegurar a eficiente arrecadação das receitas e a
adequada execução dos recursos públicos.
Portanto, ainda que não seja possível afirmar que tenha
trazido prejuízo à análise da presente prestação de contas
(2015), uma vez que o controle interno não se posicionou
objetivamente quando à adequação dos demonstrativos
contábeis, conforme determina a legislação pertinente,
sugere-se que seja mantido o indício de irregularidade.
Sugerimos, ainda, determinar ao atual ordenador de
despesas, ou a quem lhe vier a substituir, que tome as
medidas necessárias para adequação aos mandamentos
constitucionais, bem como às Resoluções e Instruções
Normativas desta Corte de Contas que tratem desse
assunto, e busquem providências que assegurem à
unidade de controle interno o desenvolvimento de suas
atividades de forma eficiente, eficaz e permanente.
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual da Secretaria
Municipal de Administração e Recursos Humanos
de Serra - SEAD, relativa ao exercício de 2015, sob a
responsabilidade do Sr. Claudio Jose Mello De Sousa.
Conforme exposto, não foram apresentados elementos
suficientes ao afastamento da seguinte irregularidade:

Superada essa questão, conforme arquivo RELUCI, o
Controle Interno não manifestou opinião conclusiva
sobre as contas da unidade gestora:

Contudo, mesmo decorridos 20 (vinte) meses desde sua
homologação em 12/04/2016, não foi apresentado novo
arquivo RELUCI com manifestação objetiva do Controle
Interno.

2.2 DIVERGÊNCIA APURADA ENTRE OS REGISTROS
CONTÁBEIS DE BENS MÓVEIS MEDIANTE ENVIO DO
INVENTÁRIO FÍSICO (INVMOV). (ITI 1057/2017 C/C
ITEM 3.2.2.1 DO RTC 490/2017-1);

Destacamos que a PCA de 2015 referente à Secretaria
Municipal de Administração e Recursos Humanos de

Ressalte-se aqui a importância do controle interno ao
dispor à administração pública instrumentos destinados a

2.3 NÃO COMPROVAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS
DE BENS IMÓVEIS MEDIANTE ENVIO DO INVENTÁRIO
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FÍSICO (INVIMO). (ITI 570/2017-5 C/C ITEM 3.2.2.2 DO
RTC 312/2017-7); e
2.4 AUSÊNCIA DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS QUE
VIABILIZASSEM A EMISSÃO DO PARECER DO CONTROLE
INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. (ITI
921/2017-2 C/C ITEM 3.3.1 DO RTC 515/2017-6).
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na
legislação pertinente, opina-se no sentido de que
este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR COM
RESSALVA a Prestação de Contas da Secretaria Municipal
de Administração e Recursos Humanos de Serra - SEAD,
sob a responsabilidade do Sr. Claudio Jose Mello De
Sousa, relativamente ao exercício de 2015, com base
no art. 84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012, em
face da manutenção das irregularidades 2.2, 2.3 e 2.4
desta instrução.
Sugere-se, ainda, a emissão de determinação ao atual
ordenador de despesas da SEAD, ou a quem lhe vier a
substituir, para que:
Efetue os ajustes necessários para adequar os registros
contábeis e patrimoniais à real situação da entidade;
Encaminhe nota explicativa, junto à prestação de contas
anual do exercício corrente, informando as providências
tomadas e os ajustes realizados;
Cumpra a regulamentação pertinente ao controle
interno, especialmente quanto à Resolução 227/2011
e IN 34/2015, buscando providências que assegurem à
unidade de controle interno o desenvolvimento de suas
atividades de forma eficiente, eficaz e permanente.
Desse modo, dos elementos constantes dos autos,
entendo que assiste razão à área técnica e ao Ministério
Público de Contas, quanto à regularidade com ressalva

das contas em apreço, na forma do artigo 86 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 Cicilio� 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 COM RESSALVA a Prestação de
Contas da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E RECURSOS HUMANOS DA SERRA, referente ao
exercício de 2015, sob a responsabilidade do Sr.
CLÁUDIO JOSÉ MELLO DE SOUSA, dando-lhe quitação;
1.2 DETERMINAR ao atual ordenador de despesas da
SEAD, ou a quem lhe vier a substituir, para que:
Efetue os ajustes necessários para adequar os registros
contábeis e patrimoniais à real situação da entidade,
informando em nota explicativa na próxima prestação
de contas anual as providências tomadas (itens 2.2 e 2.3
da ITC 01487/2018-8);
Cumpra a regulamentação pertinente ao controle
interno, especialmente quanto à Resolução 227/2011
e IN 34/2015, buscando providências que assegurem à
unidade de controle interno o desenvolvimento de suas
www.tce.es.gov.br

atividades de forma eficiente, eficaz e permanente (item
2.4 da ITC 01487/2018-8).
1.3 Dar ciência aos interessados, arquivando-se os
autos, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 14/05/2019 – 14ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (vicepresidente no exercício da presidência), Luiz Carlos
Ciciliotti da Cunha (relator), Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio
Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-presidente no exercício da presidência
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
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Processo: 04527/2018-1

no balanço patrimonial.

7, abaixo transcritos:

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

3.2.2.3 Divergência entre os valores apurados no
inventário anual dos bens imóveis e os saldos registrados
no balanço patrimonial.

2.1 AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADES
FINANCEIRAS POR MEIO DE EXTRATO BANCÁRIO. (item
3.2.1.1 do Relatório Técnico nº 364/2018).

Devidamente citado, o responsável apresentou suas
razões de justificativas (Defesa n.º 00074/2019-6).

Base Legal: artigos 85 e 89 da Lei 4320/64.

Instado a manifestar-se, o Núcleo de Controle Externo
de Economia e Contabilidade – NCE, por meio da
Instrução Técnica Conclusiva n.º 00474/2019-7, propôs
o afastamento dos indicativos de irregularidades dos
itens 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.2.1 e 3.2.2.2 e manutenção do
indício de irregularidade referente ao item 3.2.2.3. No
entanto, em razão da natureza da irregularidade, opinou
pelo julgamento REGULAR COM RESSALVA da prestação
de contas anual, com determinação ao atual gestor,
ou quem vier substituir, que na próxima prestação de
contas, após ciência do resultado do julgamento desta
prestação de contas, encaminhe o inventário de bens
imóveis compa�veis com os registros contábeis.

A prestação de contas não comprovou por meio de
extratos bancários, os saldos financeiros registrados na
contabilidade referente às seguintes contas bancárias:

Exercício: 2017
UG: FES - Fundo Estadual de Saúde
Relator: Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha
Responsável: RICARDO DE OLIVEIRA
Interessado: NESIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – FUNDO ESTADUAL DE
SAÚDE - EXERCÍCIO DE 2017 – REGULAR COM RESSALVA
– DETERMINAÇÃO - DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA
CUNHA:
RELATÓRIO:
Tratam os autos da Prestação de Contas Anual do Fundo
Estadual de Saúde, referente ao exercício de 2017, sob a
responsabilidade do senhor Ricardo de Oliveira.
Com base no Relatório Técnico nº 364/2018-2 e na
Instrução Técnica Inicial n.º 00648/2018-1, foi proferida
a Decisão SEGEX n.º 00627/2018-1, por meio da qual o
gestor responsável foi citado para justificar os seguintes
indícios de irregularidades:
3.2.1.1 – Ausência de comprovação de disponibilidades
financeiras por meio de extrato bancário.

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n.º
01521/2019-1, de lavra do Procurador Dr. Luiz Henrique
Anastácio da Silva, anui aos argumentos fáticos e jurídicos
delineados na Instrução Técnica Conclusiva e pugna pela
regularidade com ressalva da prestação de contas anual,
sem prejuízo da expedição da determinação sugerida.

3.2.1.2 – Ausência de conciliação bancária para justificar
divergência entre banco e contabilidade.

É o Relatório. Passo a fundamentar.

3.2.2.1 Divergência entre os valores apurados no
inventário anual dos bens em almoxarifado e os saldos
registrados no balanço patrimonial.

Analisados os autos, verifico que a área técnica e o
Ministério Público de Contas manifestaram-se pela
regularidade com ressalva da Prestação de Contas
Anual, conforme os fundamentos expostos pelo corpo
técnico na Instrução Técnica Conclusiva n.º 00474/2019-

3.2.2.2 Divergência entre os valores apurados no
inventário anual dos bens móveis e os saldos registrados

FUNDAMENTAÇÃO:
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Segundo o relatório técnico:

(FIGURA)
Das justificativas:
Segue reprodução de parte das justificativas apresentadas
que se revelaram importante para a explicação dos
indícios de irregularidade:
Conta Corrente 021.0076.0010455509:
O saldo que ficou registrado na conta contábil
111111901, não foi possível realizar a nota de aplicação
no SIGEFES por este FES uma vez que até o último minuto
do encerramento do exercício havia UG’s (Uma vez que
esta conta é uma conta única da saúde para 21 UG’s que
movimentam o recurso estadual) registrando créditos
realizados no extratos na mesma.
Conta
Corrente
AF.AF9999999.3452:

104.0167.0606250147.

Realmente como informado acima o extrato não foi
juntado no arquivo EXTABN, estamos encaminhando
conforme cópia em anexo.
Conta
Corrente
AF.AF9999999.3451:

104.0167.1300380513.

Realmente como informado acima o extrato não foi
juntado no arquivo EXTABN, estamos encaminhando
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Da análise das justificativas.

Dessa forma, sugere-se pelo afastamento do indicio de
irregularidade.

Com base nas justificativas e documentos apresentados,
constata-se que as diferenças apontadas no Relatório
Técnico, foram devidamente justificadas. Para tanto,
segue quadro demonstrando a compatibilidade entre os
saldos contábeis e extratos bancários.

2.3 DIVERGÊNCIAS ENTRE OS VALORES APURADOS NO
INVENTÁRIO ANUAL DOS BENS EM ALMOXARIFADO E
OS SALDOS REGISTRADOS NO BALANÇO PATRIMONIAL.
(item 3.2.2.1 do Relatório Técnico nº 364/2018)
Base Legal: artigos 94 a 96 da Lei 4.320/64

(FIGURA)

Segundo o relatório técnico:

Assim, sugere-se pelo afastamento do indicio de
irregularidade.

Com base nas informações prestadas, constatamse divergências entre os inventários de bens em
almoxarifado e os montantes evidenciados nos
demonstrativos contábeis no valor de R$ 39.227.041,34,
conforme demonstrado na Tabela 09.

conforme cópia em anexo.

2.2 AUSÊNCIA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PARA JUSTIFICAR DIVERGÊNCIA ENTRE BANCO E
CONTABILIDADE. (item 3.2.1.2 do Relatório Técnico nº
364/2018)
Base Legal: Lei 4.320/64, arts. 94 a 96.
Segundo o relatório técnico:
Não consta dos autos, conciliação bancária no sentido de
esclarecer as divergências entre banco e contabilidade
no que concerne às seguintes contas:
(FIGURA)
Das justificativas:
Informamos que as diferenças foram regularizadas
conforme espelhos de conciliação e documentos em
anexo.
(FIGURA)
Da análise das justificativas.
Com base nas justificativas e declarações realizadas,
constata-se que a ausência das conciliações bancárias
(diferenças entre os saldos contábeis e extratos
bancários) foram devidamente justificados e ajustados.

(FIGURA)
Das justificativas:
Informamos que o valor na tabela 09 de inventário
referente aos Bens de Consumo (5.188.857,49), não
está correto, conforme RESAMC apresentado o valor de
Inventário é 60.024168,70:
(FIGURA)
A Divergência entre �sico e contábil está informado no
campo de observação no arquivo RESAMC encaminhado
na PCA de 2017.
Sendo assim encaminhamos o RESAMC de 2018, em
anexo, onde demonstra que a divergência foi regularizada
no decorrer do exercício uma vez que realizamos um
trabalho de conciliação �sico x contábil.
(FIGURA)
Da análise das justificativas.
Com base nas justificativas e documentos apresentados,
o justificante alega que o valor do inventário correto
www.tce.es.gov.br

é de R$ 60.024.168,70 conforme arquivo de resumo
do inventário encaminhado anteriormente (peça 54) e
retificações realizadas mediante solicitação do Tribunal
(peças 66 até 93), enquanto que o valor registrado na
contabilidade apontava R$ 44.415.898,83. Também
alega que os ajustes de bens em almoxarifados foram
realizados em 2018 e, para tanto, encaminhou resumo
do inventário desses bens com data final de 2018.
Esse novo resumo (2018) evidencia poucas divergências.
A de maior relevância o responsável encaminha
documento contábil de ajuste (2019NP00111) no valor
de R$ 7.970.400,00 e outro valor de R$ 98.499,31 foi
ajustado no SIGA (sistema de controle patrimonial)
por meio de documento de entrada nº 4106. E demais
valores sem relevância foram ajustados no SIGA.
Apesar dos valores apresentados estarem com data de
2018, pode-se constatar que o Fundo Estadual de Saúde
procedeu aos ajustes dos bens em almoxarifado em sua
contabilidade.
Assim, sugere-se pelo afastamento do indicio de
irregularidade.
2.4 DIVERGÊNCIAS ENTRE OS VALORES APURADOS
NO INVENTÁRIO ANUAL DOS BENS EM MÓVEIS E OS
SALDOS REGISTRADOS NO BALANÇO PATRIMONIAL.
(item 3.2.2.2 do relatório técnico nº 364/2018)
Base Legal: artigos 94 a 96 da Lei 4.320/64
Segundo o relatório técnico:
Com base nas informações prestadas, constatam-se
divergências entre os inventários de bens móveis e os
montantes evidenciados nos demonstrativos contábeis
no valor de R$ 1.891.945,47, conforme demonstrado na
Tabela 09.
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(FIGURA)
Das justificativas:
Desde de 2016 esta SESA, através da portaria nº 371-S
de 16/09/2016 instituiu uma Comissão Permanente de
Patrimônio com a finalidade de desenvolver atividades
de registro, cadastro, tombamento, lançamentos
contábeis e controle dos bens patrimoniais da Secretaria
Estadual de Saúde (SESA).
É importante ressaltar que este trabalho, iniciado do
zero, era um grande desafio para a SESA. Aspectos
como mudança cultural quanto a conscientização da
importância do controle; do conhecimento da área de
negócios de saúde mudando os processos de controle;
a superação de entraves internos, como a estruturação
dos setores de contabilidade e patrimônio para a solução
deste problema; e muita transpiração no que tange a
busca dos bens em diversos locais e processos.
O quadro analítico enviado no Relatório Técnico
00364/2018-2 do TCEES a diferença é composta pelos
seguintes números:
(FIGURA)
Entretanto, para evidenciar o quadro geral de Bens
Móveis é necessário tratar esse item junto com os
bens permanentes em almoxarifado. Esta ação se faz
necessário devido aos bens que estavam registrados
na conta contábil de almoxarifado, mas na realidade,
fisicamente esses bens já estavam em operação ou
sendo utilizados.
Dessa forma a contabilidade através das Notas
patrimoniais 750, 813, 846 de 2018 reconhecem uma
transferência de saldo das contas de almoxarifado
permanente para as contas do imobilizado de R$

3.165.054,92 e 172.069,21. O quadro 2, a seguir
demonstra a diferença real entre o saldo Físico e o
contábil. após. Diferença apurada em 31/12/2017.

R$ 534.000,00 que se trata de registro em duplicidade de
aparelhos que foram ajustados no exercício de 2019 por
meio do termo de baixa nº 177696 e documento SIGA.

No quadro 2 detalha essa composição da verdadeira
posição da diferença existentes entre o saldo �sico e o
contábil dos bens permanentes em operação.

Dessa foram, apesar dos valores apresentados estarem
com data de 2018 e ajustes de 2019, pode-se constatar
que o Fundo Estadual de Saúde procedeu os ajustes dos
bens móveis em sua contabilidade.

(FIGURA)
Pode-se verificar que a diferença é de A$ 4.760.231,70.
A Comissão Permanente de Patrimônio instituída
pela portaria nº 371-S de 16/09/2016 trabalhou ainda
durante todo o ano de 2018 e em novembro de 2018,
conseguiu ajustar esse saldo. Em 31 12/2018 esse saldo
por conta desse ajuste será o valor dos bens fisicamente
igual aos bens na contabilidade.
Antecipando á prestação de contas de 2018,
apresentamos a planilha a seguir como resultado do
esforço dessa comissão de 2016 a 2018.
(FIGURA)
Conforme demonstra o quadro 3 em 31/12/2018
a diferença entre o valor �sico e o contábil é de R$
534.000,00 referente a 2 equipamentos lançados em
duplicidade no SIGA. Este valor foi estornado em 2019
conforme anexos I e li.

Assim, sugere-se pelo afastamento do indicio de
irregularidade.
2.5 DIVERGÊNCIAS ENTRE OS VALORES APURADOS
NO INVENTÁRIO ANUAL DOS BENS EM IMÓVEIS E OS
SALDOS REGISTRADOS NO BALANÇO PATRIMONIAL.
(item 3.2.2.3 do Relatório Técnico nº 364/2018)
Base Legal: artigos 94 a 96 da Lei 4.320/64
Segundo o relatório técnico:
Com base nas informações prestadas, constatam-se
divergências entre os inventários de bens imóveis e os
montantes evidenciados nos demonstrativos contábeis
no valor de R$ 3.465.831,70, conforme demonstrado na
Tabela 09.
(FIGURA)
Das justificativas:
Não foram apresentadas justificativas para este item.

Da análise das justificativas.

Da análise das justificativas.

Com base nas justificativas e documentos apresentados,
o justificante alega que a diferença de R$ 1.891.945,47
entre os bens móveis foi ajustada no exercício de 2018
(ver quadro acima). Para comprovar tal fato, encaminhou
resumo do inventário desses bens com data final de
2018.

Considerando a falta de justificativas acerca da
divergência entre os registros contábeis e o inventário
de bens imóveis, sugere-se declara este indício de
irregularidade como irregular.

Esse novo resumo (2018) evidencia uma divergência de
www.tce.es.gov.br

Além disso, também é sugerido que seja DETERMINADO
ao atual gestor, ou quem vier substituir, que na próxima
prestação de contas, após ciência do resultado do
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julgamento desta prestação de contas, encaminhar o
inventário de bens imóveis compa�veis com os registros
contábeis.
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
Fundo Estadual de Saúde - FES, exercício de 2017, sob a
responsabilidade do Sr. Ricardo de Oliveira.
Conforme exposto, não foram apresentados elementos
suficientes ao afastamento da seguinte irregularidade:
3.2.2.3 DIVERGÊNCIAS ENTRE OS VALORES APURADOS
NO INVENTÁRIO ANUAL DOS BENS IMÓVEIS E OS
SALDOS REGISTRADOS NO BALANÇO PATRIMONIAL.
Fundamentação Legal: artigos 94 a 96 da Lei 4.320/64
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na
legislação pertinente, opina-se no sentido de que este
Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULARES COM
RESSALVA as contas do Sr. Ricardo de Oliveira, na forma
do artigo 84, II da Lei Complementar Estadual 621/2012,
no exercício de funções de ordenador de despesas do
Fundo Estadual de Saúde - FES.
E, ainda, com fundamento no artigo 86 da Lei
Complementar Estadual 621/2012 c/c o artigo 162, §2º
do RITCEES, considerando o exposto no item 2.1 desta
instrução, que seja determinado ao atual gestor, ou
quem venha a sucedê-lo:
a) que na próxima prestação de contas, após ciência
do resultado do julgamento desta prestação de contas,
encaminhe o inventário de bens imóveis conciliado com
os registros contábeis.
Desse modo, dos elementos constantes dos autos,
entendo que assiste razão à área técnica e ao Ministério

Público de Contas, quanto à proposição nos termos
da Proposta de encaminhamento da Instrução Técnica
Conclusiva 00474/2019-7, 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 Cicilio� 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 COM RESSALVA a Prestação de
Contas relativa ao FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, sob a
responsabilidade do Sr. Ricardo de Oliveira, relativamente
ao exercício de 2017, nos termos do artigo 84, II da Lei
Complementar Estadual 621/2012.
1.2 DETERMINAR ao atual gestor responsável pelo Fundo
Estadual de Saúde que na próxima prestação de contas,
encaminhe o inventário de bens imóveis conciliado com
os registros contábeis (item 2.5 da ITC 00474/2019-7).
1.3 Dar ciência aos interessados, arquivando-se os
autos, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 14/05/2019 – 14ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
www.tce.es.gov.br

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

Acórdão 00595/2019-1
Processo: 05150/2016-3
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2016
UG: IPAMV - Instituto de Previdência e Assistência Dos
Servidores do Município de Vitória
Relator: Marco Antônio da Silva
Responsável: LUCIANO SANTOS REZENDE, TATIANA
PREZOTTI MORELLI, RUBEM FRANCISCO DE JESUS
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FISCALIZAÇÃO / AUDITORIA – RESOLVER INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
SUSCITADO
–
NORMA CONSTITUCIONAL – ACOLHER RAZÕES DE
JUSTIFICATIVAS – CONSIDERAR ATOS DE GESTÃO
REGULARES – CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Fiscalização/Auditoria
deﬂagrada, a partir da Ata da 41ª Sessão Ordinária
do Plenário, mediante proposta de inclusão no PAF
de 2016, apresentada pelo Eminente Conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, em razão de
possíveis irregularidades na utilização dos recursos de
compensação previdenciária, pelo IPAMV – Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores do Município de
Vitória, sob a responsabilidade dos Srs. Luciano Santos
Rezende – Prefeito Municipal, Tatiana Prezo� Morelli
– Presidente Executiva do IPAMV e Rubem Francisco de
Jesus – Procurador Municipal.
Observado o devido processo legal, foram os
responsáveis regularmente notificados e citados,
através da Decisão TC 3651/2017 – Plenário, Termos
de Citação 1809 e 1810/2017 e Termo de Notificação
2823/2017, na forma da Instrução Técnica Inicial – ITI
658/2017, para manifestação sobre os indicativos de
irregularidades constantes dos itens 3.2, 3.3 e 3.4, do
Relatório de Auditora 00013/2016-5, trazendo aos autos
suas razões de justificativas, conforme ﬂs. 93-135.
A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo
de Previdência e Pessoal – Secex Previdência, nos termos
da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 03358/20182, opinou pela mantença de todos os indicativos de
irregularidades objeto das citações, bem como pela
aplicação de multa aos Srs. Luciano Santos Rezende

e Tatiana Prezo� Morelli, na forma dos artigos 1º,
inciso XXXII, 131, 134 e 135, inciso IV, todos, da Lei
Complementar Estadual 621/2012, com expedição de
determinação.
Opinou, ainda, no sentido de que seja negada
exequibilidade ao artigo 2º, da Lei Municipal 8872/2015,
de 25/9/2015.
O Ministério Público Especial de Contas, mediante
Parecer lavrado pelo Procurador, Dr. Luis Henrique
Anastácio da Silva, em consonância com a área técnica,
pugnou no mesmo sentido.
Ressalte-se que na 6ª Sessão Plenária de 12/3/2019,
foi realizada sustentação oral pela Sra. Tatiana Prezotti
Morelli, tendo sido juntada aos autos as notas
taquigráficas (ﬂs. 182-184).
Assim, conforme regular distribuição vieram os autos a
este Magistrado de Contas para emissão de relatório e
voto para efeito de deliberação do Colegiado, na forma
do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
A representação, em tela, aponta indicativos de
irregularidades apurados em auditoria realizada no
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores
do Município de Vitória - IPAMV, razão pela qual se faz
necessário analisá-los em confronto com as justificativas
apresentadas pelos responsáveis e os elementos trazidos
aos autos pela área técnica e pelo Ministério Público
Especial de Contas.
1. DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE
QUANTO AO ARTIGO 2º, DA LEI MUNICIPAL 8872/2015,
DE 25/9/2015:
Segundo o relato técnico, a questão está centrada
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na retroatividade da Lei para utilização dos valores
da compensação previdenciária, no abatimento dos
aportes financeiros, para cobertura de insuficiência
financeira do fundo financeiro, conforme o § 3º, do
artigo 3º, da Lei Municipal 8134/2011, alterado pela Lei
8872/2015.
Assim, o artigo 2º da Lei 8872, de 25/9/2015, alterou
o § 3º, do artigo 3º da Lei 8134/2011, estabelecendo
que a compensação previdenciária será utilizada, até
dezembro de 2020, para suprir a insuficiência financeira
mensal do fundo financeiro, retroagindo seus efeitos a
1º de janeiro de 2015.
Entendeu a área técnica que a lei retroagiu seus efeitos
para legitimar a utilização dos referidos recursos, no
período de janeiro a setembro de 2015, contrariando a
regra do ordenamento jurídico brasileiro, no sentido de
que a norma não poderá retroagir, ou seja, a lei nova
não poderá ser aplicada às situações constituídas sob a
vigência da lei revogada ou modificada.
Arguiu, ainda, que o artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição
Federal, segundo o qual, a lei não prejudicará o direito
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada,
ponderando que, no caso, a retroatividade da lei colide
com o ato jurídico perfeito, pois, no período de janeiro
a setembro de 2015, os valores da compensação
previdenciária estavam submetidos à composição
do Fundo de Reserva Técnica do Fundo Financeiro,
conforme o artigo 10 da Lei 8134/2011.
O referido artigo 10 estabelece que o Fundo de Reserva
Técnica, que somente poderá ser utilizado para
cobertura do Plano Financeiro, será composto pelo
atual patrimônio do IPAMV, pela sobra de recursos
do sistema de repartições simples, quando houver,
pela compensação previdenciária e por contribuições
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adicionais, observado o § 3º, do artigo 3º desta Lei.
Além do mais, a saída de recursos deste fundo somente
se dará em momento oportuno, ou para suportar
situações em que a folha de pagamento dos inativos do
Plano Financeiro, conjugada com o gasto total de pessoal
do Município extrapolar os limites impostos pela Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF, ou quando o fundo for
superavitário.
Aduziu a área técnica que este Egrégio Tribunal de
Contas, com base no artigo 176, da Lei Complementar
Estadual 621/2012 e artigos 332 a 339 da Resolução
TC 261/2013, bem como a Súmula 347 do Supremo
Tribunal Federal - STF, tem a prerrogativa de apreciar
a inconstitucionalidade da Lei Municipal, podendo
decidir sobre a sua inaplicabilidade ao caso concreto.
Na especificidade deste incidente, o objeto está
delimitado ao dispositivo da lei local que se apresenta
em possível descompasso com a Carta Magna, qual
seja, o artigo 2º, da Lei Municipal 8872/2015, em razão
de afronta ao disposto no inciso XXXVI, do artigo 5º, da
Constituição Federal, pois constitui-se em violação do
ato jurídico perfeito.
Sendo notificado o Procurador Geral, o Sr. Rubem
Francisco de Jesus, trouxe os seguintes esclarecimentos:
a) DA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO SUPOSTO
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO:
A Decisão TC 3651/2017 determinou a notificação do
Procurador Geral para manifestação sobre eventual e
posterior arguição de inconstitucionalidade do artigo
2º, da Lei Municipal 8872/2015, não havendo menção
na fundamentação do voto, assim como na Instrução
Técnica Inicial - ITI 658/2017, sobre o dispositivo
constitucional supostamente violado, o que inviabiliza

uma defesa precisa sobre a constitucionalidade ou não
do dispositivo legal.
b) COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR
SOBRE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL:
A previdência social é matéria de competência
concorrente, cabendo à União estabelecer normas
gerais, podendo os demais entes federados suplementar
a norma federal ou exercer a competência legislativa
plena, em caso de inexistência de lei federal, a teor do
que dispõem os §§ 2º e 3º, do artigo 24, da Carta Magna.
Com base nessas premissas, coube ao Município de
Vitória editar a Lei 4399/1997 que criou o IPAMV, além
das Leis 8134/2011 e 8872/2015, que dispõem sobre a
forma e o prazo de utilização dos créditos decorrentes
da compensação previdenciária para pagamentos de
bene�cios previdenciários, amparado nos artigos 24,
inciso XII, 30, incisos I e 11, e 149, § 1º, da Constituição
Federal, por se tratar de matéria de interesse local.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 332 e 358,
inciso III, da Resolução TC 261/2013, serve o presente
para reafirmar a constitucionalidade do artigo 2º, da Lei
Municipal 8872/2015.
Requereu, por fim, que, na hipótese de eventual e
posterior arguição de inconstitucionalidade à luz de
dispositivo constitucional não mencionado na presente
manifestação, seja o Município de Vitória, por meio
do seu Procurador Geral, notificado novamente para
manifestar-se no prazo legal.
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva - ITC
opinou no sentido de que o Plenário deste Tribunal
acolha, incidentalmente, a inconstitucionalidade do
artigo 2º, da Lei Municipal 8872/2015, por ferir o artigo
www.tce.es.gov.br

5º, inciso XXXVI da Constituição Federal e o princípio
da segurança jurídica, para fins de cessação dos seus
efeitos, determinando-se que o IPAMV deixe de aplicar
o dispositivo inconstitucional, contra argumentando em
síntese, o seguinte:
- A Decisão TC 3651/2017, no seu item 2.2, é reluzente
ao apontar que a fundamentação está contida no
Relatório Técnico de Auditoria (RT) que acompanha a
notificação, e, com efeito, o Relatório Técnico indica que
a lei local feriu o artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição
Federal e o princípio da segurança jurídica, ao alterar
o destino dos recursos da compensação previdenciária
retroativamente;
- Não se contesta a competência do Município para
legislar sobre previdência social dos seus servidores,
mas, para legislar no mês de setembro sobre fato já
consolidado desde janeiro do mesmo ano (2015);
- Como defendeu o Relatório Técnico, no período
de janeiro a setembro de 2015, os recursos da
compensação previdenciária deveriam ter sido
destinados à constituição da Reserva Técnica do Fundo
Financeiro, conforme a lei vigente, sendo a saída de
recursos desse fundo ato vinculado, podendo ocorrer
somente nos casos em que a folha de pagamento dos
inativos do Plano Financeiro, conjugado com os gastos
totais de pessoal do Município, extrapolar os limites da
LRF ou quando o fundo for superavitário;
- O ato jurídico foi consumado quando os recursos
ingressaram para o Fundo de Reserva Técnica, não
podendo ser desfeito por uma norma posterior, mas
somente por norma com efeitos ex nunc.
Examinando o feito, verifico o seguinte:
- Inicialmente, cabe observar que assiste razão à
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subscritora da Instrução Técnica Conclusiva - ITC, quanto
à ciência dada, quando da notificação do Procurador
Geral, quanto à possível inconstitucionalidade do
dispositivo de lei, em análise, que se refere ao inciso
XXXVI, do artigo 5º da Constituição Federal, uma vez
que lhe foi encaminhado, em anexo, o Relatório Técnico
13/2016;
- Observe-se, ainda, que não se está a discutir, no
caso, a competência legislativa do Município, mas a
retroatividade da lei, em detrimento do princípio da
segurança jurídica e do ato jurídico perfeito e acabado;
- Assim sendo, não devem prevalecer as razões
expendidas pelo Procurador Geral do Município de
Vitória;
- Verifico, por outro lado, no que se refere à retroatividade
da Lei Municipal 8872/2015, de 25/9/2015, que alterou
o disposto no § 3º, do artigo 3º, da Lei 8134/2011,
que houve apenas a convalidação dos procedimentos
continuados no período de janeiro a setembro de
2015, haja vista que o referido dispositivo legal havia
estabelecido a utilização dos recursos da compensação
previdenciária no abatimento dos aportes ao Plano
Financeiro até 31 de dezembro de 2014;
- Constata-se, ainda, do relatório técnico de auditoria
que o Fundo de Reserva Técnica para onde deveriam ser
carreados os recursos da compensação previdenciária,
criado pelo artigo 10, da Lei 8134/2011, destina-se ao
pagamento de bene�cios do Plano Financeiro, somente
podendo ser utilizado para cobertura do referido plano.
Consta, ainda, do relato técnico, que toda a arrecadação
de compensação previdenciária provém dos
aposentados do Plano Financeiro, sendo que o caput do
mencionado artigo 10, na parte final, fez uma ressalva

quanto aos recursos que constituem o Fundo de Reserva
Técnica, estabelecendo (observado o disposto no §
3º, do artigo 3º) que previu a utilização dos recursos
da compensação previdenciária para abatimento dos
aportes financeiros, até 31 de dezembro de 2014.
Relatou-se, ainda, que o mencionado artigo 10,
estabelece que o Fundo de Reserva Técnica somente
poderá ser utilizado para cobertura do Plano Financeiro
estabelecido pelo inciso I, do artigo 2º da mesma lei
(8134/2011 de 7/7/2011), sendo que os §§ 1º e 2º
do artigo 10 estabeleceram que não haverá saída do
Fundo de Reserva Técnica até que a avaliação atuarial
demonstre que foi alcançado o equilíbrio financeiroatuarial, passando, a partir daí, a cobrir as insuficiências
financeiras de que trata o artigo 8º da referida lei.
O artigo 8º, § 1º, estabelece que ocorrendo diferença
entre a arrecadação das contribuições previdenciárias
e os gastos com pagamento dos bene�cios e despesas
administrativas, a cobertura dessa diferença é de
responsabilidade do tesouro através de repasse mensal.
Em síntese: a Lei 8134/2011, em seu artigo 10, criou
o Fundo de Reserva Técnica constituído dentre outras
fontes de recursos, da compensação previdenciária,
estabelecendo que este, somente poderá ser utilizado
para cobertura do Plano Financeiro, determinando a
observância do § 3º, do artigo 3º, que previu a utilização
de um dos recursos destinados ao Fundo, a compensação
previdenciária, até 31/12/2014, vindo a Lei 8872/2015
prorrogar esse prazo até dezembro de 2020.
Em sendo assim, esse recurso, ainda que destinado à
formação do Fundo de Reserva Técnica, foi destinado,
pela mesma lei, ao abatimento do aporte financeiro
devido pelo tesouro municipal, não ocorrendo o seu
ingresso naquele fundo, desde a sua criação, vindo a
www.tce.es.gov.br

Lei 8872/2015, de 25/9/2015, prorrogar esse prazo até
dezembro de 2020, consolidando a continuidade da
utilização desse recurso para o mesmo fim, nos meses
de janeiro e setembro de 2015.
Com relação à retroatividade da lei, entendo ser possível,
nos casos em que seus efeitos não impliquem ônus para
terceiros, exceto nos casos expressamente vedados
constitucionalmente, nos casos dos incisos XXXIX e XL do
artigo 5º, segundo os quais não há crime sem lei anterior
que o defina, nem pena sem prévia cominação legal,
sendo certo que a lei penal não retroagirá, salvo para
beneficiar o réu, e, ainda, nos casos do artigo 150, caput
e inciso III, quanto à instituição e majoração de tributos.
No caso concreto, há que se definir o que vem a ser
ato jurídico perfeito, e, a este respeito, o renomado
Mestre André Trindade, em sua obra: Manual e Direito
Constitucional (2011), define que o ato jurídico perfeito
deve possuir agente capaz, objeto lícito, e forma
prescrita ou não vedada em lei, o qual tem a garantia
constitucional de aplicação da lei antiga, ainda que não
tenha se consubstanciado, desde que apta a produzir
seus efeitos.
A Lei de Introdução ao Código Civil define o ato jurídico
perfeito aquele que já fora consumado segundo a lei
vigente ao tempo em que se efetuou.
Quanto ao disposto no inciso XXXVI do artigo 5º: a lei não
prejudicará o ato jurídico perfeito, entendo que não se
aplica, pois, no caso concreto, a lei não está desfazendo
um ato, mas, apenas, alterando um dispositivo de
lei anterior, com o objetivo claro de convalidar a
continuidade da aplicação do disposto na lei anterior,
ou seja, a lei não alterou o dispositivo legal anterior,
apenas prorrogou o prazo nele previsto.
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O prazo na lei anterior era entre o mês de julho de 2011
a 31 de dezembro de 2014, sendo prorrogado pela lei
atual pelo período de janeiro de 2015 a dezembro de
2020.
Dessa forma, entendo que a Lei Municipal 8872/2015
não feriu o preceito constitucional do inciso XXXVI, do
artigo 5º, por não alterar um ato jurídico perfeito, mas
um dispositivo de lei anterior, apenas prorrogando o
prazo nele previsto, não sendo a sua retroatividade,
neste caso, vedada pela Carta Magna.
Além disso, claro está que, dependendo do caso tratado
é possível a convalidação legislativa, em especial em
face da natureza do ato praticado, como, por exemplo,
para casos que não gerem despesas efetuadas sem
observância dos contornos deﬁnidos pelo ordenamento
jurídico ou não tenham repercussão na esfera de
terceiros, de maneira que, em sendo consideradas as
particularidades do caso concreto, referida convalidação,
conforme já decidiu o Egrégio Tribunal de Contas da
União – TCU, in verbis:
REPRESENTAÇÃO FORMULADA POR UNIDADE TÉCNICA
DO TRIBUNAL. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO
PROVIMENTO DE CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS.
EXPEDIÇÃO
DE
DETERMINAÇÕES
MEDIANTE
ACÓRDÃO ANTERIOR JÁ TRANSITADO EM JULGADO.
NOVA INSPEÇÃO. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO
DAS DETERMINAÇÕES. ADEQUADAS PROVIDÊNCIAS
ADOTADAS PELO ÓRGÃO. APENSAMENTO ÀS CONTAS
ANUAIS. 1. Considerando a peculiar situação do órgão,
o qual não possui o adequado quantitativo de cargos de
provimento efetivo, matéria de competência do Poder
Legislativo, a extinção de funções de confiança criadas
por resolução e a consequente devolução aos órgãos
de origem de inúmeros servidores não integrantes

das carreiras judiciárias pode gerar dificuldades na
adequada prestação jurisdicional do Tribunal Laboral.
2. Cabe a realização de determinação para que sejam
adotadas providências no sentido de envio de projeto
de lei para adequar o quadro de pessoal do órgão as
suas reais necessidades. 3. Nos termos do art. 5º, § 1º,
da Lei n. 11.416/2006, cada órgão do Poder Judiciário da
União deve destinar, no mínimo, 80% (oitenta por cento)
do total das funções comissionadas para serem exercidas
por servidores integrantes das Carreiras Judiciárias da
União, designando-se para as restantes exclusivamente
servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo
que não integrem essas carreiras ou titulares de
empregos públicos. 4. É lícita a transformação de funções
comissionadas sem aumento de despesa, pelos órgãos
do Poder Judiciário no âmbito de suas competências, tal
qual autorizado pelo parágrafo único do art. 24 da Lei n.
11.416/2006. (ACÓRDÃO TCU 776/2007 – Plenário, data:
02/05/2007) – g.n.
A referida Lei 11.336/2006, estabeleceu a figura da
convalidação, conforme transcrita, verbis:
Art. 2o - Ficam convalidados os atos praticados, até a
data de publicação desta Lei, por servidores no exercício
de funções comissionadas criadas por meio de atos
administrativos do Tribunal Regional do Trabalho da 24a
Região, bem como os efeitos financeiros decorrentes do
exercício dessas funções. – g.n.
Desta forma, a convalidação foi praticada de maneira
que não se prejudicou atos que emanassem efeitos
em relação a terceiros que “presumidamente de boa
fé” foram destinatários destes atos, de maneira que
a convalidação se mostra possível, nos casos em que
os efeitos da declaração de inconstitucionalidade se
mostrar deletéria em razão da continuidade da ação
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estatal.
Registre-se que, em não sendo a convalidação possível,
diante de irregularidade insanável, devem ser sopesados
os princípios da segurança jurídica, da proteção da
confiança, da moralidade, da impessoalidade e da
eficiência, dentre outros, preservando-se, conforme o
caso, não a validade da norma, mas sim a modulação
dos efeitos pretéritos do ato legislativo, inclusive para
efeito de não se atribuir responsabilidade a terceiros
quanto aos atos praticados de boa-fé, em razão da
eventual responsabilização do gestor em referência.
Posto isto, divergindo do entendimento técnico
e do Órgão Ministerial, resolvo o incidente de
inconstitucionalidade suscitado, relativamente ao
artigo 2º da Lei Municipal 8872/2015, que prorrogou
o prazo de utilização dos recursos da compensação
previdenciária até dezembro de 2020, para abatimento
do aporte financeiro ao Plano Financeiro de previdência
dos servidores do IPAMV a ele vinculados, no sentido de
que referida norma se mostra constitucional.
2. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Da análise do feito, verifico que a área técnica e o
Ministério Púbico Especial de Contas, opinaram pela
mantença de todos os indicativos de irregularidades
objeto das citações, bem como pela aplicação de multa
aos Srs. Luciano Santos Rezende e Tatiana Prezo�
Morelli, na forma dos artigos 1º, inciso XXXII, 131, 134
e 135, inciso IV, todos, da Lei Complementar Estadual
621/2012, com expedição de determinação.
Opinaram, ainda, no sentido de que seja negada
exequibilidade ao artigo 2º, da Lei Municipal 8872/2015,
de 25/9/2015.
Assim, transcreve-se os termos da Instrução Técnica –
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ITC 03358/2018-2, in verbis:
[...]

e capitalizar o Fundo de Reserva Técnica do Fundo
Financeiro.

3 PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO

3.3 REPASSE DO APORTE FINANCEIRO A MENOR.

Levando em consideração as análises aqui procedidas e
as motivações adotadas nestes autos, que versam sobre
Fiscalização – Auditoria realizada no âmbito do Instituto
de Previdência e Assistência dos Servidores do Município
de Vitória- IPAMV, preliminarmente, sugere-se:

Base legal: art. 10º, caput, e § 1º e 2º da lei 8.134 de 07
de julho de 2011;

Negar exequibilidade art. 2º da Lei Municipal Lei 8.872
de 25 de setembro de 2015.
Quanto ao mérito, sugere-se a manutenção das seguintes
irregularidades:
3.2 AUSÊNCIA DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
ORIUNDOS DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO
PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2015 PARA O
FUNDO DE RESERVA TÉCNICA DO FUNDO FINANCEIRO.
Base legal: art. 10º, caput, e § 1º e 2º da lei 8.134 de 07
de julho de 2011;
§ 1º do artigo 1º e artigo 69, ambos da LRF.
Responsáveis: Tatiana Prezo� Morelli (Presidente
Executiva)
Conduta: deixar de destinar recursos da compensação
previdenciária para o Fundo de Reserva Técnica do
Fundo Financeiro do período de janeiro a setembro de
2015.
Nexo: Ao deixar de destinar recursos da compensação
previdenciária para o Fundo de Reserva Técnica deixou
de capitalizar este fundo com recursos destinados a sua
composição para utilização futura, quando houver o pico
do déﬁcit financeiro que extrapolará o gasto de pessoal.
Culpabilidade: Era exigível conduta diversa, pois cabe
a chefe do Instituto de Previdência Municipal fomentar

§ 1º do artigo 1º e artigo 69, ambos da LRF.
Responsáveis:
Luciano Santos Rezende (Prefeito Municipal)
Conduta: Utilizar de valores da compensação
previdenciária para abater no aporte financeiro ao RPPS
quando deveriam ser destinados para composição do
Fundo de Reserva Técnica do Fundo Financeiro.
Nexo: Ao utilizar dos valores da compensação
previdenciária para abater no aporte financeiro ao RPPS,
enviou, assim, menos recursos para o pagamento dos
inativos e consequentemente deixou de capitalizar o
Fundo de Reserva Técnica do Fundo Financeiro.
Culpabilidade: Era exigível conduta diversa, pois cabe
ao chefe do Executivo Municipal zelar pelo equilíbrio
financeiro e atuarial do sistema previdenciário do
município.
Tatiana Prezo� Morelli (Presidente Executiva)
Conduta: Permitir a utilização dos valores da
compensação previdenciária no abatimento do aporte
financeiro do município ao RPPS, quando deveriam
ser destinados ao Fundo de Reserva Técnica do Fundo
Financeiro.
Nexo: Ao permitir a utilização dos valores da compensação
previdenciária no abatimento do aporte financeiro do
município ao RPPS, contribuiu para o repasse a menor
do aporte financeiro e, consequentemente, deixou de
promover a capitalização do Fundo de Reserva Técnica
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do Fundo Financeiro.
Culpabilidade: Era exigível conduta diversa, pois
cabe a chefe do Instituto de Previdência Municipal
fomentar e capitalizar o Fundo de Reserva Técnica do
Fundo Financeiro e exigir o repasse integral do aporte
financeiro.
3.4 AUSÊNCIA DE ESTUDO TÉCNICO NECESSÁRIO
PARA RESPALDAR A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
PROVENIENTES DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
NO ABATIMENTO DOS APORTES DO PLANO FINANCEIRO
Base legal: art. 10º, caput, e § 1º e 2º da lei 8.134 de 07
de julho de 2011;
§ 1º do artigo 1º e artigo 69, ambos da LRF.
Responsáveis:
Tatiana Prezo� Morelli (Presidente Executiva)
Conduta: Deixar de elaborar estudo técnico do Fundo de
Reserva Técnica do Fundo Financeiro.
Nexo: Ao deixar de elaborar estudo técnico do Fundo
de Reserva Técnica do Fundo Financeiro para aferir o
equilíbrio financeiro-atuarial permitiu que o executivo
municipal utilizasse dos recursos da compensação
previdenciária no abatimento de insuficiências
financeiras do Plano Financeiro,
Culpabilidade: Era exigível conduta diversa, pois cabe
a chefe do Instituto de Previdência Municipal elaborar
estudo técnico do Fundo de Reserva Técnica do Fundo
Financeiro para aferir equilíbrio financeiro-atuarial.
Luciano Santos Rezende (Prefeito Municipal)
Conduta: Propor e sancionar a Lei 8.872/2015 sem
observar a necessidade de aferir o equilíbrio financeiro
e atuarial por meio de um estudo técnico do Fundo de
Reserva Técnica do Fundo Financeiro, o qual possibilitaria
Segunda-feira, 24 de junho de 2019

64

ATOS DO PLENÁRIO

a utilização dos recursos da compensação previdenciária
no abatimento de insuficiências financeiras do Plano
Financeiro.
Nexo: Ao sancionar Lei para utilização dos valores da
compensação previdenciária sem o respaldo de um
estudo técnico do Fundo de Reserva Técnica do Fundo
Financeiro em que comprovasse o seu equilíbrio
financeiro e atuarial, permitiu o abatimento desses
valores no aporte financeiro e consequentemente
deixou de capitalizar o Fundo de Reserva Técnica.
Culpabilidade: Era exigível conduta diversa, pois cabe
ao chefe do Executivo Municipal zelar pelo equilíbrio
financeiro e atuarial do sistema previdenciário do
município.
Posto isso e diante do preceituado no art. 319, § 1º,
inciso IV, da Res. TC 261/13, conclui-se, opinando por:
3.3.1 – Rejeitar as razões de justiﬁcativa de Luciano
Santos Rezende e Tatiana Prezotti Morelli em razão das
irregularidades dispostas nos itens 3.2, 3.3 e 3.4 desta
Instrução Técnica Conclusiva, sugerindo a aplicação
de multa aos responsáveis com amparo nos artigos 1º,
XXXII, 131, 134 e 135, IV da Lei Complementar 621 de 8
de março de 2012.
3.3.2 – Ordenar a responsável, Sra. Tatiana Prezo�
Morelli, Presidente Executiva do IPAMV e o Sr. Luciano
Santos Rezende, Prefeito Municipal, nos termos do
artigo 358, III, a recomposição de forma atualizada
da reserva técnica do fundo financeiro de janeiro a
setembro de 2015, nos termos do artigo 207, V, c/c
329, § 7º, todos do RITCE/ES aprovado pela Resolução
261/2013 e artigo 1º, XXXVI da Lei Complementar
621/2012, devendo ser comprovada na próxima PCA
do Sr. Prefeito, ou em outro prazo estabelecido pelo

Relator. – g.n.
O Ministério Público Especial de Contas, por seu turno,
acolheu na íntegra o opinamento da área, nos termos do
seu Parecer.
3. DO MÉRITO:
Inicialmente, cabe ressaltar que as razões de defesa
apresentadas pela Sra. Tatiana Prezotti Morelli, em sede
de sustentação oral, não acrescentaram informações
além das que já foram apresentadas e analisadas,
razão pela qual mantive o processo em pauta e não o
encaminhei para exame e apreciação pela área técnica e
pelo Órgão Ministerial.
Assim sendo, não tendo sido acolhido o incidente
de inconstitucionalidade suscitado, cumpre a este
Relator o enfrentamento de mérito dos indicativos
de irregularidades, cuja mantença foi sugerida pela
área técnica, à luz da documentação constante dos
autos, das razões de defesa, bem como da legislação e
jurisprudência aplicáveis, a saber:
3.1. AUSÊNCIA DE DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
ORIUNDOS DA COMPENSAÇAO FINANCEIRA, DO
PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2015, PARA O
FUNDO DE RESERVA TÉCNICA, DO FUNDO FINANCEIRO
(ITEM 3.2 – RA 13/2016-3):
Base normativa: artigo 10, caput, e §§ 1º e 2º da Lei
Municipal 8134/2011, de 7/7/2011; e artigos 1º, § 1º e
69, Lei Complementar 101/2000.
Responsável: Tatiana Prezotti Morelli – Presidente
Executiva do IPAMV.
De acordo com o relato técnico, diante do incidente
de inconstitucionalidade objeto do item anterior, que
prevê a impossibilidade da Lei Municipal 8872/2015, de
25/9/2015, retroagir seus efeitos a janeiro de 2015, foi
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apurado o montante de R$ 5.452.659,39 de recursos da
compensação previdenciária, recebidos no período, e
que não foram carreados ao Fundo de Reserva Técnica
do Plano Financeiro, conforme determina o artigo 10,
caput, da Lei 8.134/2011.
Regularmente citados, os responsáveis, em conjunto,
alegaram, em síntese, que, contrariamente ao que aponta
a área técnica, os recursos do COMPREV no período de
janeiro a setembro de 2015, foram sim, destinados ao
Fundo de Reserva Técnica do Fundo Financeiro.
Conforme documentação anexa, os valores do COMPREV,
recebidos no período, não foram utilizados no cálculo
da estimativa de complementação, sendo aplicados no
referido Fundo, mais precisamente no Fundo BANESTES
Institucional Renda Fixa – conta 5.658.059, conta contábil
1.1.4.1.1.09.06.030.
Entretanto, somente em setembro de 2015, após a
publicação da Lei 8872/2015, o IPAMV incluiu os valores
do período no cálculo da estimativa de complementação
da receita de contribuição.
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva - ITC
sugeriu a mantença da irregularidade, pelos seus
próprios fundamentos, principalmente, pela ausência
de comprovação de destino diverso ao que a lei dispôs,
contra argumentando em síntese, o seguinte:
- A defesa, ao afirmar que o IPAMV incluiu o valor do
COMPREV, dos meses de janeiro a setembro de 2015, no
cálculo da estimativa de complementação, confirma que
os valores do Fundo de Reserva Técnica foram utilizados
como receita de contribuição, contrariando o disposto
no artigo 10, caput, e §§ 1º e 2º, da Lei 8134/2011 e nos
artigos 1º, § 1º e 69, da LRF;
- Ratifica-se, portanto, a sugestão do relatório
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de auditoria, no sentido de que seja ordenada a
recomposição de forma atualizada ao Fundo de Reserva
Técnica do fundo financeiro, dos valores de compensação
previdenciária, do período de janeiro a setembro de
2015, comprovando-se nas próximas contas do Prefeito,
ou em outro prazo a ser estabelecido.
Examinando os autos, verifico, inicialmente, que a
mantença desse indicativo de irregularidade depende
do acolhimento do incidente de inconstitucionalidade,
relativamente ao artigo 2º, da Lei Municipal 8872/2015,
tendo sido referido incidente resolvido pela
constitucionalidade da norma, bem como se trouxe
esclarecimentos no sentido de que, ainda que assim
não fosse, deveria haver modulação de seus efeitos.
Quanto ao mérito da questão, verifico de todo o relato
técnico, que também foi analisado no item 1 desta
decisão, que a relevância da formação do Fundo de
Reserva Técnica do Fundo Financeiro está na garantia
futura de recursos para aporte financeiro, no caso do
Município extrapolar o limite de gasto total com pessoal
estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.
Todavia, o que se tem observado no presente momento,
é que todos, ou quase a totalidade dos Municípios,
têm sofrido com o excesso de gastos com pessoal,
principalmente o Poder Executivo, que inclui o pessoal
vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social RPPS.
Assim sendo, no caso em apreço, não se justifica apenar
o gestor que não “guardou” um recurso tão importante
para o Fundo Financeiro que somente poderia ser por
ele utilizado, num momento de tamanha recessão por
qual passa nosso País, nele inclusos A União, os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios, para se utilizar em
situação futura de excesso de gastos com pessoal, o que

obviamente deve ser contingenciado.
Conforme analisado no item 1 desta decisão, o que a
Lei 8872/2015 efetivamente fez foi “somente prorrogar
o prazo de utilização dos recursos do COMPREV até
dezembro de 2020, com efeito retroativo a janeiro de
2015, uma vez que a lei anterior previa a sua utilização,
desde a criação do Fundo de Reserva Técnica em 2011,
até o dia 31/12/2014”.
Assim, não vejo como irregularidade, até porque a
norma se mostrou constitucional, ou pelo menos
entendo que devam ser modulados seus efeitos, para
validar os atos anteriormente praticados, efeitos ex
tunc, até a vigência da norma impugnada, visto que
esses recursos não foram aplicados, imediatamente, no
período de janeiro a setembro de 2015, o fato é que a
utilização dos recursos esteve amparada, em lei vigente,
regularmente aprovada e sancionada, não havendo
prejuízo manifesto ao fundo, observado o novo prazo,
até dezembro de 2020.
Posto isto, divergindo do entendimento técnico e do
Órgão Ministerial, afasto a presente irregularidade,
conforme razões antes indicadas, deixando de acolher
a sugestão de recomposição do Fundo de Reserva
Técnica, nos valores apurados nos meses de janeiro a
setembro de 2015.

Consoante os termos do relato técnico, diante do
afirmado nos dois itens anteriores, o IPAMV, sem invocar
a tese de irretroatividade da Lei 8872/2015, permitiu
que os valores da compensação previdenciária, do
período de janeiro a setembro de 2015, fossem
utilizados pelo Executivo Municipal para abater no
aporte financeiro do Plano Financeiro do RPPS, sendo,
em consequência, repassados, apenas, os valores de R$
967.011,71 (valor do aporte necessário = 6.215.385,90
– receita de compensação previdenciária, no valor de
5.248.374,19 = valor repassado, no valor de 967.011,71).
Assim, cabe a reversão do montante de R$ 5.248.374,19
ao Fundo de Reserva Técnica do Fundo Financeiro,
conforme estabelece o artigo 10, da Lei Municipal
8134/2011.
Os responsáveis apresentaram as mesmas alegações
do item anterior, acrescentando que, ainda que o
município tenha repassado integralmente todo o aporte
necessário, no período de janeiro a setembro de 2015 ao
IPAMV, conforme documentação anexa, a Lei 8134/2011
previa, no seu artigo 3º, § 1º, inciso III, que a receita da
compensação previdenciária destina-se ao custeio do
Plano Financeiro.

Base normativa: artigo 10, caput, e §§ 1º e 2º da Lei
Municipal 8134/2011, de 7/7/2011; e artigos 1º, § 1º e
69, Lei Complementar 101/2000.

A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva - ITC sugeriu
a mantença da irregularidade, contra argumentando, em
síntese, que a defesa não nega o fato, apenas contesta a
sua irregularidade, não cabendo afirmar que a previsão
legal de que as receitas de compensação previdenciária
são destinadas ao custeio do Plano Financeiro (art. 3º,
§ 1º, inc. III da Lei 8134/2011), tendo em vista que tal
autorização legal se deu com efeitos retroativos.

Responsáveis: Luciano Santos Rezende – Prefeito
Municipal e Tatiana Prezotti Morelli – Presidente
Executiva do IPAMV.

Destacou que é defeso alterar a destinação do
recurso com efeitos pretéritos, e assim, reconhecida a
inconstitucionalidade da norma, deve ser acolhida a

3.2. REPASSE DO APORTE FINANCEIRO A MENOR (ITEM
3.3 – RA 13/2016-3):
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irregularidade proposta.
Examinando o feito, verifico que este item é uma espécie
de continuidade do anterior, merecendo, portanto, a
mesma análise, de maneira que trago à lume as mesmas
considerações e conclusões do item anterior, a saber:
Inicialmente, destaca-se que a mantença desse
indicativo de irregularidade depende do acolhimento
do incidente de inconstitucionalidade quanto ao artigo
2º, da Lei Municipal 8872/2015, então suscitado, o que
não fora acolhido por este Relator, tendo em vista que se
entendeu que a norma indicada se mostra constitucional.
Quanto ao mérito da questão, verifico de todo o relato
técnico, o que também foi analisado no item 1 desta
decisão, que a relevância da formação do Fundo de
Reserva Técnica do Fundo Financeiro está na garantia
futura de recursos para aporte financeiro, no caso do
Município extrapolar o limite de gasto total com pessoal
estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.
Todavia, o que se tem observado no presente momento,
é que todos, ou quase a totalidade dos Municípios,
têm sofrido com o excesso de gastos com pessoal,
principalmente o Poder Executivo, que inclui o pessoal
vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social RPPS.
Assim sendo, no caso em apreço, não se justifica apenar
o gestor que não “guardou” um recurso tão importante
para o Fundo Financeiro que somente poderia ser por
ele utilizado, num momento de tamanha recessão por
qual passa nosso País, nele inclusos A União, os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios, para se utilizar em
situação futura de excesso de gastos com pessoal, o que
obviamente deve ser contingenciado.
Conforme analisado no item 1 desta decisão, o que a

Lei 8872/2015 efetivamente fez foi “somente prorrogar
o prazo de utilização dos recursos do COMPREV até
dezembro de 2020, com efeito retroativo a janeiro de
2015, uma vez que a lei anterior previa a sua utilização,
desde a criação do Fundo de Reserva Técnica em 2011,
até o dia 31/12/2014”.
Assim, não vejo como irregularidade, até porque a
norma se mostrou constitucional, ou pelo menos
entendo que devam ser modulados seus efeitos, para
validar os atos anteriormente praticados, efeitos ex
tunc, até a vigência da norma impugnada, visto que
esses recursos não foram aplicados, imediatamente, no
período de janeiro a setembro de 2015, o fato é que a
utilização dos recursos esteve amparada, em lei vigente,
regularmente aprovada e sancionada, não havendo
prejuízo manifesto ao fundo, observado o novo prazo,
até dezembro de 2020.
Posto isto, tal qual exposto no item anterior, divergindo
do entendimento técnico e do Órgão Ministerial, afasto
a presente irregularidade, conforme razões antes
indicadas.
3.3. AUSÊNCIA DE ESTUDO TÉCNICO NECESSÁRIO
PARA RESPALDAR A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS,
PROVENIENTES DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA,
NO ABATIMENTO DOS APORTES DO PLANO FINANCEIRO
(item 3.4 – RA 13/2016-3):
Base normativa: artigo 10, caput, e §§ 1º e 2º da Lei
Municipal 8134/2011, de 7/7/2011; e artigos 1º, § 1º e
69, Lei Complementar 101/2000.
Responsáveis: Luciano Santos Rezende – Prefeito
Municipal e Tatiana Prezotti Morelli – Presidente
Executiva do IPAMV.
De acordo como o relato técnico, a ressalva feita na
www.tce.es.gov.br

parte final do caput do artigo 10, da Lei 8134/2011, teve
vigência encerrada, em 31/12/2014, devendo, a partir
de janeiro de 2015, serem os recursos da compensação
previdenciária carreados integralmente ao Fundo de
Reserva Técnica do Plano Financeiro.
Ocorre que, em 25/9/2015, a Lei 8872/2015, em seu
artigo 2º, alterou o § 3º do artigo 3º, da Lei 8134/2011,
prorrogando o prazo, até dezembro de 2020, para a
destinação dos recursos da compensação previdenciária
para abatimento dos aportes financeiros, devidos pelo
tesouro municipal ao Plano Financeiro de Previdência.
Assim, entende-se que, a partir de janeiro de 2015,
qualquer pretensão de se prorrogar a utilização desses
recursos no abatimento dos aportes financeiros deveria,
necessariamente, ser precedida de estudo financeiro/
atuarial do Fundo de Reserva Técnica, visando
demonstrar que a supressão dos referidos recursos não
comprometeria sua destinação.
No entanto, após quase 10 meses transcorridos do
término do prazo inicial, foi editada a Lei 8872/2015
prorrogando o prazo por mais seis exercícios, sem avaliar
se o Fundo de Reserva Técnica já possuía, naquele
momento, condições de atender ao propósito para o
qual foi criado.
Nesse contexto, faz-se necessário esclarecer a
importância da criação e manutenção do Fundo de
Reserva Técnica, sendo que com a segregação de
massas, o Plano Financeiro deixou de aferir receitas
de contribuições de novos segurados, passando a
depender, crescentemente, dos aportes financeiros do
tesouro municipal.
Em levantamento dos Regimes Próprios de Previdência
Social - RPPS do Estado, realizado no Processo TC
Segunda-feira, 24 de junho de 2019

67

ATOS DO PLENÁRIO

5584/2015, observa-se que o IPAMV já apresenta
elevado déﬁcit do fundo financeiro, no valor de R$
4.216.014.379,00, o que resulta na possibilidade de
aportes financeiros futuros, em caso do Município
extrapolar o limite de gastos com pessoal, previsto na
Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.
Assim, os valores da compensação previdenciária
utilizados, a partir da vigência da Lei 8872/2015, devem
ser revertidos ao Fundo de Reserva Técnica, pelo
Município de Vitória, sendo levantado o montante de R$
4.202.952,53, utilizados no período de outubro de 2015
a julho de 2016.
Destacou-se, por fim, a necessidade de se respeitar as
determinações contidas nos artigos 1º, § 1º e 69 da LRF,
especialmente no que concerne ao equilíbrio financeiro
e atuarial do RPPS.
Os responsáveis alegaram em síntese, o seguinte:
- Seja pela natureza jurídica da compensação
previdenciária e do fundo de reserva técnica, seja pelo
próprio conceito de equilíbrio financeiro atuarial, em
fundo de massa segregada, a utilização dos recursos
provenientes da compensação previdenciária, a qualquer
tempo, para pagamento de aposentadorias e pensões, é
medida que encontra respaldo constitucional e legal;
- A compensação previdenciária foi instituída para restituir
aos regimes de previdência própria (RPPS) que hoje
custeiam os bene�cios pagos aos servidores públicos,
os valores das contribuições previdenciárias que um dia
foram vertidas ao Regime Geral de Previdência Social RGPS, quando esses servidores foram a ele vinculados;
- O parágrafo único, do artigo 38, da Orientação
Normativa SPS/MPS 02/2009, estabelece que os recursos
previdenciários, oriundos da compensação financeira,

na hipótese em que os bene�cios que originaram a
compensação sejam pagos diretamente pelo Tesouro,
serão a ele alocados para a mesma finalidade;
- A sistemática instituída pela Lei Municipal 8134/2011,
alterada pela Lei 8872/2015, está em absoluta
consonância com o sistema jurídico que rege a matéria,
mais precisamente o artigo 21, do Decreto 3112/99, o
artigo 24 da Portaria MPAS 6209/2009, o artigo 13 da
Portaria MPS 402/2008, o artigo 2º, incisos XX e XXI da
Portaria MPS 403/2008, e o artigo 38 da Orientação
Normativa SPS/MPS 02/2009;
- O Plano Financeiro é, desde a sua origem, um plano com
déﬁcit financeiro e não tem obrigação de acumulação de
reservas ou recursos para alcançar o equilíbrio atuarial,
posto que suas insuficiências serão suportadas pelo
Tesouro Municipal, mantendo-se fechado o grupo dele
integrante até que se extinga em face da morte ou perda
de direito do seu último beneficiário;
- O artigo 2º, da Portaria MPS 403/2008, define o Regime
Financeiro de Repartição Simples, como aquele em que as
contribuições do ente federativo pelos servidores ativos
e inativos e pensionistas, em um determinado exercício,
sejam suficientes para pagamento dos bene�cios nesse
exercício, sem o propósito de acumulação de recursos,
admitindo-se a constituição de fundo previdenciário
para oscilação de risco;
- Considerando os termos da Portaria MPS 403/08, a
Lei Municipal 8134/2011, ao instituir a segregação de
massas, instituiu também o Fundo de Reserva Técnica,
vinculado ao Fundo Financeiro;
- O Fundo de Reserva Técnica criado é um fundo
acessório, e nessa condição; não tem obrigação de
acumular recursos, e, menos ainda, de alcance do
www.tce.es.gov.br

equilíbrio financeiro e atuarial, equação que somente se
exige dos Fundos Previdenciários;
- Nesse sentido, o Fundo de Reserva Técnica é apenas
um fundo acessório destinado a suportar o risco da
transição do modelo pré e pós Emenda Constitucional
20/98, não se confundindo com o Fundo Financeiro e o
Fundo Previdenciário;
- Argumentou, ainda, o critério cronológico das normas,
em que a lei de 2015, que estabeleceu a utilização da
compensação previdenciária até dezembro de 2020,
para suprir insuficiência financeira mensal, retroagindo
seus efeitos a 1º de janeiro de 2015, prevalece e afasta a
de 2011, que estabeleceu a destinação desses recursos
ao Fundo de Reserva Técnica, vez que a lei posterior
derroga a anterior.
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva - ITC
sugeriu a mantença da irregularidade, entendendo pela
necessidade de se declarar a inconstitucionalidade
do artigo 2º, da Lei Municipal 8872/2015, contra
argumentando em síntese, o seguinte:
- A questão, ao contrário do que afirma a defesa, não
se relaciona às normas gerais sobre o tema, pois, foi a
lei municipal que estabeleceu necessidade de prévio
estudo para utilização dos valores da compensação
previdenciária do Fundo de Reserva Técnica do Fundo
Financeiro mediante comprovação do seu equilíbrio
financeiro e atuarial;
- O critério cronológico das normas, avocado pela defesa
não é hábil para elidir a irregularidade deste item ou dos
anteriores, sendo que, na visão da defesa, a norma de
2015 deveria prevalecer e afastar a de 2011, que previu
o estudo prévio, vez que são incompa�veis;
- Como exaustivamente repetido, a norma municipal
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pretendeu legitimar a retirada de recursos do fundo,
sem ao menos observar a maneira adequada, sendo
este o motivo pelo qual a auditoria se ateve aos meses
de janeiro a setembro de 2015;

Portaria MPS 403/08, a Lei Municipal 8134/2011, ao
instituir a segregação de massas, instituiu também o
Fundo de Reserva Técnica, que é um fundo acessório,
vinculado ao Fundo Financeiro;

- Foi a lei municipal que estabeleceu a necessidade
de prévio estudo para utilização dos valores da
compensação previdenciária do Fundo de Reserva
Técnica, do Fundo Financeiro, mediante comprovação
do seu equilíbrio financeiro e atuarial.

- Por outro lado, as conclusões técnicas apresentam
equívoco, ao afirmar: foi a lei municipal que estabeleceu
a necessidade de prévio estudo para utilização dos
valores da compensação previdenciária do Fundo
de Reserva Técnica, do Fundo Financeiro, mediante
comprovação do seu equilíbrio financeiro e atuarial.

Examinando as razões técnicas e de defesa, entendo que
assiste razão ao gestor, pelos seguintes motivos:
- O parágrafo único, do artigo 38 da Orientação
Normativa SPS/MPS 02/2009, estabelece que os recursos
previdenciários oriundos da compensação financeira,
na hipótese em que os bene�cios que originaram a
compensação sejam pagos diretamente pelo Tesouro,
serão a ele alocados para a mesma finalidade;
- O Plano Financeiro é, desde a sua origem, um plano com
déﬁcit financeiro, não tendo obrigação de acumulação
de reservas ou recursos para alcançar o equilíbrio
atuarial, posto que suas insuficiências serão suportadas
pelo Tesouro Municipal, mantendo-se fechado o grupo
dele integrante até que se extinga em face da morte ou
perda de direito do seu último beneficiário;
- O artigo 2º, da Portaria MPS 403/2008, define o Regime
Financeiro de Repartição Simples, como aquele em que as
contribuições do ente federativo pelos servidores ativos
e inativos e pensionistas, em um determinado exercício,
sejam suficientes para pagamento dos bene�cios nesse
exercício, sem o propósito de acumulação e recursos,
admitindo-se a constituição de fundo previdenciário
para oscilação de risco;
- Considerando o permissivo (não o imperativo) da

Os §§ 1º e 2º, do art. 10 da Lei Municipal 8134/2011,
em verdade, estabelecem que não haverá saída do
Fundo de Reserva Técnica até que a avaliação atuarial
demonstre que foi alcançado o equilíbrio financeiroatuarial, passando, a partir daí, a cobrir as insuficiências
financeiras de que trata o artigo 8º da lei.
Desta maneira, a exigência contida nos referidos
parágrafos se refere a retirada de recurso do Fundo
de Reserva Técnica, propriamente dito, e não quanto
à utilização de um dos recursos que deveriam ser a ele
alocados, o da Compensação Previdenciária, ressalvada
a sua utilização independente do fundo, desde a sua
criação pela lei de 2011.
Observa-se outro equívoco, quanto às conclusões
técnicas, ao afirmar que a auditoria se ateve aos meses
de janeiro a setembro de 2015, pois, em verdade,
o relatório técnico foca, neste item, aos recursos
utilizados nos meses de outubro de 2015 a julho de
2016 (ﬂs. 40-46).
Ademais, conforme analisado nos itens anteriores, a
mantença desse indicativo de irregularidade depende
do acolhimento do incidente de inconstitucionalidade
suscitado acerca do artigo 2º, da Lei Municipal
www.tce.es.gov.br

8872/2015, o que não foi acolhido por este Relator,
tendo em vista que se entendeu que a norma indicada
se mostra constitucional.
Verifico, ainda, de todo o relato técnico, como analisado
no item 1 desta decisão, que a relevância da formação
do Fundo de Reserva Técnica, do Fundo Financeiro, está
na garantia futura de recursos para aporte financeiro,
em caso do Município extrapolar o limite de gasto total
com pessoal estabelecido pela Lei de Responsabilidade
Fiscal - LRF.
Quanto ao mérito da questão, verifico de todo o relato
técnico, o que também foi analisado no item 1 desta
decisão, que a relevância da formação do Fundo de
Reserva Técnica do Fundo Financeiro está na garantia
futura de recursos para aporte financeiro, no caso do
Município extrapolar o limite de gasto total com pessoal
estabelecido pela Lei de responsabilidade Fiscal - LRF.
Todavia, o que se tem observado no presente momento,
é que todos, ou quase a totalidade dos Municípios,
têm sofrido com o excesso de gastos com pessoal,
principalmente o Poder Executivo, que inclui o pessoal
vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social RPPS.
Assim sendo, no caso em apreço, não se justifica apenar
o gestor que não “guardou” um recurso tão importante
para o Fundo Financeiro que somente poderia ser por
ele utilizado, num momento de tamanha recessão por
qual passa nosso País, nele inclusos A União, os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios, para se utilizar em
situação futura de excesso de gastos com pessoal, o que
obviamente deve ser contingenciado.
Conforme analisado no item 1 desta decisão, o que a
Lei 8872/2015 efetivamente fez foi “somente prorrogar
Segunda-feira, 24 de junho de 2019

69

ATOS DO PLENÁRIO

o prazo de utilização dos recursos do COMPREV até
dezembro de 2020, com efeito retroativo a janeiro de
2015, uma vez que a lei anterior previa a sua utilização,
desde a criação do Fundo de Reserva Técnica em 2011,
até o dia 31/12/2014”.
Assim, não vejo como irregularidade, até porque a
norma se mostrou constitucional, ou pelo menos
entendo que devam ser modulados seus efeitos, para
validar os atos anteriormente praticados, efeitos ex
tunc, até a vigência da norma impugnada, visto que
esses recursos não foram aplicados, imediatamente, no
período de janeiro a setembro de 2015, o fato é que a
utilização dos recursos esteve amparada, em lei vigente,
regularmente aprovada e sancionada, não havendo
prejuízo manifesto ao fundo, observado o novo prazo,
até dezembro de 2020.
Registra-se que a necessidade de estudos técnicos e de
comprovação de equilíbrio atuarial refere-se ao Fundo
de Reserva Técnica, que é formado por outros recursos,
além da Compensação Previdenciária, mas não para
utilização dos recursos dela decorrentes.
Posto isto, tal qual exposto nos itens anteriores, a
ausência do estudo não configura irregularidade, vez
que a norma foi tida por constitucional, de forma
que, divergindo do entendimento técnico e do Órgão
Ministerial, afasto a presente irregularidade, conforme
razões antes indicadas.
4. DO DISPOSITIVO:
Por todo o exposto, divergindo do posicionamento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
proponho VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
minuta de Acórdão que submeto à sua apreciação.
MARCO ANTONIO DA SILVA

Relator

2. Unânime.

1. ACÓRDÃO:

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

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:

do Plenário.

1.1 RESOLVER o incidente de inconstitucionalidade
suscitado quanto ao artigo 2º, da Lei Municipal
8872/2015, de 25/9/2015, proposto pela área técnica e
pelo Órgão Ministerial, no sentido de que referida norma
é constitucional, em face das razões expendidas no item
1 desta Decisão;
1.2 ACOLHER as razões de justificativas apresentadas,
AFASTANDO-SE os indicativos de irregularidades
tratados nos itens 3.1, 3.2 e 3.3 desta Decisão (3.2, 3.3 e
3.4 do RA 00013/2016-3), em razão do não acolhimento
do incidente de inconstitucionalidade suscitado quanto
ao artigo 2º, da Lei Municipal 8872/2015, de 25/9/2015,
bem como pelas razões expendidas nos referidos itens;
1.3 CONSIDERAR REGULARES os atos de gestão
praticados pelos Srs. Luciano Santos Rezende –
Prefeito Municipal de Vitória e Tatiana Prezo� Morelli
– Presidente Executiva do Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores do Município de Vitória
– IPAMV, relativamente à utilização dos recursos
de compensação previdenciária, pelo Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores do Município
de Vitória – IPAMV, em razão do afastamento dos
indicativos de irregularidades tratados nos itens 3.1, 3.2
e 3.3 desta Decisão (3.2, 3.3 e 3.4 do RA 00013/2016-3),
conforme razões antes indicadas;
1.4 Dar CIÊNCIA aos interessados e ARQUIVAR os
presentes autos após o respectivo trânsito em julgado.
www.tce.es.gov.br

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (vicepresidente no exercício da presidência), Sebastião Carlos
Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun,
Sérgio Manoel Nader Borges, Rodrigo Coelho do Carmo
e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
4.2 Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva
(relator).
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-presidente no exercício da presidência
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
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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 Cicilio� 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 166/2019-6
Processo: 09615/2018-9
Classificação: Agravo
UG: PMBSF - Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Interessado: LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA
Recorrente: ALENCAR MARIM
RECURSO DE AGRAVO – ACÓRDÃO TC 1589/2018
– PRIMEIRA CÂMARA – PROFERIDO NOS AUTOS
DO PROCESSO TC 2774/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
– CONHECER – NEGAR PROVIMENTO – MANTER
INCÓLUME O ACÓRDÃO TC 1589/2018

SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Tem-se sob exame recurso de Agravo interposto por
Alencar Marim, por seu advogado, em face do Acórdão
www.tce.es.gov.br

TC 1589/2018 – Primeira Câmara, prolatado nos autos
do Processo TC 2774/2018, que multou ao gestor em
razão do não atendimento à Decisão 1374/2018 para
envio de documentação referente ao Pregão Presencial
nº 60/2017.
Os autos foram encaminhados à SecexRecursos, que,
mediante a Instrução Técnica de Recurso 373/2018,
concluiu que o presente recurso é tempestivo e atende
aos requisitos de admissibilidade. Quanto ao mérito
opinou pelo conhecimento e não provimento do agravo.
O Ministério Público de Contas tomou conhecimento da
instrução técnica ratificando seus termos, na lavra do
Procurador de Contas Luis Henrique Anastácio da Silva
(Parecer do MPC 16/2019).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
No tocante ao conhecimento e não provimento do Agravo,
ratifico integralmente o posicionamento da área técnica
para tomar como razão de decidir a fundamentação
exarada na Instrução Técnica de Recurso 373/2018,
abaixo transcrita:
“[...]
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, de acordo
com o Despacho 64674/2018-7 (Doc. 06) da Secretaria
Geral das Sessões – SGS, a notificação do Acórdão TC
1589/2018-Primeira Câmara foi disponibilizada no Diário
Oficial Eletrônico deste Tribunal no dia 19/11/2018,
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considerando-se publicada no dia 20/11/2018, de sorte
que o prazo para interposição do recurso de Agravo
venceu em 03/12/2018. Nesse passo, tendo em vista que
o expediente recursal foi interposto em 03/12/2018, temse o mesmo como TEMPESTIVO, nos termos do art. 415,
caput, do Regimento Interno do TCEES.
Quanto ao cabimento é necessário observar-se que
o Recurso de Agravo, a teor do disposto no art. 415,
caput, do RITCEES, presta-se à impugnação de decisões
interlocutórias e terminativas. Dessa forma, tendo em
vista que o presente expediente recursal foi oposto em
face de acórdão que impôs multa ao Agravante em razão
de conduta que se subsume na hipótese prevista no inciso
IV do art. 135 da LC 621/2012, sendo a decisão, a teor
do disposto no art. 427, § 2º do RITCEES, portanto, de
caráter interlocutório, tem-se que o recurso apresentado
é cabível.
Desse modo, considerando que se encontram presentes
os pressupostos recursais de admissibilidade, opinase pelo CONHECIMENTO do Agravo apresenrtado pelo
senhor Alencar Marim.
3 DAS RAZÕES RECURSAIS - EXAME DAS TESES ALEGADAS
NO RECURSO
O presente Agravo foi interposto pelo senhor Alencar
Marim, atual Prefeito Municipal de Barra de São Francisco,
visando a reforma do Acórdão TC 1589/2018-Primeira
Câmara que aplicou, ao gestor, multa no valor de R$
3.000,00 (três) mil reais em razão do descumprimento
da Decisão TC 1374/2018 na qual, a Primeira Câmara
deste Tribunal, havia determinado ao ora Agravante,
dentre outras medidas, o encaminhamento, a este TCEES,
de cópia integral dos autos do procedimento licitatório
relativo ao Pregão Presencial nº 60/2017, realizado pela

Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco. Para
melhor visualização reproduzimos abaixo o dispositivo da
Decisão TC 1374/2018:
DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1. Conhecer a Representação, nos termos do art. 177, c/c
186 da Resolução TC 261/2013;
2. Indeferir a cautelar requerida, visto que não restaram
demonstrados os requisitos gerais autorizadores para
concessão da medida cautelar (fumus boni iuris e
periculum in mora);
3. Determinar que os autos passem a tramitar sob o rito
ordinário face à ausência dos pressupostos constantes do
artigo 306 do RITCEES, e sejam remetidos à área técnica
para regular instrução, com tramitação preferencial de
acordo com o art. 264, inc. IV do RITCEES;
4. Notificar o Prefeito Municipal de Barra de São
Francisco, senhor Alencar Marim, para oitiva, na forma
do art. 307, §3º do RITCEES, a fim de encaminhar a esta
Corte os autos do procedimento licitatório e eventuais
processos apensos, na íntegra, bem como para que
informe a fase na qual se encontra o certame, no prazo
de 10 (dez) DIAS;
5. Notificar o Representante da presente decisão, na
forma do art. 307, § 7º do RITCEES;
6. Unânime;
7. Data da Sessão: 13/06/2018 – 18ª Ordinária da 1ª
Câmara;
www.tce.es.gov.br

8. Especificação do quórum:
8.1 Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun;
8.2 Conselheiro em substituição: Marco Antonio da Silva.
De se notar que a determinação de encaminhamento
dos autos do procedimento licitatório, contida no tópico
“4” da parte dispositiva da Decisão TC 1374/2018, foi
comunicada ao senhor Alencar Marim através do Termo
de Notificação 540/2018-2 cujo AR/Contrafé registra
a inequívoca cientificação do notificado. Entretanto,
embora regularmente notificado, o senhor Alencar
Marim não atendeu à determinação que lhe foi dirigida,
conforme atesta o Despacho 36126/2018-5 lavrado pelo
Núcleo de Controle de Documentos (NCD) nos autos do
Processo TC 2774/2018-6 (Doc. 26).
Tendo em vista o não cumprimento do tópico “4” da parte
dispositiva da Decisão TC 1374/2018 foi expedida, pelo o
Exmo. Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
eminente Relator do Processo 2774/2018-6, a Decisão
Monocrática 1236/2018-1na qual ordenou-se:
i) a citação do senhor Alencar Marim, para que, no prazo
de 30 (trinta) dias, apresentasse justificativas face ao não
atendimento da Decisão TC1374/2018-Primeira Câmara;
ii) a notificação do senhor Alencar Marim, para que, no
prazo de 30 (trinta) dias, encaminhasse a este TCEES “[...]
os autos do procedimento licitatório e eventuais processos
apensos, na íntegra, bem como para que informe a fase
na qual se encontra o certame, alertando-o quanto às
consequências do descumprimento desta Decisão, em
especial quanto à sanção de multa prevista no art. 135,
inc. IV e § 1º da Lei Complementar 621/2012” (grifos e
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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sublinhado no original).
A citação e a notificação determinadas na Decisão
Monocrática 1236/2018-1 se deram, respectivamente,
através do Termo de Citação 781/2018-7 e do Termo de
Notificação 826/2018-1, restando certificado nos autos do
Proc. TC 2774/2018-6 (Docs. 32 e 34) a ciência inequívoca
do destinatário quanto às comunicações processuais
realizadas.
Importante registrar-se que as contrafés relativas ao
Termos de Citação 781/2018-7 e Notificação 826/20181 foram juntadas, ao Processo TC 2774/2018-6, em
20/08/2018, conforme atestam os Docs. 31 e 33 daqueles
autos. Equivale dizer que os prazos de 30 (trinta)
dias, fixados na Decisão Monocrática 1236/2018-1,
respectivamente, para apresentação de resposta quanto
ao descumprimento da Decisão TC 1374/2018-Primeira
Câmara; e encaminhamento dos autos do procedimento
licitatório, a teor do disposto no art. 362, I, do Regimento
Interno do TCEES (Res. TC 261/2013), findaram-se em
19/09/2018 (vide Despacho 50630/2018-6).
Escoados os prazos supramencionados verificou-se, mais
uma vez, a inércia do senhor Alencar Marim, ora Agravante,
em atender à determinação de encaminhamento da
documentação solicitada por este Tribunal, bem como
permaneceu silente quanto ao não cumprimento da
Decisão TC 1374/2018-Primeira Câmara. Nesse passo,
após a emissão do Parecer 4853/2018-5 pelo Ministério
Público de Contas a Primeira Câmara desta Corte de
Contas, nos termos do erudito Voto do Conselheiro
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, a Primeira Câmara
deste Tribunal exarou o Acórdão TC 1589/2018, aplicando
multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao senhor
Alencar Marim “[...] por não atendimento no prazo fixado

e sem causa justificada, à Decisão 1374/2018 deste
Tribunal de Contas [...]”.
Em impugnação ao Acórdão TC 1589/2018-Primeira
Câmara, o senhor Alencar Marim, em sua peça recursal,
após discorrer sobre as competências constitucionais
das Cortes de Contas, bem como sobre os elementos
ensejadores da responsabilização civil, apresenta
as seguintes teses ora sintetizadas: i) alega que não
teria se verificado dolo ou culpa em sua conduta
“[...] especialmente porque suas justificativas foram
apresentadas, tempestivamente, e que não há qualquer
prejuízo ao erário público”; ii) sustenta que o “[...]
atraso verificado não teve o condão de prejudicar o
exame da Representação perante este E. Tribunal”, no
que requer a aplicação dos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade para afastar ou diminuir a multa
imposta eis que, na ótica do Agravante, a sua penalização
teria se dado por “[...] atos desprovidos de danos ou que
não estampam nexos de causalidades [...]”.
Passando-se à análise, e em que pesem os argumentos
tecidos, tem-se que não assiste qualquer razão ao
Agravante.
De se notar, inicialmente, que carece de fidedignidade
o argumento, lançado na petição do Agravo, de que o
apenamento do Agravante teria se dado na inexistência
de conduta dolosa ou culposa “[...] especialmente porque
suas justificativas foram apresentadas, tempestivamente,
e que não há qualquer prejuízo ao erário público”;
Ora, conforme já aqui noticiado o Agravante foi instado,
através das Decisões TC 1374/2018 e TC 1236/20181, a encaminhar cópia do procedimento licitatório do
Pregão Presencial nº 60/2017, realizado pela Prefeitura
Municipal de Barra de São Francisco, tendo ignorado por
www.tce.es.gov.br

completo as ordens emanadas deste Tribunal conforme
atestado pelo Despacho NCD 50474/2018-3 (Doc. 36 do
Proc. TC 2774/2018-6), cabendo acrescer que a ordem
contida na Decisão TC 1236/2018-1 era clara, inclusive,
quanto à possibilidade de aplicação da sanção de multa
prevista no art. 135, IV e § 1º, da Lei Complementar LC
621/2012.
Registre-se, ainda, que embora citado para apresentar
justificativas quanto ao não cumprimento da Decisão
TC 1374/2018 o ora Agravante permaneceu silente
(como também restou certificado no supramencionado
Despacho NCD 50474/2018-3), carecendo, portanto,
de veracidade a alegação de que o Agravante teria
apresentado justificativas tempestivas nos autos do
Processo TC 2774/2018-6.
Na realidade o senhor Alencar Marim só veio a se
manifestar, respondendo em que fase se encontrava o
procedimento licitatório do Pregão Presencial nº 60/2017,
bem como encaminhando a documentação solicitada na
Decisão TC 1374/2018, após a prolação do Acórdão TC
1589/2018-Primeira Câmara, eis que nele constou nova
determinação de notificação para encaminhamento dos
autos do procedimento licitatório e resposta quanto a
fase em que se encontrava, sob pena de aplicação de nova
multa, sendo que o cumprimento das ordens contidas
no julgado, pelo Agravante, nada mais representam do
que o mero atendimento para que se evitasse um novo
apenamento com multa e não tem, evidentemente,
o condão de reparar o descumprimento das ordens
exaradas nas Decisões TC 1374/2018 e TC 1236/2018-1.
Outrossim, a conduta omissiva e culposa do senhor
Alencar Marim resulta patente no Processo 2774/20186, eis que a determinação de encaminhamento, a este
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Tribunal, dos autos do Pregão Presencial nº 60/2017,
foi-lhe, conforme já aqui exposto, inequivocamente
comunicada através dos Termos de Notificação 540/20182 e 826/2018-1, não tendo o ora Agravante apresentado
qualquer razão que justificasse o descumprimento da
ordem contida na Decisão TC 1374/2018 e reiterada, sob
pena de multa, na Decisão Monocrática 1236/2018-1.
Dessa forma, revela-se insubsistente a tese alegada pelo
Agravante no sentido de que inexistiria comportamento
culposo em sua conduta.
De se notar, ademais, que este Tribunal de Contas
tem entendimento pacífico no sentido de que a
responsabilização de agentes públicos, nos processos
de competência desta Corte, se dá de forma subjetiva,
demandando, assim, 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 a jurisprudência desta E. Corte
de Contas:
ACÓRDÃO TC 800/2018 - PLENÁRIO
[...]
Pois bem. Passo à análise do mérito, quanto à suposta
ausência de dolo e má-fé alegada pelo Recorrente.
Alega o Recorrente ter cumprido sua função com zelo e
dedicação, almejando o melhor para a Administração, em
observância aos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência.

Discorre sobre conceituação de dolo e culpa, asseverando
não ter em nenhum momento agido com intenção de
causar danos ao erário por meio de seus atos, citando
inclusive jurisprudência que entendeu corroborar sua
argumentação.
Concluiu sua defesa requerendo, na hipótese do
julgamento irregular de suas contas, a reconsideração
do Acórdão proferido por esta Corte de Contas, para que
fosse declarada sua boa-fé.
Ao analisar o presente recurso, entendeu o Corpo
Técnico não ser suficiente a alegação do Recorrente de
ausência de dolo ou má-fé para afastamento de suas
responsabilidades.
Ora, a responsabilidade dos agentes públicos pela
prática de atos administrativos irregulares, perante o
Tribunal de Contas é subjetiva, aliás, entendimento já
pacificado nesta Casa, para tanto, devem ser verificados
os requisitos indispensáveis à configuração da
responsabilidade, quais sejam: (i) prática do ato ilícito,
comissivo ou omissivo, na gestão de recursos públicos
com prejuízo ou não; (ii) existência de dolo ou culpa,
elemento subjetivo da conduta e (iii) existência de nexo
de causalidade entre a ação ou omissão do agente e o
resultado.
Como bem apontou a ITR 52/2018-1, a “identificação do
dolo ou culpa é relevante no momento da dosimetria da
pena, uma vez que a conduta daquele que agiu com dolo ou
má-fé deve ser mais duramente apenada do que daquele
que agiu com culpa”. (Processo: 9299/2017
Data
da sessão: 10/07/2018 Relator: Domingos Augusto
Taufner Natureza: Controle Externo > Recurso > Recurso
de Reconsideração > Recurso de Reconsideração).
www.tce.es.gov.br

No caso em tela, verifica-se a presença de todos os
caracteres necessários à responsabilização (subjetiva)
do senhor Alencar Marim: i) prática da conduta omissiva
ilícita consistente no descumprimento de determinação,
sob pena de multa, exarada por este Tribunal através das
Decisões TC 1374/2018 e TC 1236/2018-1; ii) culpa stricto
sensu eis que o gestor descumpriu conscientemente a
determinação deste Tribunal inobstante a ausência de
qualquer motivo que pudesse justificar tal ato de vontade,
o que revela comportamento negligente do ora Agravante
e descaso quanto às decisões desta Corte de Contas; e iii)
nexo de causalidade existente entre a conduta omissiva do
agente (descumprimento de determinação, sob pena de
multa, contida na Decisão Monocrática TC 1236/2018-1,
de encaminhamento de cópia do procedimento licitatório
do Pregão Presencial nº 60/2017 a este Tribunal, no prazo
de trinta dias, reiterando a Decisão TC 1374/2018) e o
resultado lesivo observado (não encaminhamento da
documentação exigida no prazo determinado na Decisão
Monocrática TC 1236/2018-1, que, por sua vez, reitera a
ordem contida na Decisão TC 1374/2018).
O Agravante também alega que a sua conduta omissiva
não teria trazido “[...] qualquer prejuízo ao erário público”.
Novamente o argumento ventilado pelo Agravante não
merece acolhida uma vez que, no tocante à sanção de
multa, a Lei Orgânica deste Tribunal (Lei Complementar
LC 621/2012), estabelece, em seu art. 135, incisos I ao
XIII, as várias hipóteses de aplicação da penalidade, sendo
que apenas no caso previsto em seu inciso III, exige-se a
presença do dano ao erário para que venha a ser aplicada
a sanção pecuniária ao responsável.
Nesse passo convém asseverar que o Alencar Marim foi
apenado com a sanção de multa, no valor de R$ 3.000,00
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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(três mil reais), fundada na hipótese prevista no art. 135,
IV e § 1º da LC 621/2012, ou seja, pelo “não atendimento,
no prazo fixado, sem causa justificada, à diligência do
Relator ou à decisão do Tribunal de Contas”.
Enfatize-se que a aplicação da multa fundada no inciso
IV do art. 135 da Lei Orgânica deste TCEES, independe da
presença de dano ao erário, bastando para o apenamento
do responsável o não atendimento, no prazo fixado,
sem causa justificada, à decisão deste Tribunal que lhe
foi dirigida, hipótese verificada nos autos do Processo
TC 2774/2018-6, na qual o senhor Alencar Marim,
inadvertidamente e sem qualquer razão para tanto,
descumpriu as Decisões TC 1374/2018 e TC 1236/2018-1,
sendo, assim, totalmente despropositada a alegação do
ora Agravante.
Registre-se, mais uma vez, que a determinação contida na
Decisão TC 1374/2018 e reiterada na Decisão Monocrática
TC 1236/2018-1, foi cientificada de maneira inequívoca,
ao ora Agravante. Entretanto, ignorando totalmente o
comando decisório desta Corte, o senhor Alencar Marim
não só se absteve de encaminhar a cópia dos autos
da licitação solicitada como não entabulou qualquer
justificativa do seu ato omissivo.
O senhor Alencar Marim prossegue, em suas razões
recursais, sustentando que o “[...] atraso verificado não
teve o condão de prejudicar o exame da Representação
perante este E. Tribunal”, no que requer a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade para
afastar ou diminuir a multa imposta eis que, na ótica do
Agravante, a sua penalização teria se dado por “[...] atos
desprovidos de danos ou que não estampam nexos de
causalidades [...]”.
Entretanto tais argumentos não merecem prosperar eis

que a atividade de controle desempenhada por esta
Corte de Contas não se restringe à apuração de danos ao
erário, ou seja, danos financeiros aos cofres públicos, mas
sim ao resguardo dos princípios constitucionais aplicados
à Administração Pública consagrados no caput do art. 37
da Constituição da República (legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência).
Nesse passo, tem-se que, ao descumprir determinações
de encaminhamento de documentação relevante para a
atividade fiscalizatória desta Corte, obrou o senhor Alencar
Marim de maneira a obstaculizar a atuação deste Tribunal,
causando prejuízo às funções de fiscalização e controle,
bem como atraso no trâmite do Processo TC 2774/20186, sendo assim descabida a sua pretensão de aplicação
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ademais, ainda a respeito dos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade e sua inter-relação com a gradação
da penalidade de multa a ser aplicada por este Tribunal,
convém asseverar que a multa imposta ao senhor Alencar
Marim, ora Agravante, se deu em seu grau mínimo (R$
3.000,00), a teor do disposto no art. 135, caput e inciso IV,
da LC 621/2012, combinados com o previsto no art. 389,
IV do Regimento Interno do TCEES (Res. 261/2013):

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:
IV - não-atendimento no prazo fixado, sem causa
justificada, à diligência do Relator ou à decisão do
Tribunal: multa no valor compreendido entre três e vinte
e cinco por cento;
Assim, tendo em vista as disposições supra, tem-se por
correta a aplicação da penalidade de multa ao senhor
Alencar Marim, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
imposta no Acórdão TC 1589/2018-Primeira Câmara,
sendo totalmente descabida a pretensão do ora Agravante
de vê-la afastada ou diminuída.
Outrossim, a multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais) aplicada ao senhor Alencar Marim através do
Acórdão TC 1589/2018-Primeira Câmara, não só tem
caráter sancionatório, mas também firme característica
pedagógica no sentido de evitar-se que o ora Agravante
venha reiterar a sua conduta de descumprimento às
decisões exaradas por este TCEES.

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:

Dessa forma, por todo o exposto, não merecem prosperar
os argumentos apresentados pelo senhor Alencar
Marim, devendo ser negado provimento ao presente
Agravo, mantendo-se a multa aplicada no Acórdão TC
1589/2018-Primeira Câmara, proferido no Processo TC
2774/2018-6.

[...]

4 CONCLUSÃO

IV - não atendimento, no prazo fixado, sem causa
justificada, à diligência do Relator ou à decisão do Tribunal
de Contas;

4.1 Diante das razões fáticas e jurídicas expostas na
presente Instrução Técnica de Recurso opina-se:

---------------------//-------------------------------------------------www.tce.es.gov.br

4.1.1 pelo CONHECIMENTO do recurso de Agravo
interposto pelo senhor Alencar Marim, sendo-lhe
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NEGADO PROVIMENTO em razão do não acolhimento
das razões recursais apresentadas, mantendo-se in
totum o teor do Acórdão TC 1589/2018-Primeira Câmara,
proferido no Processo TC 2774/2018-6.
Respeitosamente,
Em 18 de dezembro de 2018.

1.4 DAR CIÊNCIA da decisão ao agravante.

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

2. Unânime.

Responsável: JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI,
FABRICIO PETRI, THIAGO PECANHA LOPES

3. Data da Sessão: 20/02/2019 – 4ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:

[...]”

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer do
MPC 16/2019, acompanha o opinamento contido na
Instrução Técnica de Recurso ITR 373/2018.

4.2. Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva (em
substituição).

Pelas razões expostas, acompanho o entendimento
técnico e ministerial e nego provimento ao presente
Agravo.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais
e legais, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
seguinte DELIBERAÇÃO que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator:
1.1 CONHECER do presente Agravo interposto em face do
Acórdão TC 1589/2018 – Primeira Câmara, prolatado nos
autos do Processo TC 4310/2018;
1.2 Quanto ao mérito NEGAR PROVIMENTO, mantendose incólume os termos do referido Acórdão;
1.3 ARQUIVAR os autos do presente processo após o
trânsito em julgado;

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Acórdão 00376/2019-3
Processo: 00377/2019-3
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

-

UGs: CIM EXPANDIDA SUL - Consórcio Público Região
Expandida Sul, FMS - Fundo Municipal de Saúde de
Anchieta

www.tce.es.gov.br

Representante: ROBSON MATTOS DOS SANTOS
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO
– PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – VARIAÇÕES
DE SALDO NA CONTA DO CONSÓRCIO CIM EXPANDIDA
SUL – CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE INFORMÁTICA E
ASSESSORIA EM SAÚDE – PAGAMENTO DE DIÁRIAS À
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE – IMPROCEDÊNCIA –
RECOMENDAÇÕES – CIÊNCIA – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de representação formulada pelo senhor Robson
Mattos dos Santos, vereador de Anchieta/ES, em face de
supostas irregularidades ocorridas no Consórcio Público
da Região Expandida Sul – CIM EXPANDIDA SUL/ES e
atribuídas a responsabilidade da Secretária Municipal de
Saúde, senhora Jaudete Silva Frontino De Nadai.
Segundo noticia o representante, a atuação da secretaria
estaria eivada de irregularidades, como a existência de
repasse de valores a maior pelo Município de Anchieta,
a contratação irregular da empresa Consulfarma –
Informática e Assessoria em Saúde Ltda-Epp (contrato
de prestação de serviços 002/2016, Pregão Presencial
002/2015) e o recebimento de diárias pelo Secretário
Municipal de Saúde.
Por meio da Decisão Monocrática 07 e 29 de 2019,
o Conselheiro Relator conheceu da representação e
determinou a notificação dos representados e do Prefeito
Municipal do município de Anchieta.
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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Em atendimento à notificação, os responsáveis Fabrício
Petri e Jaudeti Silva Frontino De Nadai apresentaram
os esclarecimentos e documentações atinentes ao
caso, conforme documentos 27, 28, 31, não tendo sido
identificada manifestação em nome do senhor Thiago
Peçanha Lopes.
Analisando a controvérsia, a Secretaria de Controle
Externo de Saúde e Assistência Social (SecexSaude)
elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 701/20196 na qual concluiu, com base nas provas encartada aos
autos, que os indícios de regularidades ventilados não
configuraram irregularidades, razão pela qual propôs que
a presente representação fosse julgada improcedente,
nos seguintes termos:
[...]
3 - PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante ao exposto, submeto a consideração superior a
seguinte proposta de encaminhamento:
3.1 – No mérito, seja considerado improcedente o pleito,
na forma do art. 178, inciso I, c/c 329, §3º do RITCEES.
3.2 – Recomendar ao Presidente do Consórcio, Sr. Fabrício
Preti:
3.2.1 – Com base no subitem 2.1 desta peça, que
regularize por meio de instrumento formal o tratamento
oferecido aos saldos financeiros sem utilização imediata
na conta do Consórcio;

de Contas prolatou o Parecer 843/2019-9 (doc. 38),
encampando o entendimento técnico e manifestando-se
pela improcedência da representação.
II FUNDAMENTOS
Como se observa dos autos, as irregularidades teriam
ocorrido no âmbito do gerenciamento dos recursos
destinados ao Consórcio Público Região Expandida Sul
– CIM EXPANDIDA SUL pela Prefeitura Municipal de
Anchieta.
Em síntese, alega o representante, que o saldo superavitário
do consórcio identificado em 2017 na conta em nome do
município de Anchieta não havia sido restituído aos cofres
municipais, que o consórcio promoveu a contratação de
empresa Consulfarma Informática e Assessoria em Saúde
Ltda-Epp para prestação de serviços que oneraram o
Município de Anchieta e que a Secretária Municipal de
Saúde utilizou R$ 3.138,46 (três mil, cento e trinta e oito
reais e quarenta e seis centavos) referente a despesas
com o XXXIII Congresso Nacional de Secretarias em 2017.
Da análise do conjunto probatório e da manifestação
técnica elaborada pela SecexSaúde restou evidenciado
que os acontecimentos narrados nos autos não
foram suficientes para configurar irregularidades na
administração dos recursos na aplicação dos repasses.
Sendo assim, encampo o entendimento técnico
e ministerial e adoto como razões de decidir a
fundamentação elaborada na Instrução Técnica Conclusiva
701/2019-6, abaixo transcrita, no sentido de reconhecer a
improcedência da representação:

Alega o representante diversas variações de saldo na
conta do Consórcio CIM Expandida Sul, em nome do
município de Anchieta, em certos momentos deficitário,
em outros, superavitário.
Ao final destaca o representante:
Apesar do saldo citado, valor em posse do consórcio, o
município continuou a realizar os repasses, não tendo
sido restituído até a confecção deste. Em tempo da tão
dita “crise”, bastante mencionada pelo Poder Executivo
e na precariedade da saúde anchietense, o município
repassou, no 1º quadrimestre de 2018, segundo Relatório
quadrimestral fornecido pela Secretaria de Saúde, o
montante de R$ 825.453,28 (oitocentos e vinte cinco
mil quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte e oito
centavos).
2.1.2 Alegações do Representado
De acordo com a representada, a manutenção do recurso
proveniente do saldo financeiro apurado em conta do
Consórcio Público não caracteriza dano ao Erário Público,
uma vez que o Consórcio integra a Administração Pública
na condição de associação pública, ou seja, não houve
o deslocamento do recurso para fora do âmbito da
Administração Direta.
2.1.3 Análise Técnica

[...]

2.1 – SALDO FINANCEIRO NA CONTA DO CONSÓRCIO

Na narrativa do representante, não foi possível identificar
indícios de superfaturamento dos serviços, por exemplo,
mas apenas descrição de movimentação financeira
para custear os serviços vinculados à saúde e pagos
pelo Consórcio, que faz parte da própria estrutura da
Administração Indireta do Município, pois possui natureza
jurídica de autarquia.

Em seguida, o Ministério Público junto ao Tribunal

2.1.1 Alegações do Representante

Contudo, menciona-se na narrativa do representante que

Sugere-se que se dê CIÊNCIA ao representante do teor da
decisão a ser proferida, conforme mandamento do art.
307, §7º RITCEES.

2– ANÁLISE TÉCNICA
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o saldo financeiro, em tese, estaria parado na conta, sem
a devida aplicação, o que pode ser um indício de omissão
do gestor do consórcio, mas não se vê documentação
comprobatório para sustentar uma ação punitiva com
base em dano ao erário por parte desta Corte de Contas.

Ainda de acordo com a representado, quanto ao preço
pactuado entre a empresa e o Consórcio, a Representação
está desprovida de prova ou indício que indicaria que os
valores estariam fora da realidade de mercado.

De qualquer forma, tem-se que essa matéria deve ser
objeto de normatização dentro do próprio consórcio,
por meio do Estatuto Social, Protocolo de Intenções ou
Contrato de Rateio realizado entre os entes consorciados.

No caso, à princípio, o que se observa nos autos é que,
por meio do consórcio público de saúde, do qual faz parte
do Município de Anchieta na condição de Administração
Indireta, contratou-se serviço de informática e assessoria
em saúde.

Assim, opina-se pela improcedência do pleito, em
face da ausência de indícios de irregularidade. Além
disso, recomenda-se ao Presidente do Consórcio CIM
Expandida Sul que regularize por meio de instrumento
formal o tratamento oferecido aos saldos financeiros sem
utilização imediata na conta da autarquia.
2.2 – CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CONSULFARMA –
INFORMÁTICA E ASSESSORIA EM SAÚDE LTDA - EPP
2.2.1 Alegações do Representante
De acordo com o Representante, o Consórcio CIM
Expandida Sul, por meio do Contrato de Prestação de
Serviços nº 002/2016, derivado do Pregão Presencial nº
002/2015 – Processo nº 002596/2015 contratou serviços
de informática a serem prestados no município.
Aponta o valor detalhado do serviço de licenciamento,
manutenção e assessoria mensal e o valor da hora
técnica, sem apontar, contudo, indícios de sobre preço ou
superfaturamento.
2.2.2 Alegações do Representado
Informa o representado que houve procedimento
licitatório realizado pelo próprio consórcio (Edital Pregão
Presencial 2/2015), sendo norteado pela Lei 8.666/93.

2.2.3 Análise Técnica

Nesse sentido, estabelece o art. 3º, inciso III do Decreto
Federal 6.017/2007, que regulamenta a Lei 11.107/2005
(trata de consórcio público), ao descrever que um dos
objetivos dos consórcios públicos será, entre outros, o
compartilhamento ou o uso em comum de instrumentos
e equipamentos, inclusive de gestão, de manutenção, de
informática, de pessoal técnico e de procedimentos de
licitação.
Dessa forma, não se vê irregularidade por parte do
Município ao utilizar os serviços contratados no Pregão
Presencial nº 002/2015, com natureza de serviço público
compartilhado entre os entes municipais da região.
Assim, opina-se pela improcedência do pleito, em face da
ausência de indícios de irregularidade.
2.3 – DIÁRIA CONCEDIDA PELO CONSÓRCIO
2.3.1 Alegações do Representante
Afirma o representante que a Secretária de Saúde, Sra.
Jaudete Silva Frontino De Nadai utilizou R$ 3.138,46 (três
mil, cento e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos)
referente a despesas com viagens e inscrição para o XXXIII
Congresso Nacional de Secretarias em 2017.
www.tce.es.gov.br

2.3.2 Alegações do Representado
Em resposta, a Secretária de Saúde informa que o
Consórcio Público não concedeu diária, mas sim, custeou
suas despesas de locomoção e inscrição no evento de
interesse do Município e que havia interesse público e
autorização legal.
2.3.3 Análise Técnica
Em termos gerais, não se vislumbra irregularidade na
utilização de recursos para custear viagens/congressos
de interesse do município, desde que a entidade possua
instrumento normativo autorizador. Destaca-se que a
Administração Pública, e o Consórcio na condição de
autarquia, está vinculado ao princípio da legalidade que
estabelece que ela pode praticar atos, desde que previsto
em lei.
De qualquer forma, a Cláusula Segunda, inciso I, letra
“d”, do Contrato de Rateio 01/2017, compete ao
Consórcio disponibilizar ao consorciado a possibilidade
de participação em eventos, cursos, treinamentos,
intercâmbios, viagens e outros que proporcionem a troca
de experiência e aprendizado necessário a promover
a constante melhoria e aprimoramento do modelo
consorcial adotado, bem como no modelo de gestão da
área da saúde.
Assim, opina-se pela improcedência do pleito, em face da
ausência de indícios de irregularidade.
Destaca-se que a presente análise se limita às
irregularidades apontadas na peça inicial.
3 - PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante ao exposto, submeto a consideração superior a
seguinte proposta de encaminhamento:
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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3.1 – No mérito, seja considerado improcedente o pleito,
na forma do art. 178, inciso I, c/c 329, §3º do RITCEES.
3.2 – Recomendar ao Presidente do Consórcio, Sr. Fabrício
Preti:
3.2.1 – Com base no subitem 2.1 desta peça, que
regularize por meio de instrumento formal o tratamento
oferecido aos saldos financeiros sem utilização imediata
na conta do Consórcio;
Sugere-se que se dê CIÊNCIA ao representante do teor da
decisão a ser proferida, conforme mandamento do art.
307, §7º RITCEES.

1.2. RECOMENDAR ao Município de Anchieta que
proponha a normatização ao CONSÓRCIO CIM
EXPANDIDA SUL com vistas a disciplinar a forma de
destinação dos recursos remanescentes que porventura
estejam disponíveis na conta do convênio, bem como a
aplicação financeira dos respectivos saldos financeiros;
1.3. Dar CIÊNCIA ao representante e aos notificados, na
forma regimental; e
1.4. Após o trânsito em julgado, ARQUIVAR os autos.
2. Unânime.

[...]

3. Data da Sessão: 03/04/2019 – 9ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

4. Especificação do quórum:

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 o
entendimento técnico e ministerial e VOTO no sentido
de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de
deliberação:

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator) e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator em:
1.1. Julgar IMPROCEDENTE esta representação, conforme
art. 95, I c/c art. 99, § 2º, da Lei Orgânica do TCEES (Lei
Complementar Estadual 621/2012) e art. 178, I c/c
art. 182, parágrafo único, do RITCEES (Resolução TC
261/2013);

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
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Acórdão 00478/2019-8

www.tce.es.gov.br

Processo: 09345/2017-3
Classificação: Solicitação de Auditoria/Inspeção
UG: PMSMJ - Prefeitura Municipal de Santa Maria de
Jetibá
Relator: Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha
Terceiro interessado: Chefe do Poder Legislativo
Municipal (ES, Santa Maria de Jetibá, HILÁRIO BOENING)
REPRESENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA - CIÊNCIA ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA
CUNHA:
Tratam os presentes autos de Representação, originada
do O�cio nº 243/2016/AS/CMSMJ, encaminhado pelo
Sr. Hilário Boening – Presidente da Câmara Municipal de
Santa Maria de Jetibá, com cópia do Processo Parlamentar
de Inquérito conhecido como “CPI do Helicóptero”, em
observância ao artigo 207, III, do Regimento Interno
daquela Casa de Leis.
A área técnica, nos termos da Manifestação Técnica
00487/2017-8, informou que não consta em “processo de
controle externo que tenha analisado qualquer dos fatos
relativos ao tema em questão”.
Na sequência dos atos e fatos, a área técnica, nos termos
da Manifestação Técnica 01422/2017-5, em síntese,
assim se manifestou, litteris:
[...]
No tocante à materialidade aventada pelo Representante
do Ministério Público de Contas temos a informar que
a CPI não apurou valores referentes à eventual prejuízo
ao erário, muito embora, é possível estimar sua baixa
materialidade (permissão de prática comercial, por 3 dias,
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sem recolhimento de impostos municipais; utilização de
patrimônio público (terreno), por 3 dias, sem cobrança
de taxas municipais, pagamentos de carros-pipas (1
dia), pagamentos de hospedagem (3 dias) e despesas de
alimentação).
Ressaltamos que a assertiva do parágrafo anterior foi
confeccionada com o intuito, exclusivo, de responder
ao questionado no despacho 35.180/2017, não tendo o
condão de firmar entendimento pelo recebimento ou não
do presente relatório final de CPI.
Por fim, ressaltamos que o Regimento Interno desta
Corte de Contas prevê que o juízo de admissibilidade é
prerrogativa do Conselheiro Relator. – g.n.
O Ministério Público Especial de Contas, nos termos
do Parecer 00057/2017-6, da lavra do Procurador
Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, acompanhou o
posicionamento da área técnica.
A Eminente Conselheira em Substituição à época, Dra.
Márcia Jaccoud Freitas, nos termos do Voto 03732/20189, concluiu pelo recebimento do pedido de fiscalização,
determinando a inclusão da presente matéria no Plano
Anual de Fiscalização de 2019, com o consequente
encaminhamento dos autos à SEGEX, para providências,
em especial quanto ao planejamento do prazo, do objeto
e da abrangência da fiscalização, sendo acompanhada
pela Decisão TC 01835/2018-1.
A área técnica, conforme o Relatório de Inspeção
00012/2018-7, concluiu que não há encaminhamentos
a serem propostos ao Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, tendo a Secretaria de Controle Externo
de Fiscalizações Não Especializadas, nos termos da
Instrução Técnica Conclusiva 00511/2019-4, sugerido a

improcedência da representação em apreço, dando-se
ciência a representante, bem como pelo arquivamento
dos autos.

Conselheira em Substituição, Dra. Márcia Jaccoud
Freitas, nos termos do Voto 03732/2018-9 e Decisão TC
01835/2018-1.

O Ministério Público Especial de Contas, nos termos
do Parecer 00786/2019-8, da lavra do Procurador
Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, acompanhou o
posicionamento da área técnica.

3. DO MÉRITO:

É o sucinto relatório.
VOTO
1. DA FUNDAMENTAÇÃO:
Da análise dos autos, verifico que a área técnica, nos
termos da Instrução Técnica Conclusiva 00511/2019-4,
assim se posicionou, verbis:
[...]
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, submetemos à consideração superior a
seguinte proposta de encaminhamento:
3.1 – Considerar improcedente a inicial, na forma do art.
178, I, do RITCEES, tendo em vista a não constatação de
irregularidade.
3.2 – Cientificar o representante da decisão a ser
proferida por esta Corte de Contas.
3.3 – Arquivar os autos, na forma do art. 331, inciso I, do
RITCEES. – g.n.
O douto representante do Parquet de Contas, nos termos
do Parecer 00786/2019-8, acompanhou o posicionamento
da área técnica.
2. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Cabe informar que a representação em apreço já fora
recebida como pedido de fiscalização, pela Eminente
www.tce.es.gov.br

Ressalta-se que a área técnica, conforme o Relatório de
Inspeção 12/2018-7, oriundo da inspeção realizada na
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, no período
de 29/10/2018 a 23/11/2018, com o intuito de apurar a
existência das irregularidades suscitadas pela Comissão
Parlamentar de Inquérito instaurada na Câmara Municipal
de Santa Maria de Jetibá, relativamente às festividades da
35ª Festa do Colono daquela municipalidade, ocorrida no
exercício de 2015, definiu as seguintes questões, litteris:
Q1 - Houve uso indevido de terreno público, máquinas
e equipamentos da municipalidade, para dar suporte à
prestação de serviços de voos panorâmicos durante a 35ª
Festa do Colono, no exercício de 2015?
Q2 - Houve cobrança e recolhimento dos tributos devidos,
em decorrência da exploração comercial dos serviços de
voo panorâmico durante a 35ª Festa do Colono de Santa
Maria de Jetibá, em 2015?
Em relação a “Questão 1”, informa a área técnica que “não
foi constatada a utilização de máquinas e equipamentos
da municipalidade para o apoio de atividade econômica
privada”.
Registre-se que, quanto à utilização do terreno público,
constatou-se “que houve pagamento do preço para
utilização, não configurando, portanto, irregularidade”,
inclusive, informa a área técnica que “há uma guia de
recolhimento emitida no valor de R$ 175,97 (cento e
setenta e cinco reais e noventa e sete centavos), para
que fosse permitida a utilização do terreno público como
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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área de decolagens e aterrissagens da aeronave que
realizou voos de passeios panorâmicos durante os dias 25
e 26 de julho de 2015”, valor esse estipulado, “conforme
referência estabelecida no Código Tributário Municipal,
por não haver outra referência”.
Quanto a “Questão 2”, a área técnica assim se posicionou,
litteris:
Não houve a cobrança de tributos por parte da
municipalidade, pois a Festa do Colono de Santa Maria
de Jetibá é considerada uma quermesse e o município
não promove arrecadação de tributos das empresas
participantes daquela festividade, sendo cobrado de
todo e qualquer participante o preço para utilização de
área pública.
Dessa forma, cabe ressaltar que o preço para utilização
de área pública encontrava-se defasado, pois o Código
Tributário Municipal vigente datava de 1997, enquanto o
atual foi instituído pela Lei Complementar nº 1.876 em 15
de junho de 2016, portanto, ainda não estava em vigor.
A não cobrança de tributo foi admitida pelo Chefe de
Divisão de Tributação, Sr. Argeo Holz, em depoimento
como testemunha na CPI do Helicóptero, onde o
mesmo admite que mesmo havendo autorização da
Administração Municipal para a atividade durante a
festa, não foi cobrada tributação, conforme registrado
em relatório final da CPI criada pela Câmara para apurar
o fato, por falta de previsibilidade no Código Tributário
Municipal em vigor à época, instituído pela Lei Municipal
nº 355/97.
Foi constatado, ainda, que a aeronave não possuía
autorização para a exploração de atividade econômica, ou
seja, exploração do serviço remunerado de transporte de

passageiros para passeios turísticos. A aeronave possuía
autorização apenas para o transporte privativo e gratuito
do proprietário ou operador da aeronave e convidados.
Dessa forma, pelo fato da aeronave ter sido utilizada
para exploração do serviço remunerado de passageiros,
sem o devido licenciamento, tal competência para
fiscalizar e punir é da Agência Nacional de Aviação Civil –
ANAC, que já possui conhecimento do fato, não estando
a municipalidade sujeita à solidariedade em caso de
punição, haja vista não haver qualquer relação jurídica
contratual ou extracontratual demonstrando que a
empresa particular exploradora da atividade estivesse
agindo em nome do município, pelo contrário, a empresa
pagou pela autorização para que pudesse utilizar a área
pública, para atuar em nome próprio. – g.n.
Assim, constatou a área técnica que, não foram
confirmados os indícios de irregularidades apontados
no Processo Parlamentar de Inquérito.
Desse modo, cabe ressaltar que o inciso I, do artigo 178,
do Regimento Interno – Resolução TC 261/2013, assim
dispõe, litteris:

Conclusiva 00511/2019-4.
4. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, acompanhando o posicionamento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte
minuta de Acórdão que submeto à sua apreciação.
LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1 CONSIDERAR IMPROCEDENTE a presente
Representação, tendo em vista a não constatação de
ilegalidade ou irregularidade apontados no Processo
Parlamentar de Inquérito, na forma do inciso I, do artigo
178, do Regimento Interno – Resolução TC 261/2013;
1.2 DAR CIÊNCIA aos interessados, ARQUIVANDO-SE os
presentes autos, após o trânsito em julgado.

[...]

2. Unânime.

Art. 178. Encerrada a fase de instrução, a denúncia será
submetida à Câmara ou ao Plenário, que decidirá:

3. Data da Sessão: 17/04/2019 – 11ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

I - pela improcedência, quando não constatada
ilegalidade ou irregularidade; - g.n.

4. Especificação do quórum:

(...)
Diante dos elementos constantes dos autos, entendo
que assiste razão a área técnica e ao Ministério Público
de Contas, quanto a improcedência da presente
representação, motivo pelo qual adoto como razões de
decidir os fundamentos constantes na Instrução Técnica
www.tce.es.gov.br

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha (relator) e
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Relator
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

Acórdão 00479/2019-8
Processo: 03582/2018-7
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: PMSGP - Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha
Relator: Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha
Responsável: LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
– 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) - DETERMINAR
– ENCAMINHAR AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS –
DAR CIÊNCIA - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA
CUNHA:

RELATÓRIO:
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
de Ordenador da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
GABRIEL DA PALHA, referente ao exercício de 2017, sob a
responsabilidade da senhora LUCELIA PIM FERREIRA DA
FONSECA.
Com base no Relatório Técnico n.º 00388/2018-8 e na
Instrução Técnica Inicial n.º 00550/2018-6, foi proferida
a Decisão SEGEX n.º 00537/2018-1, por meio da qual a
gestora responsável foi citada para justificar os seguintes
indícios de irregularidades:
3.1.12 Divergência entre o saldo da Dívida Flutuante e
o saldo do Passivo Financeiro evidenciado no Balanço
Patrimonial. Base legal: artigos 85, 89, 100, 101 e 105, da
lei federal 4.320/1964.
3.2.2 Divergência entre o saldo contábil dos
demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de
bens em almoxarifado. Base legal: artigos 94 a 100, da lei
federal 4.320/1964
3.4.1 Ausência de recolhimento da contribuição patronal
e da contribuição retida dos servidores vinculados ao
RPPS. Base legal: 40 da Constituição da República e Lei
9717/98.
3.4.2 Ausência de recolhimento da contribuição patronal
e da contribuição retidas dos servidores vinculados ao
RGPS. Base legal: art. 201 da Constituição da República e
Lei 8212/91.
3.4.3 Ausência de recolhimento de contribuições
previdenciárias do RGPS retidas de serviços de terceiros
e ausência de movimentação das contas de consignação.
Base legal: 40, 149, § 1º e 195 da Constituição Federal e
Lei 8212/91.
www.tce.es.gov.br

3.7.1 Divergência entre os saldos das contas contábeis da
dívida ativa do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo
da Dívida Ativa. Base legal: art. 35 e 83 a 89 da Lei 4320/64
e Normas Brasileiras de Contabilidade.
Devidamente citada, a responsável apresentou suas razões
de justificativas (Defesa/Justificativa 01578/2018-1), bem
como documentação de apoio (Peças Complementares
22964/2018-4 a 22978/2018-6).
Instado a manifestar-se, o Núcleo de Controle Externo de
Economia e Contabilidade – NCE, por meio da Instrução
Técnica Conclusiva n.º 00495/2019-9, opinou pela
manutenção das seguintes irregularidades:
3.2.2 Divergência entre o saldo contábil dos
demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de
bens em almoxarifado. Base legal: artigos 94 a 100, da lei
federal 4.320/1964. (item 2.2 da ITC 00495/2019-9)
3.4.3 Ausência de recolhimento de contribuições
previdenciárias do RGPS retidas de serviços de terceiros
e ausência de movimentação das contas de consignação.
Base legal: 40, 149, § 1º e 195 da Constituição Federal e
Lei 8212/91. (item 2.4 da ITC 00495/2019-9)
Proferiu então a seguinte proposta de encaminhamento:
1. Julgar IRREGULARES as contas da Sra. Lucelia Pim
Ferreira da Fonseca, Prefeita Municipal, no exercício
de funções de ordenadora de despesas da Prefeitura
M. de São Gabriel da Palha, no exercício de 2017, na
forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual
621/2012, aplicando-lhe, ainda, MULTA individual com
base nos artigos 87, inciso IV e 135, incisos I e II da Lei
Complementar 621/2012, e art. 389, I do RITCEES;
2. Exclusivamente para os fins do disposto na Decisão
Plenária TC-13/2018, que dispõe sobre a aplicação no
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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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 REJEIÇÃO da prestação
de contas anual de gestão, exercício de 2017, sob
responsabilidade da Sra. Lucelia Pim Ferreira da Fonseca,
objetivando instrumentalizar o julgamento pela Câmara
Municipal de São Gabriel da Palha, nos termos do art. 1º,
inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar nº 64, de 18 de
maio de 1990.
3. Determinar ao gestor responsável que:
a) indique, na próxima prestação de contas anual, por
meio de notas explicativas, as medidas saneadoras
adotadas para evidenciar os bens em almoxarifado
ainda pendentes de levantamento e registro adequado,
inclusive com a anuência da comissão designada para a
realização do inventário anual de bens patrimoniais e em
almoxarifado do município, observando-se as Normas
Brasileiras de Contabilidade e a IN 36/2016;

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
00946/2019-9, anuiu à proposta da área técnica
contida na Instrução Técnica Conclusiva 00495/2019-9,
requerendo, ainda, o seguinte:
1. determinar ao atual Controlador-Geral do Município
de São Gabriel da Palha que:
1.1. instaure Tomada de Contas Especial, para apuração
e quantificação do dano, bem como identificação dos
responsáveis, a fim de apurar a totalidade dos encargos
financeiros incidentes sobre o recolhimento em atraso
das parcelas devidas referentes às contribuições
previdenciárias, e o ressarcimento aos cofres públicos,
com fulcro no artigo 83, §1º, da Lei Complementar
Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), sob pena
de incorrer em responsabilidade solidária, informando,
ainda, outros dados exigidos pela Instrução Normativa
TC nº 32/2014, devendo os autos da Tomada de Contas
Especial ser encaminhados a este Tribunal no prazo de
90 (noventa) dias, na forma do art. 14 da referida IN;

b) sejam observados os parâmetros indicados nos Anexos
da Instrução Normativa 43/2017, quando do envio da
próxima prestação de contas, a fim de evitar distorções
nos demonstrativos gerados a partir sistema CidadES,
concorrendo para que evidenciem a real situação da
unidade gestora.

1.2. comunique a esta Corte de Contas a Instauração
de Tomada de Contas em tela, no prazo de 15 (quinze)
dias, de acordo com o estabelecido no art. 5º da IN TC
32/2014 e, acaso confirmado o prejuízo, providencie sua
devolução ao erário do município, nos termos dos arts.
152 e ss. do Regimento Interno do Tribunal, devendo
observar os prazos constantes da IN nº 32/2014;

c) indique, na próxima prestação de contas anual, por
meio de notas explicativas, as medidas saneadoras
adotadas para evidenciar a real situação do saldo das
consignações do município, em especial das contas
“INSS Serviços de terceiros” e “ISS”, acompanhadas
de documentos probantes, observando-se as Normas
Brasileiras de Contabilidade.

Desse modo, dos elementos constantes dos autos,
verifica-se que embora a área técnica tenha mantido
a irregularidade referente a divergência entre o saldo
contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos
inventários de bens em almoxarifado, em análise à referida
inconsistência, o item 2.2 da Instrução Técnica Conclusiva
sugeriu que tal irregularidade seja considerada passível
www.tce.es.gov.br

de ressalva, tendo em vista os prazos de adequação
previstos.
Assim, acompanho a área técnica, considerando apenas a
irregularidade referente ao item 2.4 da ITC (AUSÊNCIA DE
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
DO RGPS RETIDAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS e AUSÊNCIA
DE MOVIMENTAÇÃO EM CONTAS DE CONSIGNAÇÃO Item 3.4.3 do RT 388/2018) para efeito de julgamento
pela irregularidade das contas.
Em relação à proposição de determinação constante
do item 1 do Parecer do Ministério Público de Contas
00946/2019-9 – instauração de tomada de contas especial
- observa-se da leitura do artigo 2º da IN TC-32/2014,
que antes da instauração da tomada de contas especial,
a autoridade competente deverá adotar as medidas
necessárias para a caracterização ou elisão do dano, no
prazo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do referido
normativo.
Desta forma, divirjo parcialmente em relação à referida
proposição, no sentido de determinar aos responsáveis
a adoção de medidas administrativas, e se for o caso,
a instauração de tomada de contas especial, caso seja
observado alguma das situações elencadas nos artigos 1º
e 2º da IN 32/2014.
Quanto às demais irregularidades, adoto como razões de
decidir os fundamentos expostos pelo corpo técnico na
Instrução Técnica Conclusiva n.º 00495/2019-9.
Ante o exposto, acompanhando parcialmente o
posicionamento técnico e ministerial, VOTO, no sentido
de que o Colegiado da Primeira Câmara aprove a minuta
de deliberação que submeto à apreciação.
Luiz Carlos Cicilio� da Cunha
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1 Julgar IRREGULARES as contas da PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA, referente
ao exercício de 2017, sob a responsabilidade senhora
LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, nos termos do
art. 84, III, da Lei Complementar 621/2012, observando
que este julgamento não produzirá efeitos para os fins
de inelegibilidade, nos termos do art. 1º, I, “g” da Lei
Complementar nº 64/90 (alterado pela Lei Complementar
nº 135, de 4 de junho de 2010), por força da tese fixada
pelo Supremo Tribunal Federal na decisão do Recurso
Extraordinário nº 848.826/DF, em razão da manutenção
da seguinte irregularidade:
2.4 AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS DO RGPS RETIDAS DE SERVIÇOS DE
TERCEIROS e AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO EM CONTAS
DE CONSIGNAÇÃO.(Item 3.4.3 do RT 388/2018)
1.2 Aplicar sanção de MULTA a Srª Lucelia Pim Ferreira
da Fonseca no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com
fundamento no artigo 135, I da Lei Complementar
621/2012, considerando a irregularidade das contas
apresentadas.
1.3 ENVIAR, após o trânsito em julgado, a comunicação
do julgamento, por força da tese fixada pelo Supremo
Tribunal Federal na decisão do Recurso Extraordinário nº
848.826/DF, sob a forma de parecer prévio, recomendando
a desaprovação das contas pela Câmara Municipal, para

fins de inelegibilidade, nos termos do art. 1º, I, g da Lei
Complementar nº 64/90 (alterado pela Lei Complementar
nº 135, 4 de junho de 2010);
1.4 Expedir as seguintes DETERMINAÇÕES ao gestor ou a
quem vier sucedê-lo:
a) indique, na próxima prestação de contas anual, por
meio de notas explicativas, as medidas saneadoras
adotadas para evidenciar os bens em almoxarifado
ainda pendentes de levantamento e registro adequado,
inclusive com a anuência da comissão designada para a
realização do inventário anual de bens patrimoniais e em
almoxarifado do município, observando-se as Normas
Brasileiras de Contabilidade e a IN 36/2016; (item 2.2 da
ITC 00495/2019-9)
b) sejam observados os parâmetros indicados nos Anexos
da Instrução Normativa 43/2017, quando do envio da
próxima prestação de contas, a fim de evitar distorções
nos demonstrativos gerados a partir sistema CidadES,
concorrendo para que evidenciem a real situação da
unidade gestora. (item 2.1 da ITC 00495/2019-9)
c) indique, na próxima prestação de contas anual, por meio
de notas explicativas, as medidas saneadoras adotadas
para evidenciar a real situação do saldo das consignações
do município, em especial das contas “INSS Serviços
de terceiros” e “ISS”, acompanhadas de documentos
probantes, observando-se as Normas Brasileiras de
Contabilidade. Ocorrendo uma das hipóteses previstas
no artigo 1º da IN TC 32/2014, a autoridade competente
deverá providenciar, antes da instauração da tomada
de contas especial, a imediata adoção das medidas
administrativas necessárias para a caracterização ou
elisão do dano, observados os princípios constitucionais e
administrativos, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias,
www.tce.es.gov.br

nos termos da IN 32/2014. (item 2.4 da ITC 00495/20199)
1.5 ENCAMINHAR os autos ao Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas, nos termos do art. 461
do Regimento Interno, a fim de que seja remetida
aos órgãos competentes a documentação necessária
para a realização da cobrança, caso não comprovado o
recolhimento da multa imputada no prazo previsto no art.
454, I do Regimento Interno.
1.6 DAR ciência aos interessados, arquivando-se os autos,
após o trânsito em julgado.
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), Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha (relator) e
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa
aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir
da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454,
inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando
cabível recurso, os prazos para interposição encontramse previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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PROCURADOR DE CONTAS HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

Acórdão 00480/2019-8
Processo: 03743/2018-2
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: PMI - Prefeitura Municipal de Ibiraçu
Relator: Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha
Responsável: EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2017 –
REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO - DAR CIÊNCIA ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA
CUNHA
RELATÓRIO:
Tratam os autos da Prestação de Contas Anual da
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU, referente ao
exercício de 2017, sob a responsabilidade do senhor
EDUARDO MAROZZI ZANOTTI.
Com base no Relatório Técnico n.º 00289/2018-1 e na
Instrução Técnica Inicial n.º 00503/2018-1, foi proferida
a Decisão SEGEX n.º 00492/2018-7, por meio da qual o
gestor responsável foi citado para justificar os seguintes
indícios de irregularidades:
3.1.12 Divergência entre o saldo da Dívida Flutuante e

o saldo do Passivo Financeiro evidenciado no Balanço
Patrimonial.
3.2.2 Divergência entre o saldo contábil dos
demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de
bens móveis e imóveis.
Devidamente citado, o responsável apresentou suas
razões de justificativas (Defesa n.º 01484/2018-4), bem
como documentação de apoio (Peça Complementar
n.º 21259/2018-4, 21260/2018-5, 21261/2018-1 e
21262/2018-4).
Instado a manifestar-se, o Núcleo de Controle Externo de
Economia e Contabilidade – NCE, por meio da Instrução
Técnica Conclusiva n.º 00582/2019-4, opinou pela
manutenção do indicativo de irregularidade apontado
no item 3.2.2 do RT 289/2018 e 2.2 da ITC 00582/20194 e, por consequência, pelo julgamento REGULAR COM
RESSALVA da Prestação de Contas Anual.
Suscitou, ainda, a emissão de parecer prévio pela
aprovação com ressalvas, em observância à Decisão
Plenária TC-13/2018, que dispõe sobre a aplicação no
âmbito deste Tribunal da interpretação da fixação de
tese jurídica de repercussão geral pelo Supremo Tribunal
Federal, em sede de Recurso Extraordinário nº 848.826/
DF.

Ministério Público de Contas manifestaram-se pela
regularidade com ressalvas da Prestação de Contas Anual,
conforme os fundamentos expostos pelo corpo técnico na
Instrução Técnica Conclusiva n.º 0000582/2019-4, abaixo
transcritos:
2.1 Divergência entre o saldo da Dívida Flutuante e o saldo
do Passivo Financeiro evidenciado no Balanço Patrimonial
(item 3.1.12 do RT 289/2018).
Consta do RT 289/2018:
Da análise do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo
da Dívida Flutuante, observa-se divergência no valor do
Passivo Financeiro evidenciado, como segue:
Por conseguinte, sugere-se citar o gestor responsável,
para apresentar as razões de justificativas que julgar
necessárias
JUSTIFICATIVAS:
A respeitável equipe técnica desse Egrégio Tribunal de
Contas, relatou com muita propriedade, que o arquivo
estruturado (XML) do demonstrativo da dívida ﬂutuante
encaminhado anexo a Prestação de Contas Anual de
2017, foi apresentado de forma divergente em relação ao
passivo financeiro apresentado pelo município através do
arquivo estruturado (XML) do Balanço Patrimonial.

FUNDAMENTAÇÃO:

Conforme relatado pelo técnico subscritor do presente
relatório, a divergência em questão se deve ao fato do
arquivo estruturado (XML), Demonstrativo da Dívida
Flutuante, ter sido gerado com inconsistência pelo sistema
contábil utilizado pelo município, não evidenciado os
restos a pagar processados no montante de R$ 937.009,98
(novecentos e trinta e nove mil, nove reais e noventa e
oito centavos).

Analisados os autos, verifico que a área técnica e o

Ressaltamos para os devidos fins que tal inconsistência

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
n.º 007482019-2, de lavra do Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva, anuiu à proposta contida na Instrução
Técnica Conclusiva, sugerindo a regularidade com
ressalva da prestação de contas.
É o Relatório. Passo a fundamentar.

www.tce.es.gov.br
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se deve ao fato do exercício de 2017 ter sido o primeiro
exercício de envio obrigatório do Demonstrativo da
Dívida Flutuante através de arquivo estruturado (XML),
onde a adaptação do sistema contábil as novas exigências
do TCEES foram realizadas com falha, haja vista que os
restos a pagar processado não foram evidenciados no
Demonstrativo da Dívida Flutuante objeto de análise.
Diante do exposto e objetivando sanarmos os fatos e
motivos que ensejaram a citação do item em questão,
entramos em contato com a empresa responsável pela
manutenção do sistema contábil utilizado pelo município,
para proceder a correção do demonstrativo em questão,
fato este que podemos constatar através da apresentação
do Demonstrativo da Dívida Flutuante (DOC-001) que
ora apresentamos em total conformidade com os valores
evidenciados no balanço patrimonial, ratificando de
forma documental, que inexistem divergência entre
ambos demonstrativos.
O gestor acostou documentação de suporte para este
indicativo de irregularidade.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS:
Compulsando os documentos e justificativas apresentados
pelo gestor entendemos que o mesmo logrou êxito em
seu intento. Explica-se.
Verificou-se, com base no RT 289/2018, divergência
na evidenciação do passivo financeiro da UG, quando
comparados o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo da
Dívida Flutuante.
O gestor alegou que a origem da divergência estava na
geração do arquivo DEMDFL no formato XML. Nesse
sentido, o gestor encaminhou outro arquivo DEMDFL, em
formato pdf, para comprovar que não havia divergência.

Pois bem.
Compulsando os arquivos eletrônicos “Peças
Complementares
21.259/2018
e
21.260/2018”,
verificamos que o gestor acostou, de fato, novo
demonstrativo da dívida ﬂutuante em formato pdf, cujo
saldo do passivo financeiro é de R$1.849.864,37 (um
milhão oitocentos e quarenta e nove mil oitocentos e
sessenta e quatro reais e trinta e sete centavos).
Ao se comparar este valor com o valor do passivo
financeiro registrado no Balanço Patrimonial (R$
1.849.751,93) verifica-se que ainda existe a divergência,
só que agora no montante de R$ 112,44 (cento e doze
reais e quarenta e quatro centavos). Registre-se que este
valor além de ser insignificante perante o total da referida
conta, encontra-se, também, dentro do valor de alçada
para efeitos de divergências em sede de processos de
prestações de contas.
Face o todo exposto e, considerando que a divergência
mantida é insignificante (R$112,44), vimos aceitar as
alegações de defesa, fato este que nos conduz a opinar
pelo afastamento do indicativo de irregularidade
apontado no item 3.1.12 do RT 289/2018.
2.2 Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos
contábeis e o valor dos inventários de bens imóveis
(itens 3.2.2 do RT 289/2018).
Consta do RT 289/2018:
A análise dos registros patrimoniais restringiu-se à
avaliação dos valores demonstrados nas contas de
estoques e de bens móveis, imóveis e intangíveis.
Na tabela a seguir, demonstram-se os valores extraídos
das demonstrações contábeis e do inventário de bens
realizado em 31/12/2017:
www.tce.es.gov.br

Conforme divergências demonstradas na tabela anterior,
verifica-se que o valor inventariado dos bens imóveis não
foi devidamente evidenciado em sua respectiva conta
contábil do Balanço Patrimonial. Tal situação pressupõe
falhas na contabilização, nas conciliações e/ou inventário
ou não elaboração do inventário �sico, na medida em que
há divergências entre o inventário de bens e os valores
registrados na contabilidade, tendo em vista os artigos 94
a 96 de Lei 4.320/64.
Com relação à divergência dos bens imóveis, verifica-se
no arquivo 02_NOTEXP_226 a seguinte nota explicativa:
No termo circunstanciado dos bens imóveis (arquivo
TERIMO-otimizado_1), encontra-se a seguinte declaração
da comissão de inventário:
Observa-se que não foi elaborado o inventário em
decorrência ausência do registro de todos os bens imóveis
no sistema de patrimônio e ainda, da falta de capacidade
técnica e estrutural da comissão de inventário para apurar
as informações necessárias desses respectivos imóveis.
Desta forma, sugere-se CITAR o gestor responsável
para apresentar as medidas administrativas adotadas
para regularização dos imóveis que ainda não foram
incorporados ao patrimônio da Prefeitura.
JUSTIFICATIVAS:
Antes de iniciarmos as justificativas relativo a elaboração
do inventário dos bens de almoxarifado e imóveis da
Prefeitura Municipal de Ibiraçu, referente ao exercício
de 2017, contendo de forma detalhada a posição dos
inventários �sicos dos bens patrimoniais até 31/12/2017,
relatamos:
Preliminarmente, há de se reconhecer“ que o Setor“
Público vem passando por um processo de convergência
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de normas e procedimentos relativos aos aspectos
contábeis após a publicação das Normas Brasileiras de
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, buscando a
uniformização das práticas contábeis na Administração
Pública.
Nesse novo processo, a contabilidade aplicada ao setor
público deixa de ter o orçamento como foco principal,
passando a dar um enfoque maior“ aos aspectos que
envolvem o patrimônio do ente público, enfatizando
a necessidade de verificar a eficiência na utilização dos
recursos destinados a manutenção dos Entes Públicos e
aos investimentos realizados. Com isso, todas as variações
e fatos que inﬂuenciam, direta ou indiretamente no
valor do patrimônio público, devem ser registrados e
controlados a fim de se obter uma contabilidade eficiente
e que transmita a real situação patrimonial do ente
Público em dado momento.
Diante das inúmeras mudanças ocorridas e impostas
ao Setor Público, a Prefeitura Municipal de Ibiraçu,
juntamente com as demais Unidades Gestoras integrantes
do Poder Executivo Municipal, estão buscando capacitar
seus técnicos através da participação em cursos e
treinamentos a fim de acompanhar e implementar as
mudanças impostas e manter os registros contábeis de
forma fidedigna dos bens patrimoniais.
No que diz respeito ao controle efetivo dos bens
patrimoniais do município, ressaltamos que tal controle
é realizado de forma centralizada pela própria equipe
técnica da Prefeitura Municipal de Ibiraçu de todas as
“Unidades Gestoras vinculadas ao Poder Executivo, dada
a ausência de estrutura própria de patrimônio com equipe
técnica independente e sistema informatizado próprio nas
demais Unidades Gestoras vinculadas ao Poder Executivo

Municipal. Apesar do controle patrimonial ser realizado de
forma centralizada, os registros patrimoniais lançados no
sistema de controle dos bens patrimoniais são efetuados
de forma segregada, possibilitando ao município, gerar
os respectivos demonstrativos isoladamente, seja ele
relativo aos bens móveis, imóveis, intangíveis ou de
almoxarifado.
Não poderíamos deixar de relatar ainda que a Instrução
Normativa TCEES nº. 036/2016, dispôs novos prazoslimites de adoção dos procedimentos contábeis
patrimoniais aplicáveis ao Estado e aos Municípios, em
decorrência da Portaria STN nº. 548/2015, senão vejamos:
Instrução Normativa TCEES nº. 036/2016
Art. 1º Estabelecer aos Poderes e Órgãos da Administração
Pública Direta e Indireta do Estado e dos Municípios a
adoção obrigatória:
I - dos Procedimentos Contábeis Específicos - PCE
definidos no art. 10º da Portaria STN nº 634, de 19 de
novembro de 2013, a partir do exercício de 2015, com a
vigência da 6ª edição do MCASP, nos termos da Portaria
STN nº 261, de 13 de maio de 2014;
II - dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PCP,
definidos no MCASP, nos prazos estabelecidos de forma
gradual, dispostos no anexo único desta Instrução
Normativa, em conformidade com Plano de Implantação
dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PIPCP, anexo
a Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015.
§ 1º. Os prazos-limite estabelecidos neste artigo aplicamse aos:
a) Poderes Executivos do Estado e dos Municípios,
abrangendo os Órgãos e Entidades da Administração
Direta e Indireta, inclusive as empresas públicas e as
www.tce.es.gov.br

sociedades de economia mista integrantes do Orçamento
Fiscal e da Seguridade Social;
b) Poderes Legislativos do Estado e dos Municípios;
c) Consórcios Públicos Municípios; e,
d) Regimes Próprios de Previdência Social, do Estado e dos
Municípios, independentemente da constituição jurídica.
§ 2º. Os prazos-limite não impedem que cada
jurisdicionado implante determinado procedimento
antes das datas estabelecidas neste artigo;
Art. 2º As providências necessárias para preparação
e implementação do sistema de custos definido no
art. 8º, da Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de
2013, deverão ser“ adotadas pelo Estado até o termino
do exercício de 2021, pelos Municípios até o termino do
exercício de 2022.
Art. 3º Caberá a Unidade Central de Controle Interno, em
cada Poder ou Órgão, acompanhar a execução das ações
necessárias com vista ao cumprimento dos prazos-limite
definidos nesta Instrução Normativa.
Art. 4º Ficam revogadas as Resoluções TC 221, de 07 de
dezembro de 2010; TC 242, de 12 de junho de 2012; TC
258, de 7 de maio de 2013; e TC 280, de 18, de novembro
de 2014.
Art. 5º Esta instrução normativa entra em vigor na data
de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 31 de
dezembro de 2015.
Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2016
Em que pese a divergência apontada na conta de
almoxarifado, esclarecemos para os devidos fins que
o inventário de bens em almoxarifado apresentado no
valor de R$ 103.071,53 (cento e três mi1, setenta e um
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reais e cinquenta e três centavos) encontra-se em total
compatibilidade com os valores apresentados no balanço
patrimonial e balancete de verificação através da conta
contábil do grupo de contas nº. 1156100000-Almoxarifado,
sendo a divergência em questão pertencente a conta
contábil nº. “121419800-Outros Estoques”, conforme a
seguir:

devidamente controlados e incorporados ao patrimônio
público municipal, ratificando que o município vem
adotando todos os procedimentos cabíveis para controle
efetivo dos bens patrimoniais sob sua responsabilidade,
conforme podemos constatar dos demonstrativos
contábeis integrantes da Prestação de Contas Anual de
2017.

Conforme exposto, a divergência apurada na conta de
estoque se refere a conta contábil nº. “121419800-Outros
Estoques”, que apesar de não possuir valores no
inventario �sico de bens de almoxarifado, possui saldo
contábil advindo de exercícios anteriores.

Apesar do município de Ibiraçu se encontrar dentro
do prazo limite para realização do inventário �sico dos
bens imóveis previstos na Instrução Normativa TC nº.
036/2016, na de se ressaltar que o município não vem
medindo esforços no sentido de concluir todo os trabalhos
de realização do inventário �sico dos bens imóveis, tendo
sido requerido a contratação de empresa para emissão
de laudo de avaliação dos bens imóveis pertencentes ao
município, conforme relatado no Termo Circunstanciado
dos Bens Imóveis.

Neste sentido e objetivando sanarmos a divergência em
questão, o setor contábil efetuou a baixa do referido
saldo contábil através da Nota de Lançamento Contábil
nº. 011/2018 (DOC-002), compatibilizando desta forma,
o saldo das contas patrimoniais dos bens de almoxarifado
com o inventário �sico do almoxarifado.
No que se refere a inconsistência de valores apresentada
inicialmente no inventario anual de bens imóveis,
esclarecemos que tal divergência de valores se deve ao fato
do município de Ibiraçu ter canalizado, preliminarmente,
esforços no sentido de realizar o inventário dos bens
móveis e de almoxarifado, para posteriormente, iniciar
os trabalhos de realização de inventário de bens imóveis,
dada a maior complexidade de sua apuração, haja vista que
envolve profissionais de diversas áreas e especialidades,
tais como de contabilidade, patrimônio, planejamento e
engenharia, além da apuração de documentação própria
dos imóveis, tal como escritura, termo de doação, dentre
outros.
Não obstante, ressalta-se que os investimentos realizados
em bens imóveis pelo município no exercício, foram

Ante o exposto, requeremos desse Egrégio Tribunal de
Contas o afastamento dos fatos e motivos que ensejaram
a citação do item em questão, reconhecendo que a
Prefeitura Municipal de Ibiraçu não mediu esforços no
sentido de implementar o devido controle e mensuração
de todos os bens patrimoniais, apesar da Portaria nº.
548/2015 do STN e a Instrução Normativa TC nº. 036/2016
terem dilatado os prazos para realização do inventário dos
bens imóveis visando atender as novas Normas Brasileiras
de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, em especial
ao levantamento da situação patrimonial e as devidas
reavaliações, comprovando assim, que a Prefeitura.
Municipal de Ibiraçu não está inerte a responsabilidade
do efetivo controle patrimonial a ela imposto,
responsabilidade esta que foi integralmente cumprida
em consonância com a IN 043/2017 em relação aos bens
www.tce.es.gov.br

móveis e de almoxarifado. No que se refere aos bens
imóveis, o município está concretizando processo para
contratação de empresa especializada para realização do
inventário dos bens imóveis de uso comum, sendo que
os bens de uso especial (prédios púbicos, escolas, postos
de saúde, dentre outros) estão sendo objeto de trabalho
da equipe técnica da Prefeitura Municipal de Ibiraçu,
objetivando com isso, atender as exigências e prazos
contidos na IN 036/2016 e IN 043/2017 a um custo mais
acessível para o município, dada a escassez de recursos
financeiros do município.
O gestor acostou documentação de suporte para este
indicativo de irregularidade.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS:
Compulsando os documentos e justificativas apresentados
pelo gestor entendemos que o mesmo não logrou êxito
em seu intento. Explica-se.
Verificou-se, com base no RT 289/2018, inconformidade
entre o saldo do inventário e o saldo contábil das contas
bens em estoque e bens imóveis.
O gestor alegou, incialmente, que o processo de
convergência da contabilidade pública à contabilidade
geral impôs a necessidade de adequação dos servidores
municipais e dos sistemas dos entes públicos,
considerando que o foco da nova contabilidade saiu do
orçamento e passou para o patrimônio público.
Nesse sentido, informou que o município vem se
adequando a essas novas exigências, alegando, também,
que ainda não venceu o prazo estipulado na IN 36/2016
para o efetivo controle dos bens patrimoniais.
Por fim, aduziu o gestor que a divergência na conta
estoques era resultante de saldo advindo de exercícios
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anteriores, sendo que foi efetuada a baixa de tal saldo
no exercício corrente. Quanto aos bens imóveis, alegou
o gestor que o município priorizou o inventário de bens
móveis e de almoxarifado em detrimento de tal conta.
Pois bem.
De acordo com o RT, ficou evidenciado que o inventário
dos bens patrimoniais não reﬂetia o total evidenciado
no Balanço Patrimonial da UG Prefeitura, exclusivamente
quanto aos bens em estoque e bens imóveis.
No que se refere aos bens em estoque, o gestor alegou
que a divergência entre contabilidade e bens �sicos – R$
570,00 – era oriunda de saldos de exercícios anteriores. E,
nesse sentido, foi procedida a baixa de tal saldo.
De fato, ao compulsarmos o documento eletrônico
“Peça Complementar 21.262/2018”, verificamos que o
referido montante (R$ 570,00) fora cancelado. Assim, a
inconsistência relativa aos bens em estoque foi resolvida.
De outra face, o gestor informou que não foi realizado o
inventário dos bens imóveis.
Sobre este fato temos que, inicialmente, resgatar o
comando gravado no artigo 96 da Lei Federal 4.320/1964:
Art. 96. 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 âmbito do TCEES a legislação aplicável ao tema é a
Instrução Normativa (IN) 36/2016, que estabeleceu novos
prazos-limite para adoção dos procedimentos contábeis
patrimoniais aplicáveis ao Estado e aos municípios, em
decorrência da Portaria STN 548, de 24 de setembro de
2015, que passaram a viger de acordo com o Anexo Único
da referida Instrução Normativa.

Nesse sentido, de acordo com o item 07 do Anexo Único, o
prazo para preparação de sistemas e outras providências
de implantação nos municípios para reconhecimento,
mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e
em almoxarifado é até 31.12.2019. Já o prazo que institui
a obrigatoriedade dos registros contábeis é a partir de
01.01.2020 no âmbito municipal.
Entretanto, conforme já explicitado anteriormente,
não houve realização de inventário e os dispositivos
citados não elidem a obrigatoriedade de as unidades
gestoras municipais evidenciarem os bens que já foram
inventariados, tampouco da necessidade de realização de
inventário (art. 96 da Lei 4.320/1964) e, por isso, devem
compor o seu patrimônio.
Observa-se que a unidade gestora apresentou
uma situação de descontrole parcial dos seus bens
patrimoniais, indicando que boa parte continua pendente
de inventário.
Entende-se que a ausência de confirmação da existência
dos referidos bens é de natureza grave e, portanto, deverá
ser considerado no julgamento dos atos de gestão do
responsável.
Diante de todo o exposto, sugere-se manter o indicativo
de irregularidade apontado no item 3.2.2 do RT 289/2018,
porém, considerando a ausência de outras irregularidades
nas contas em apreço, entendemos que as contas devam
ser julgadas regulares com ressalva, tendo em vista os
prazos de adequação previstos na IN TCEES 36/2016.
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual de gestão
relativa à Prefeitura Municipal de Ibiraçu, exercício
de 2017, formalizada de acordo com a IN 43/2017, e
www.tce.es.gov.br

conforme escopo definido na Resolução TC 297/2016 e
alterações posteriores.
Apontados indicativos de irregularidades no RT 289/2018,
assegurou-se ao responsável indicado o direito ao
contraditório e à ampla defesa, observado, portanto, o
devido processo legal.
Devidamente citado, o responsável pela gestão da
Prestação de Contas sob exame, Senhor Eduardo Marozzi
Zanotti, apresentou justificativas com documentação de
suporte, em resposta ao Termo de Citação 945/2018.
Dessa forma, quanto ao aspecto técnico-contábil e
o disposto na legislação pertinente, após análise dos
argumentos;
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 Eduardo Marozzi Zanotti,
no exercício das funções de ordenador de despesas da
Prefeitura Municipal de Ibiraçu, no exercício de 2017,
na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual
621/2012, tendo em vista a manutenção do indicativo de
irregularidade apontado no item 3.2.2 do RT 289/2018 e
2.2 desta Instrução Técnica Conclusiva e;
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
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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Eduardo Marozzi Zanotti, objetivando instrumentalizar o
julgamento pela Câmara Municipal de Ibiraçu, nos termos
do art. 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar nº 64,
de 18 de maio de 1990.
Por fim, cabe registrar que o gestor requereu direito
a SUSTENTAÇÃO ORAL quando do julgamento de suas
contas.
Desse modo, dos elementos constantes dos autos,
divirjo apenas quanto ao item 3.2 da Instrução Técnica
Conclusiva n.º 00582/2019-4, no qual o NCE opinou pela
emissão de parecer prévio pela aprovação com ressalva
da prestação de contas, objetivando instrumentalizar o
julgamento pela Câmara Municipal de Ibiraçu.
Não obstante o posicionamento da área técnica,
o Colegiado desta Corte de Contas consolidou o
entendimento de que será emitido parecer prévio nos
processos de Prestação de Contas Anual – Atos de Gestão,
somente em casos de contas irregulares. Por essa razão,
deixo de acatar o item 3.2 da ITC 00582/2019-4.
Quanto à demais irregularidades, adoto como razões de
decidir e os fundamentos expostos pelo corpo técnico na
Instrução Técnica Conclusiva nº 00582/2019-4.
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO:
Ante o exposto, acompanhando parcialmente o
posicionamento técnico e ministerial, VOTO no sentido
de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que
submeto à apreciação.
Luiz Carlos Cicilio� da Cunha
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os

Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:

Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

1.1. Julgar REGULAR COM RESSALVA a Prestação de
Contas Anual da PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU,
referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade
do senhor EDUARDO MAROZZI ZANOTTI, dando-lhe
quitação;

Acórdão 00482/2019-8

1.2. Deixar de emitir Parecer Prévio pela aprovação com
ressalva da prestação de contas anual, em apreço, em
razão de consolidação do entendimento desta Corte de
Contas, que o Parecer Prévio será emitido nos processos
de prestação de contas anual – atos de gestão, somente
em caso de contas irregulares.
1.3. Dar ciência aos interessados, arquivando-se os autos,
após o trânsito em julgado.
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), Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha (relator) e
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
www.tce.es.gov.br

Processo: 07450/2016-5
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: FMASSM - Fundo Municipal de Assistência Social de
São Mateus
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: KATIA QUARESMA GOMES
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MATEUS – REGULAR COM
RESSALVAS – DETERMINAÇÃO
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Tratam os autos da Prestação de Contas Anual do FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MATEUS,
referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade da
senhora KATIA QUARESMA GOMES.
Com base no Relatório Técnico n.º 00518/2017-1
e na Instrução Técnica Inicial n.º 00944/2017-3, foi
proferida a Decisão Monocrática n.º 01312/2017-9,
por meio da qual a gestora responsável foi citada para
apresentar justificativas quanto aos seguintes indícios de
irregularidade:
3.4.1.1 Divergência entre valor contábil e de folha
de pagamento no recolhimento das contribuições
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previdenciárias patronais dos servidores vinculados ao
RGPS;
3.4.1.2 Divergência entre valor contábil e de folha
de pagamento no recolhimento das contribuições
previdenciárias descontadas dos servidores vinculados ao
RGPS;
3.4.2.1 Divergência entre valor contábil e de folha
de pagamento no recolhimento das contribuições
previdenciárias patronais dos servidores vinculados ao
RPPS;
3.4.2.2 Divergência entre valor contábil e de folha
de pagamento no recolhimento das contribuições
previdenciárias descontados dos servidores vinculados ao
RPPS.
Devidamente citada, a responsável apresentou suas
razões de justificativas (Defesa n.º 01053/2017-1)
e documentação de apoio (Peça Complementar n.º
08726/2017-4).
Instado a manifestar-se, o Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia – NCE, por meio da
Instrução Técnica Conclusiva n.º 00644/2018-3, opinou
pela manutenção das irregularidades constantes dos
itens 3.4.1.1 (divergência entre valor contábil e de
folha de pagamento no recolhimento das contribuições
previdenciárias patronais dos servidores vinculados
ao RGPS), 3.4.2.1 (divergência entre valor contábil e de
folha de pagamento no recolhimento das contribuições
previdenciárias patronais dos servidores vinculados ao
RPPS) e 3.4.2.2 (divergência entre valor contábil e de
folha de pagamento no recolhimento das contribuições
previdenciárias descontados dos servidores vinculados
ao RPPS) do Relatório Técnico, bem como pelo

afastamento da irregularidade pontuada no item 3.4.1.2
(divergência entre valor contábil e de folha de pagamento
no recolhimento das contribuições previdenciárias
descontadas dos servidores vinculados ao RGPS) do
citado relatório.

Técnica Conclusiva n.º 00644/2018-3, abaixo transcritos:

Em razão de ter evidenciado, na análise das
irregularidades mantidas, que houve adoção, por parte
do gestor, das medidas necessárias ao acerto das mesmas
no exercício seguinte, sugeriu a ressalva, com expedição
de determinação ao atual gestor, para que adote medidas
administrativas visando a apuração da ocorrência de
pagamento de juros de mora e multa decorrentes do
atraso no recolhimento de obrigações previdenciárias
devidas ao RGPS no exercício de 2015, na forma da IN
TC 32/2014, bem como providencie o ressarcimento,
considerando que estas despesas são contrárias ao
interesse público, informando ao Tribunal dos resultados
alcançados.

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

Por essas razões, concluiu pela regularidade com
ressalvas da prestação de contas anual, com expedição
da determinação suscitada.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
n.º 00190/2019-8, de lavra do Procurador Luciano
Vieira, manifestou-se no mesmo sentido, opinando pela
regularidade com ressalvas das contas, sem prejuízo da
expedição da determinação sugerida pelo corpo técnico.
É o Relatório.
Acompanho a conclusão da área técnica e do Ministério
Público de Contas acerca da regularidade com ressalvas
na Prestação de Contas Anual, com expedição da
determinação proposta. Adoto como razões de decidir os
fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução
www.tce.es.gov.br

2.1 Divergência entre valor contábil e de folha de
pagamento no recolhimento das contribuições
previdenciárias patronais vinculados ao RGPS. (item
3.4.1.1 do RTC)
O Relatório Técnico demonstrou a tabela 5 do RTC
e sugeriu a citação do responsável para apresentar
justificativa quando a divergência apresentada, conforme
segue:
Tabela 05: Contribuições previdenciárias – unidade
gestora Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 7.450/2016 Prestação de Contas
Anual/2015.
¹ Valor informado no arquivo FOLRGP;
² Vide Tabela 03.
Considerando que os valores pagos no decorrer do
exercício representam 31,59% dos valores devidos,
conforme demonstrativos que integram a prestação
de contas anual, considera-se passíveis de justificativa,
para fins de análise das contas, os pagamentos das
contribuições previdenciárias patronais vinculados ao
RGPS no exercício.
Alega a responsável em sua defesa, ﬂs. 42 NCD:
Dá análise dos documentos enviados, realmente os valores
do INSS Patronal gerados pelo setor responsável pela
folha de pagamento e contabilizado pela contabilidade
não batem. Verificando o porquê da diferença, vimos
que durante o exercício o setor de Recursos Humanos em
alguns eventos da folha de pagamento alterou a incidência
do INSS em eventos considerados indenizatórios, como
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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também os valores dos eventos de férias estavam com
valores a maior. Com isso, o que foi gerado para trás
foi alterado também. Quando o RH gera no sistema o
relatório anual, a base de cálculo de incidência de INSS
não está de acordo com os valores contabilizados devido
essa alteração. Com isso, o RH analisou mês a mês a
folha de pagamento e gerou novo relatório com os
valores encaminhados para a contabilidade, que são os
valores devidos sanando assim a diferença dos valores
encontrados na contabilidade e no RH (Anexo 01). Hoje
o setor já não faz alterações nos eventos, criam novos
eventos com as incidências.
Considerando novo relatório do RH e novo relatório da
contabilidade, temos os seguintes valores:

fundada.
Nos documentos, ﬂs. 32 a 40 NCD,Anexo I que trata
do Relatório Anual Exercício Financeiro 2015, há nova
informação constante no Resumo Anual da Folha de
Pagamento o valor de R$700.635,26 ao contrário do
informado na entrega da Prestação de Contas Anual do
exercício de 2015, que registrou o valor de R$735.128,17,
conforme tabela 5 do RTC.
Considerando o novo valor da folha de pagamento de
R$700.635,26, alterado pela incidência do INSS em
eventos considerados indenizatórios, como também dos
eventos de férias, conforme justificativa na defesa, a
tabela 5 foi recalculada:

Regime Geral de Previdência Social Valores I

Tabela 05 RECALCULO: Contribuições previdenciárias –
unidade gestora Em R$ 1,00

(A) Contribuições devidas - Resumo Anual da Folha de
Pagamento 700.635,26

Fonte: Processo TC 7.450/2016 Prestação de Contas
Anual/2015.

(B) Contribuições liquidadas- Balancete de Execução
Orçamentária 700.635,26

Alega em sua defesa, que o valor de R$197.737,00 referese ao INSS patronal dos meses de outubro e dezembro
que não foram pagos, sendo que esse valor foi autorizado
para parcelamento junto ao INSS, conforme Lei Municipal
1.569/2016:

(C) Contribuições pagas- Balancete de Execução
Orçamentária 502.898,26
(D) Valor das Contribuições não pagas de Outubro a
Dezembro 197.737,00
(E) Diferença (A-C) - Valor 197.737 ,00
(F) Diferença (E/ A) - Percentual 28,22%
Conforme tabela acima, a diferença encontrada de R$
197.737,00 se refere ao INSS Patronal dos meses de
Outubro a Dezembro que não foram pagos. Conforme
Lei 1.569/2016 (Anexo 02) foi autorizado o parcelamento
desses débitos, e com isso em 2016 foram canceladas as
liquidações, pois passaram de dívida ﬂutuante para dívida

Foram anexados ao processo, ﬂs. 44/64, cópia dos
documentos relativos ao parcelamento, relacionados a
seguir:
- pedido de parcelamento de débitos – DEPAR emitido
pelo Ministério da Fazenda;
- Identificação da Entidade do Poder Público, emitida pela
secretaria da Receita Federal do Brasil;
- Discriminativo da Consolidação de Parcelamento por
Competência;
www.tce.es.gov.br

- Discriminativo da Consolidação de Parcelamento por
Estabelecimento – município São Mateus;
- Discriminativo da Consolidação de Parcelamento por
Rubrica;
Portanto, o responsável reconheceu o não pagamento do
valor de R$197.737,00, diferença que não foi efetuada
seu pagamento junto ao INSS e, portanto, tomou a
iniciativa de não permanecer em débito, realizando, por
fim, o parcelamento do valor em débito junto ao INSS,
com autorização dada pela Lei Municipal 1.569/2016, em
29/06/2016.
Levando-se em conta as argumentações apresentadas
e o encaminhamento dos documentos, foram acolhidas
as justificativas, contudo, opina-se pela manutenção
da irregularidade no exercício de 2015. Entretanto, há
de reconhecer que houve adoção, por parte do gestor,
das medidas necessárias ao acerto desta irregularidade
no exercício seguinte (2016), nesse sentido sugere-se
ressalvar a irregularidade e determinar ao atual gestor
a adoção de medidas administrativas visando apurar
a ocorrência de pagamento de juros de mora e multa
decorrentes do atraso no recolhimento de obrigações
previdenciárias devidas ao RGPS no exercício de 2015,
na forma da IN TC 32/2014, bem como providenciar o
ressarcimento aos cofres públicos, considerando que
estas despesas são contrárias ao interesse público,
informando ao Tribunal dos resultados alcançados.
2.2 Divergência entre valor contábil e de folha de
pagamento no recolhimento das contribuições
previdenciárias descontados dos servidores vinculados
ao RGPS. (item 3.4.1.2 do RTC)
Base legal: arts. 40 e 195, I, da Constituição Federal.
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O Relatório Técnico demonstrou a tabela 5 do RTC
e sugeriu a citação do responsável para apresentar
justificativa quando a divergência apresentada, conforme
segue:
Tabela 06: Contribuições previdenciárias – servidor Em R$
1,00
Fonte: Processo TC 7.450/2016 Prestação de Contas
Anual/2015.
¹ Valor informado no arquivo FOLRGP;
² Vide Tabela 04
Considerando que os valores pagos no decorrer do
exercício representam 31,59% dos valores devidos,
conforme demonstrativos que integram a prestação
de contas anual, considera-se passíveis de justificativa,
para fins de análise das contas, os pagamentos das
contribuições previdenciárias patronais vinculados ao
RGPS no exercício.
Alega a responsável em sua defesa, ﬂs. 42 NCD:
Devido à justificativa do item 3.4.1.1, o valor do INSS
servidor também foi alterado. Com isso temos novos
valores conforme relatório abaixo.
Considerando novo relatório do RH, temos os seguintes
valores:
Conforme tabela acima, a diferença encontrada de R$
239,24,que se refere ao INSS servidor retido na folha de
pagamento, mas não pago, sendo saldo remanescente
de 2014 e algumas folhas complementares de2015,
conforme Relatório em anexo (Anexo 03 e 04). Os débitos
previdenciários encontrados pela Receita Federal foram
parcelamentos em 2016.
Nos documentos, ﬂs. 65/68 NCD, Anexo III que trata do

Relatório Anual Exercício Financeiro 2015 do INSS do
servidor, consta o valor de R$287.086,16 ao contrário do
informado na entrega da Prestação de Contas Anual do
exercício de 2015, que registrou o valor de R$311.092,09,
conforme tabela 6 do RTC.
Considerando o novo valor de R$ 287.086,16, conforme
justificativa na defesa, a tabela 6 foi recalculada:
Tabela 06 RECÁLCULO: Contribuições previdenciárias –
servidor Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 7.450/2016 - Prestação de Contas
Anual/2015.
Foram recolhidos/pagos no decorrer do exercício o valor
de R$270.394,90 que representam 94,19% dos valores
retidos na folha de pagamento. Conforme o recálculo
da tabela 6 das contribuições do servidor, o percentual
encontrado de 5,81%, representando o percentual da
diferença entre o valor retido e o valor pago, é considerado
aceitável não superior ao limite de 10% estipulado pela NT
PCA/2015 versão 3 TCEES, para fins de análise das contas.
Levando-se em conta as argumentações apresentadas
e o encaminhamento dos documentos, sugere-se o
afastamento da irregularidade no exercício de 2015.
2.3 Divergência entre valor contábil e de folha de
pagamento no recolhimento das contribuições
previdenciárias patronais vinculados ao RPPS. (item
3.4.2.1 do RTC)
Base legal: arts. 40 e 195 inciso I da Constituição Federal.
Descreve o RTC sobre o fato:
Tabela 07: Contribuições previdenciárias – unidade
gestora Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 7.450/2016 - Prestação de Contas
www.tce.es.gov.br

Anual/2015.
¹ Valor informado no arquivo FOLRPP contém apenas a
base de cálculo. Foi apurado o valor indicado multiplicando
sobre a base de cálculo o percentual de 22%;
Considerando que não foram informados os valores totais
dos empenhos, liquidação e pagamentos valores devidos
(FOLRPP), conforme demonstrativos que integram a
prestação de contas anual, considera-se passíveis de
justificativa, para fins de análise das contas, os pagamentos
das contribuições previdenciárias patronais vinculados ao
RPPS no exercício.
Na sua defesa, a responsável argumenta:
Considerando que o RPPS está em extinção e como já
vinha sendo feito desde a criação apenas a contabilização
da despesa dos inativos e pensionistas, não sendo de má
fé, mas por falta de atenção devida a ele por estar “em
extinção”.
Considerando que o controle interno na época notificou
os responsáveis para regularizar a situação, mas como o
exercício de 2016 já estava sendo executado, as medidas
deverão ser tomadas em 2017.
A Lei Orçamentária de 2017 consta o Regime Próprio
de Previdência de São Mateus como Unidade Gestora
(Anexo 05).
Finalmente, a contabilização do RPPS em extinção
deverá ser contabilizada conforme art. 19 da Orientação
Normativa Ministério da Previdência Social n° 02/2009 no
exercício de 2017 pelo atual gestor.
Na defesa, a responsável reconheceu o erro provocado
pela falta de atenção, pois o RPPS está em extinção e
foi criada a Unidade Gestora RPPS para realização das
operações contábeis.
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Verificando o orçamento de 2017 do Fundo Municipal, ﬂs.
90NCD, na atividade de Manutenção e Desenvolvimento
das Atividades da Secretaria e Conselhos, conta contábil
31911300000 referente a Obrigações Patronais -OP.
Intra-Orçamentárias, registrou o valor de R$1.000,00.
Também, constatou-se, ﬂs. 146 NCD, o registro da
Unidade Gestora – Regime Próprio de Previdência Social
de São Mateus, contendo a atividade de Manutenção dos
Gastos com Inativos e Pensionistas, no valor orçado de R$
6.000.000,00.

irregularidade no exercício seguinte (2016), nesse sentido
sugere-se ressalvar a irregularidade.

Quanto ao valor da folha de pagamento do exercício
de 2015, ﬂs. 149/151 NCD, anexada ao processo, foi
informado o valor de contribuição previdenciária devida
na folha no valor de R$27.399,46, ao contrário do valor de
R$54.798,91 registrado na tabela 7.

Tabela 08: Contribuições previdenciárias – servidor Em R$
1,00

Não tendo sido informado na PCA de 2015 o valor de
contribuição previdenciária devida no campo da folha de
pagamento (arquivo FOLRPP.pdf), o valor demonstrado
no RTC (tabela 7) foi calculado através da multiplicação
do percentual médio de 22% com a base de cálculo
informada no FOLRPP.pdf, chegando-se ao valor devido
de R$ 54.798,91.
A responsável reconheceu o erro na contabilização e,
manifestou-se que partir de 2017, que a Unidade Gestora
do RPPS criada estará realizando as demonstrações
contábeis com as devidas informações. Porém, no
exercício de 2015 permaneceu não contabilizados os
valores liquidados e pagos.
Levando-se em conta as argumentações apresentadas
e o encaminhamento dos documentos, opina-se pela
manutenção da irregularidade no exercício de 2015,
entretanto, há de reconhecer que houve adoção, por
parte do gestor, das medidas necessárias ao acerto desta

2.4 Divergência entre valor contábil e de folha de
pagamento no recolhimento das contribuições
previdenciárias descontados dos servidores vinculados
ao RPPS. (item 3.4.2.2 do RTC)
Base legal: arts. 40 e 195, I, da Constituição Federal.
O Relatório Técnico Contábil apontou divergência das
contribuições previdenciárias descontados dos servidores:

Fonte: Processo TC 7.450/2016 - Prestação de Contas
Anual/2015.
¹ Vide Tabela 04
Considerando que os valores pagos no decorrer do
exercício representam 66,48% dos valores devidos,
conforme demonstrativos que integram a prestação
de contas anual, considera-se passíveis de justificativa,
para fins de análise das contas, os pagamentos das
contribuições previdenciárias descontadas dos servidores
vinculados ao RPPS no exercício.
A responsável apresenta a seguinte justificativa:
Dá análise dos documentos enviados, realmente os valores
da conta contábil do Regime Próprio de Previdência não
batem com o relatório gerado pelo setor responsável pela
folha de pagamento. Foram analisadas as folhas mensais
e verificou em erro do sistema ao gerar o valor do regime
próprio descontado do servidor. Estamos encaminhando
em anexo (Anexo06) novo relatório enviado pelo setor de
Recursos Humanos.
Em relação à diferença de valores liquidados e pagos,
www.tce.es.gov.br

conforme balanço financeiro, analisando o razão (Anexo
07) da conta 218810199001 - REGIME DE PREVIDÊNCIA
PRÓPRIO, até final de dezembro de 2016 foram quitados
os saldos que· existiam, restante apenas o valor de R$
1.420,54, referente ao mês de Dezembro de 2016, que é
repassado em Janeiro de 2017.
Considerando o novo Relatório da Folha de Pagamento
encaminhado na justificativa, em anexo ﬂs. 149/152,
foram realizados o recálculo da tabela 08, conforme a
seguir:
Tabela 08 RECÁLCULO: Contribuições previdenciárias –
servidor Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 7.450/2016 - Prestação de Contas
Anual/2015.
¹ Vide Tabela 04.
² Soma (19.500,14 + 1.291,40 + 1.420,54) = 22.212,08
Observou-se que se manteve a divergência, entretanto, o
valor encontrado na diferença entre o valor registrado na
folha de R$22.212,08 e o valor recolhido de R$15.625,94
foi o valor de R$6.586,14, representando o percentual de
diferença não pago de 29,65%.
Alega a responsável que “ ...Em relação à diferença de
valores liquidados e pagos, conforme balanço financeiro,
analisando o razão (Anexo 07) da conta 218810199001 REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, até final de dezembro
de 2016 foram quitados os saldos que· existiam, restante
apenas o valor de R$ 1.420,54, referente ao mês de
Dezembro de 2016”. Tal fato pode ser constatado
quando se analisa a documentação de ﬂs. 153/154
NCD. Baseando-se na veracidade das documentações
entregues na justificativa, o razão do plano de contas
dessa conta contábil demonstra em dezembro de 2016
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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o saldo a ser pago no valor de R$1.420,54 relatada pela
responsável. Entretanto, a análise baseia-se nos fatos do
exercício de 2015, no que tange ao exercício de 2016,
outros documentos deveriam ser confrontados para
verificação do valor de R$1.420,54 e, por conseguinte,
caberia a análise da PCA relativa ao exercício de 2016.
Levando-se em conta as argumentações apresentadas
e o encaminhamento dos documentos opina-se pela
manutenção da irregularidade no exercício de 2015.
Entretanto, há de reconhecer que houve adoção, por
parte do gestor, das medidas necessárias ao acerto desta
irregularidade no exercício seguinte (2016), nesse sentido
sugere-se ressalvar a irregularidade.
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO
MATEUS, exercício de 2015, formalizada de acordo com
a Resolução TC 261/13 e alterações posteriores, sob a
responsabilidade do Sra. KÁTIA QUARESMA GOMES.
Conforme exposto, não foram apresentados elementos
suficientes ao afastamento a seguinte irregularidade:
2.1 Divergência entre valor contábil e de folha de
pagamento no recolhimento das contribuições
previdenciárias patronais vinculados ao RGPS. (item
3.4.1.1 do RTC)
Base legal: arts. 40 e 195, I, da Constituição Federal.
2.3 Divergência entre valor contábil e de folha de
pagamento no recolhimento das contribuições
previdenciárias patronais vinculados ao RPPS. (item
3.4.2.1 do RTC)
Base legal: arts. 40 e 195 inciso I da Constituição Federal.

2.4 Divergência entre valor contábil e de folha de
pagamento no recolhimento das contribuições
previdenciárias descontados dos servidores vinculados
ao RPPS. (item 3.4.2.2 do RTC)
Base legal: arts. 40 e 195 inciso I da Constituição Federal.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na
legislação pertinente, opina-se pelo julgamento REGULAR
C/ RESSALVAS da prestação de Contas do Sra. KÁTIA
QUARESMA GOMES, no exercício de 2015, conforme
dispõe o art. 84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012
c/c art.162, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do TCEES,
aprovado pela Resolução 261/2013.
Considerando o fato narrado no item 2.1 desta instrução
conclusiva, sugere-se DETERMINAR ao atual gestor
do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
SÃO MATEUS, a adoção de medidas administrativas
visando apurar a ocorrência de pagamento de juros de
mora e multa decorrentes do atraso no recolhimento
de obrigações previdenciárias devidas ao RGPS no
exercício de 2015, na forma da IN TC 32/2014, bem como
providenciar o ressarcimento, considerando que estas
despesas são contrárias ao interesse público, informando
ao Tribunal dos resultados alcançados.
Ante o exposto, acompanhando a área técnica e o
Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o
Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto
à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
www.tce.es.gov.br

Santo, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pela Relatora em:
1.1. Julgar REGULAR COM RESSALVAS a Prestação de
Contas Anual do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE SÃO MATEUS, referente ao exercício de 2015,
sob a responsabilidade da senhora KATIA QUARESMA
GOMES, dando-lhe quitação.
1.2. DETERMINAR ao atual gestor que adote medidas
administrativas visando a apuração da ocorrência de
pagamento de juros de mora e multa decorrentes do
atraso no recolhimento de obrigações previdenciárias
devidas ao RGPS no exercício de 2015, na forma da IN
TC 32/2014, bem como providencie o ressarcimento,
considerando que estas despesas são contrárias ao
interesse público, informando ao Tribunal dos resultados
alcançados;
1.3. Arquivar, após o trânsito em julgado.
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 e Luiz
Carlos Ciciliotti da Cunha.
4.2 Conselheira substituta: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora)
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
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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 00483/2019-8
Processo: 04271/2018-2
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Itaguaçu
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: RAFAEL BARBOSA, JOAO CARLOS TIETZ
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – SERVIÇO AUTÔNOMO
DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇU – REGULAR COM
RESSALVAS – DETERMINAÇÃO

da qual os gestores responsáveis foram citados para
apresentar justificativas quantos aos seguintes indícios de
irregularidade:

opinando pela regularidade com ressalvas das contas,
sem prejuízo da expedição da determinação sugerida
pelo corpo técnico.

3.2.1.1 Divergência entre os saldos contábeis e os
extratos;

É o Relatório.

3.2.2.1 Divergência entre o saldo contábil dos
demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de
bens móveis e estoques;
3.6.2.1 Ausência de inscrição e cobrança de créditos a
receber em dívida ativa não tributária.
Devidamente citados, os responsáveis apresentaram suas
razões de justificativas (Petição Recurso n.º 00357/20182) e documentação de apoio (Peças Complementares n.º
24002/2018-2 e 24003/2018-7).
Instado a manifestar-se, o Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia – NCE, por meio da Instrução
Técnica Conclusiva n.º 00736/2019-1, opinou pela
manutenção da irregularidade constante do item 3.6.2.1
do Relatório Técnico (ausência de inscrição e cobrança
de créditos a receber em dívida ativa não tributária) e
afastamento das demais.

Tratam os autos da Prestação de Contas Anual do
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇU,
referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade
dos senhores RAFAEL BARBOSA e JOÃO CARLOS TIETZ.

No entanto, em razão da natureza moderada da mesma,
sugeriu a regularidade com ressalvas da prestação de
contas anual, com expedição de determinação ao atual
gestor, para que adote medidas administrativas para a
realização do levantamento da inadimplência, com a
devida inscrição em Dívida Ativa não Tributária, com o
respectivo registro contábil e as medidas de cobrança
desses créditos a receber.

Com base no Relatório Técnico n.º 00395/2018-8
e na Instrução Técnica Inicial n.º 00602/2018-1, foi
proferida a Decisão Segex n.º 00582/2018-6, por meio

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
n.º 00932/2019-7, de lavra do Procurador Heron Carlos
Gomes de Oliveira, manifestou-se no mesmo sentido,

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:

www.tce.es.gov.br

Acompanho a conclusão da área técnica e do Ministério
Público de Contas acerca da regularidade com ressalvas
na Prestação de Contas Anual, com expedição da
determinação proposta. Adoto como razões de decidir os
fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução
Técnica Conclusiva n.º 00736/2019-1, abaixo transcritos:
DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES
2.1 Divergência entre os saldos contábeis e os extratos
bancários. (item 3.2.1 do Relatório Técnico nº 395/2018)
Base Legal: art. 85 e 89 da Lei 4320/64 c/c LC101/2000,
art. 43 c/c §3º do art. 164 da CFRB/88. Instrução
Normativa 34/2015.
Segundo o relatório técnico:
Verificando os extratos bancários encaminhados, via
Cidadesweb, das três contas correntes, e constataram-se
as seguintes informações:
Figura 01 – Agência 2153-9/ Conta corrente 89217-3
SERV.AUT.AGUA ESGOTO
Figura 02 – AGÊNCIA BANESTES S/A - AG 150 / CONTA
1153763 – 6
Figura 03 - Conta: 1962 / 006 / 00000013-5 CAIXA
ECONÔMICA
Como pode ser verificar, nas figuras 01, 02 e 03, os extratos
bancários apresentados constam o valor de R$0,00 no
saldo, divergente dos valores de saldo contábil e de saldo
bancário apresentados na tabela 12.
Tabela 12 Termo de Verificação das Disponibilidades Em
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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R$ 1,00

comprobatórios dos saldos bancários declarados.

Fonte: Processo TC 04271/2018-2 - Prestação de Contas
Anual/2017

Assim, foi buscado junto ao Controle Interno e a
Contabilidade do SAAE as cópias dos extratos bancários
ausentes da prestação de contas que compõe o Apêndice
I desta Instrução Técnica.

Nota 1 - Conforme Anexo II da IN 43/2017, os tipos de
contas bancárias são: 1 - Conta Movimento e 2 - Conta
Aplicação
Das justificativas:
justificamos que a diferença entre o saldo contábil das
disponibilidades e saldo bancário evidenciados no Termo
de Verificação das Disponibilidades como mostra a tabela
13) Caixa e Equivalentes de Caixa (saldo Contábil), é devido
a cheques emitidos pela contabilidade e não descontados
pela agencia bancária, então, cheques que ainda estavam
em trânsito até 31/12/2017, e não foram encaminhados
juntos a PCA/2017 extratos dos meses subsequentes em
que ocorrem a compensação dos valores pendentes:
Relação dos cheques emitidos e não descontados:
Objetivando sanarmos o item em questão estamos
enviando em anexo Termo de verificação das
Disponibilidades e extrato bancário pela logica contábil,
extrato bancário do ano seguinte com compensação dos
valores.
Da análise das justificativas.
Primeiramente, vale destacar que os indícios de
irregularidades apontados no Relatório Técnico Contábil
nº 395/2018 se fundamenta na ausência dos extratos
bancários que comprovasse os saldos indicados no
relatório financeiro da unidade gestora (TVDISP).
No entanto, os justificantes encaminharam apenas
justificam os ajustes na conta corrente no Banco
Banestes sem o encaminhamento dos extratos bancários

Com base nos extratos bancários encaminhados, pode-se
concluir que os valores declarados no Termo de Verificação
das Disponibilidades Financeiras foram comprovados.
Sendo assim, sugere-se pelo afastamento do indicio de
irregularidade.
2.2 Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos
contábeis e o valor dos inventários de bens móveis e
estoques (item 3.2.2.1 do Relatório Técnico nº 395/2018)
Base Legal: art. 94 a 96 da Lei 4320/64 c/c art. 37, caput
da CF.
Segundo o relatório técnico:
Constatou-se que no Balanço Patrimonial registrou o
valor de R$362.744,47 e o inventário para bens imóveis
o valor de R$357.368,47, gerando a diferença de
R$5.376,00. Quanto aos bens em estoques, registrou o
valor de R$238.497,59 e o inventário para bens imóveis o
valor de R$237.797,55, gerando a diferença de R$700,04.
Tal situação pressupõe falhas na contabilização, nas
conciliações e/ou inventário ou não elaboração do
inventário �sico, na medida em que há divergências
entre o inventário de bens e os valores registrados na
contabilidade e que necessitam de esclarecimentos.
Das justificativas:
justificamos que a divergência entre o saldo dos registros
referentes a Estoques que no Balanço Patrimonial
registrou R$ 238.497,59 e no Inventario R$ 237.797.55
www.tce.es.gov.br

gerando uma diferença de R$ 700,04 (setecentos reais
e quatro centavos), justifica-se pelo erro na emissão do
relatório gerado pelo setor responsável por Inventario
de Bens para a contabilidade. Fez-se a escolha errada
na escolha do tipo de relatório na emissão, o que gerou
valores diferentes e automaticamente essa inconsistência.
O mesmo se fez com os valores dos bens Móveis, que
registrou no Balanço Patrimonial R$ 362.744,47 e no
Inventário R$ 357.368,47 e que gerou uma diferença de
R$ 5.376,00 (cinco mil trezentos e setenta e seis reais).
Ressaltamos que todos os acertos referentes a esses itens
serão corrigidos e acertados na PCA/2018, e que teremos
atenção extra nos relatórios, para que não haja mais
inconsistências.
Da análise das justificativas.
Com base nas justificativas e documentos apresentados,
constata-se que as diferenças apontadas não foram
apuradas e, por consequência, ajustadas, mas sim houve
a promessa de ajustes no decorrer do exercício de 2018.
Dessa forma, sugere-se pela manutenção dos indícios de
irregularidades.
2.3 Ausência de inscrição e cobrança de créditos a
receber em dívida ativa não tributária. (item 3.6.2.1 do
Relatório Técnico nº 395/2018)
Base Legal: art. 39, §2º da Lei 4.320/64 c/c art. 2º, §3º da
Lei Federal nº 6.830/80 c/c Portaria STN nº840/2016, art.
11 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.
Segundo o relatório técnico:
Com base nas tabelas 18, 19, 20 e 21 acima constatouse na falta de movimentações nas contas de dívida ativa
da autarquia, contudo, verifica-se saldo crescente na
rubrica “1.1.2.2.0.00.00 CLIENTES” que registrou no final
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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do exercício saldo de R$ 7.614.465,12 (R$ 6.040.078,72
no ano anterior). O saldo dos créditos com clientes
corresponde duas vezes o valor da arrecadação anual
da autarquia em 2017 que registrou R$ 3.802.725,24,
conforme pode ser verificado na Demonstração das
Variações Patrimoniais, fato que demonstra que, apesar
de existires, os créditos não estão sendo inscritos em
dívida ativa para cobrança.
Dessa forma, sugere-se a citação do responsável pela UG
para que apresente razoes de justificativa em decorrência
dos fatos apontados e apresente documentos que
entender necessários que justifiquem a ausência de
inscrição e cobrança dos créditos não tributários da
autarquia.
Das justificativas:
Ausência de Inscrição e Cobrança de Créditos a Receber
em Divida Ativa não Tributária, justificamos: Fomos
notificados que deveríamos realizar Inscrição e Cobrança
de Créditos a Receber em Divida Ativa não Tributária na
PCA 2016, porém a Notificação chegou para nós depois
que já �nhamos apresentado a PCA 2017, então não
�nhamos conhecimento ainda da Citação de 2016, e por
esse motivo não fizemos Inscrição e Cobrança de Créditos
a Receber em Divida Ativa não Tributária na PCA 2017,
porém apresentamos abaixo os valores registrados no
sistema de faturamos referentes ao ano total de 2017, e
de janeiro a outubro de 2018. Informamos que na PCA
2018 todos os valores de Inscrição e Cobrança de Créditos
a Receber em Divida Ativa não Tributária será registrados
normalmente junto a PCA.
Abaixo relacionamos os valores pendentes de serviços
faturados da entidade.

Tabela
Da análise das justificativas.
Com base nas justificativas apresentadas, constata-se que
houve notificação por parte deste Tribunal em relação
ao tema exposto na prestação de contas referente ao
exercício de 2016, mas esta notificação foi entregue após
o envio da prestação de contas do exercício de 2017.
Além dessa informação, os justificantes encaminham dois
quadros de valores de movimentação de Dívida Ativa não
tributária.
No entanto, a realização de breve levantamento da Dívida
Ativa não é suficiente para comprovar a efetiva cobrança
desses valores, além da falta de segregação contábil dos
valores de clientes a receber em contraponto dos valores
em atraso inscritos em dívida ativa.
Dessa forma, sugere-se pela manutenção dos indícios de
irregularidades.
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa
ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itaguaçu,
exercício de 2017, sob a responsabilidade dos Srs. João
Carlos Tietz e Rafael Barbosa.
Conforme exposto, não foram apresentados elementos
suficientes ao afastamento da seguinte irregularidade:
2.3 Ausência de inscrição e cobrança de créditos a
receber em dívida ativa não tributária Base Legal: art.94
a 96 da Lei 4.320/64 c/c art. 37 da Constituição Federal.
Base Legal: art. 39, §2º da Lei 4.320/64 c/c art. 2º, §3º
da Lei Federal nº 6.830/80 c/c Portaria STN nº840/2016,
art. 11 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de
2000.
www.tce.es.gov.br

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na
legislação pertinente, opina-se no sentido de que este
Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULARES COM
RESSALVA as contas dos Srs. João Carlos Tietz e Rafael
Barbosa, na forma do artigo 84, II da Lei Complementar
Estadual 621/2012, no exercício de funções de ordenador
de despesas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Itaguaçu.
Sugere-se DETERMINAR ao Serviço Autônomo de Água
e Esgoto de Itaguaçu, ao atual gestor ou a quem lhe
suceder, que:
Adote medidas administrativas para a realização do
levantamento da inadimplência com a devida inscrição
em Dívida Ativa não Tributária, com o respectivo registro
contábil e as medidas de cobrança desses créditos a
receber”.
Ante o exposto, acompanhando a área técnica e o
Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o
Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto
à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pela Relatora em:
1.1. Julgar REGULAR COM RESSALVAS a Prestação de
Contas Anual do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE ITAGUAÇU, referente ao exercício de 2017,
sob a responsabilidade dos senhores RAFAEL BARBOSA e
JOÃO CARLOS TIETZ, dando-lhes quitação.
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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1.2. DETERMINAR ao atual gestor que adote medidas
administrativas para a realização do levantamento da
inadimplência, com a devida inscrição em Dívida Ativa
não Tributária, com o respectivo registro contábil e as
medidas de cobrança desses créditos a receber;
1.3. Arquivar, após o trânsito em julgado.
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 e Luiz
Carlos Ciciliotti da Cunha.
4.2 Conselheira substituta: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora)
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
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 00485/2019-8

Processo: 03269/2017-5
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social de
Jaguaré
Relator: Marco Antônio da Silva
Responsável: EVALDO ROCHA, ELIANA SALVADOR
FERRARI
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016
- AFASTAR / MANTER IRREGULARIDADE – REGULAR
/ REGULAR COM RESSALVA – RECOMENDAÇÃO –
DETERMINAÇÃO – QUITAÇÃO – DEIXAR DE APLICAR
MULTA – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual
do exercício de 2016, do Fundo Municipal de Assistência
Social de Jaguaré, sob a responsabilidade dos Srs. Evaldo
Rocha e Eliana Salvador Ferrari, gestores, nos períodos
respectivos de 1/1/2016 a 13/10/2016, e, 14/10/2016 a
31/12/2016.
Os responsáveis foram regularmente citados para
justificar a remessa das contas fora do prazo, tendo se
manifestado sobre os indicativos de irregularidades
apontados no Relatório Técnico Contábil – RTC 838/2017
e na Instrução Técnica Inicial – ITI 1328/2017, trazendo
aos autos suas razões de defesa, observando-se o devido
processo legal, bem como os princípios do contraditório e
da ampla defesa.
A área técnica, através do NCE – Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia, nos termos
www.tce.es.gov.br

da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 01733/2018-1,
opinou pela não aplicação de multa ao Sr. Elizeu Ribeiro
de Souza, responsável pela remessa das contas, pela
regularidade das contas, em relação ao Sr. Evaldo Rocha,
e, pela regularidade com ressalva, em relação à Sra.
Eliana Salvador Ferrari, com expedição de recomendação
e de determinação, em face da mantença dos indicativos
de irregularidades constantes dos itens 2.1 e 2.2 da
Instrução Técnica Conclusiva – ITC, sem macular as
contas, com afastamento da responsabilidade do Sr.
Evaldo Rocha, em relação aos mesmos.
Opinou, ainda, pelo afastamento dos indicativos de
irregularidades constantes dos itens 2.3 e 2.4 da Instrução
Técnica conclusiva - ITC.
O Ministério Público Especial de Contas, nos termos
do Parecer 00494/2019-4, lavrado pelo Procurador, Dr.
Luciano Vieira, divergindo da área técnica, quanto aos itens
2.1 e 2.2 da ITC, pugnou pela regularidade das contas,
em relação ao Sr. Evaldo Rocha, e, pela irregularidade,
em relação à Sra. Eliana Salvador Ferrari, aplicando-lhe
multa pecuniária, com expedição de recomendação e de
determinação.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este
Magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
para efeito de deliberação do Colegiado, na forma do
artigo 29 do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaré, relativa
ao exercício de 2016, necessário é a sua análise para
posterior deliberação, em razão da documentação que
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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lhe deu suporte.
DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Da análise dos autos, verifico que a área técnica opinou
pela não aplicação de multa ao Sr. Elizeu Ribeiro de Souza,
responsável pela remessa das contas, pela regularidade
das contas, em relação ao Sr. Evaldo Rocha, e, pela
regularidade com ressalva, em relação à Sra. Eliana
Salvador Ferrari, com expedição de recomendação e de
determinação, em face da mantença dos indicativos de
irregularidades constantes dos itens 2.1 e 2.2 da ITC, sem
macular as contas, com afastamento da responsabilidade
do Sr. Evaldo Rocha, em relação aos mesmos.
Opinou, ainda, pelo afastamento dos indicativos de
irregularidades constantes dos itens 2.3 e 2.4 da ITC.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica,
nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC
001733/2018-1, litteris:
[...]
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa
ao Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaré,
exercício de 2016, sob a responsabilidade da Sra. Eliana
Salvador Ferrari e do Sr. Evaldo Rocha.

Item 3.1: Divergência entre o saldo contábil dos
demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de
bens móveis e de bens imóveis. (item 3.2.2 do RTC nº
838/2017)

pugnou pela regularidade das contas, em relação ao Sr.
Evaldo Rocha, e, irregularidade, em relação à Sra. Eliana
Salvador Ferrari, aplicando-lhe multa pecuniária, com
expedição de recomendação e de determinação.

Item 3.2: Não envio dos termos circunstanciados teralm,
termov, terimo, na forma da IN TC 34/2015 (item 3.2.2.1
do RTC nº 838/2017)

Assim, transcrevo os termos do Parecer 00494/2019-4,
verbis:

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na
legislação pertinente, opina-se no sentido de que este
Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULARES as contas
do Sr. Evaldo Rocha e REGULARES COM RESSALVA as
contas da Sra. Eliana Salvador Ferrari, na forma do
artigo 84, I e II da Lei Complementar Estadual 621/2012,
no exercício de funções de ordenadores de despesa do
Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaré.

A INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA – ITC 1733/20181 ratificou a ocorrência das seguintes irregularidades
apontadas no RELATÓRIO TÉCNICO – 0838/2017-5:

Sugere-se também, considerando os indícios de
irregularidades acima citados, que seja expedida ao
atual gestor:
Determinação para que adote as medidas administrativas
necessárias à elaboração dos inventários �sicos de
bens em uso da unidade ao final de cada exercício, em
atendimento aos artigos 94, 95 e 96 da Lei 4.320/64; e,

Preliminarmente sugere-se o acolhimento das razões
de justificativas apresentadas em relação ao atraso
no encaminhamento da PCA pelo Sr. Elizeu Ribeiro de
Souza, responsável pelo encaminhamento das contas e,
consequentemente, não aplicar as penalidades cabíveis.

Recomendação para que atente ao prazo estabelecido
no RITCEES no encaminhamento das futuras Prestação
de Contas e adote providências junto às unidades
responsáveis pela contabilidade e pela gestão de pessoal
para que adequem os sistemas para o evitar erros no
encaminhamento de arquivos nas futuras prestações de
contas. – g.n.

Em relação ao mérito, em razão do acima exposto, sugerese a manutenção das seguintes irregularidades afastandose a responsabilidade do Sr. Evaldo Rocha:

Por seu turno, o douto representante do Parquet de
Contas, nos termos do Parecer 00494/2019-4, divergindo
da área técnica, quanto aos itens 2.1 e 2.2 da ITC,
www.tce.es.gov.br

[...]

Item 3.2.2 – Divergência entre o saldo contábil dos
demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de
bens móveis e de bens imóveis.
Base legal: art 37, da CF/88 e arts. 94 a 96 da Lei Federal
n.° 4.320/64.
Item 3.2.2.1 - Não envio dos termos circunstanciados
Teralm, Term Ov, Terim O, na forma da IN TC 34/2015.
Base legal: art. 37, CF/88 e caput c/c Lei n.° 4320/64, art.
96, IN TC 34/2015, anexo I, tabela B
Em razão disso, propugnou a Unidade Técnica pela
regularidade com ressalvas das contas, nos termos do art.
84, inciso II, da LC n. 621/12.
Pois bem.
Denota-se da irregularidade tratada no item 3.2.2 do
RT 0838/2017-5 (Divergência entre o saldo contábil
dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários
de bens móveis e de bens imóveis) ofensa aos artigos
94 a 96 da Lei Federal n. 4.320/64, eis que evidenciado
divergência no montante de R$ 1.690.510,74 entre o
balanço patrimonial e o inventário dos bens móveis,
bem como a ausência de inventário quanto aos bens
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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imóveis, comprovando o total desleixo e descontrole na
administração dos bens patrimoniais do fundo.

forma da IN TC 34/2015), tendo em vista que os termos
circunstanciados sequer foram produzidos.

Remessa da documentação pertinente ao Ministério
Público da União.

É cediço que a escrituração contábil deve ser efetuada
de modo que proporcione a qualquer interessado, em
especial, os órgãos de controle, conhecer da real situação
financeira e patrimonial das entidades e órgãos públicos,
exigência inerente ao dever de prestar contas a que está
jungido aquele que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou
administre dinheiros, bens e valores públicos, consoante
art. 70 da Constituição Federal.

Trata-se de deliberada e reprovável omissão do responsável
em prestar devidamente as contas de sua gestão, com
grave violação aos arts. 70 e 71 da Constituição Federal,
ante a presunção legal de prejuízo ao patrimônio público,
o que autoriza, inclusive, a instauração de tomada de
contas especial, conforme se ilustra com o seguinte
julgado do egrégio Tribunal de Contas da União:

Acórdão

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.

Relator: AUGUSTO NARDES

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.

Interessado / Responsável / Recorrente

Assim divergências desta natureza consubstanciam
grave infração à norma legal ou regulamentar de
natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional
ou patrimonial, uma vez que prejudicam a correta
compreensão da posição orçamentária, financeira e
patrimonial do Ente/órgão.
Frisa-se que não há como reputar ressalvas as contas
em exame, visto que, além da divergência evidenciada
acima, ficou detectada omissão de prestar contas no
item 3.2.2 (ausência de inventário de bens imóveis)
e no item 3.2.2.1 do RT 838/2017-5 (não envio dos
termos circunstanciados Teralm, Termov, Terimo, na

ACÓRDÃO 8/2006 - PLENÁRIO
Processo 003.729/2005-1
Tipo de processo: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (TCE)
Data da sessão: 18/01/2006
Número da ata: 01/2006
Responsável: Aílton Araújo, CPF nº 139.018.934-15,
Prefeito.
Entidade: Município de Lagoa de Velhos/RN.
Unidade Técnica: SECEX-RN - Secretaria de Controle
Externo - RN
Assunto: Tomada de Contas Especial.
Sumário
Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência
da não-comprovação da boa e regular aplicação de
recursos repassados mediante convênio. Citação.
Revelia. Contas irregulares com débito e multa. Proposta
de inabilitação do responsável para o exercício de cargo
em comissão ou função de confiança, não acolhida pelo
Relator. Autorização para a cobrança judicial das dívidas.
www.tce.es.gov.br

VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes
à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo
Nacional de Saúde, sob a responsabilidade do Sr. Aílton
Araújo, Prefeito do município de Lagoa de Velhos/RN,
em razão da omissão no dever de prestar contas dos
recursos federais transferidos por força do Convênio nº
10/1996, tendo por objeto o apoio à implantação de um
laboratório de análises clínicas, visando o fortalecimento
da capacidade técnico operacional para atender aos
serviços de saúde do município,
[...]
Voto
Nos termos do art. 12, § 3º, da Lei nº 8.443/1992, o
responsável que não atender à citação será
considerado revel pelo Tribunal para todos os efeitos,
dando-se prosseguimento ao processo.
Para a execução do Convênio nº 10/1996, celebrado
com o Fundo Nacional de Saúde, objetivando o apoio à
implantação de um laboratório de análises clínicas, visando
o fortalecimento da capacidade técnico-operacional
para atender aos serviços de saúde do município, foram
transferidos recursos federais ao Município de Lagoa de
Velhos/RN, no valor total de R$ 16.000,00
Regularmente citado, o responsável não apresentou
defesa no tocante à irregularidade consistente na nãocomprovação da boa e regular aplicação dos recursos
federais recebidos, tendo em vista sua omissão no dever
de prestar contas.
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Com efeito, há jurisprudência pacífica no âmbito
desta Corte de Contas no sentido de que, ex vi do art.
70, parágrafo único, da Constituição Federal e do art.
93 do Decreto-lei nº 200/1967, o ônus de comprovar
a regularidade integral na aplicação dos recursos
públicos compete ao gestor, por meio de documentação
consistente, que demonstre cabalmente os gastos
efetuados, bem assim o nexo causal entre estes e os
recursos repassados, o que não ocorreu nos presentes
autos.
A respeito do tema, transcrevo trecho do voto do Ministro
Adylson Motta para a Decisão nº225/2000 - 2ª Câmara
(autos do TC - 929.531/1998-1) :
“A não-comprovação da lisura no trato de recursos
públicos recebidos autoriza, a meu ver, a presunção de
irregularidade na sua aplicação. Ressalto que o ônus
da prova da idoneidade no emprego dos recursos, no
âmbito administrativo, recai sobre o gestor, obrigandose este a comprovar que os mesmos foram regularmente
aplicados quando da realização do interesse público.
Aliás, a jurisprudência deste Tribunal consolidou tal
entendimento no Enunciado de Decisão nº 176, verbis:
‘Compete ao gestor comprovar a boa e regular aplicação
dos recursos públicos, cabendo-lhe o ônus da prova’.
Há que se destacar, ainda, que, além do dever legal e
constitucional de prestar contas do bom e regular emprego
dos recursos públicos recebidos, devem os gestores fazêlo demonstrando o estabelecimento do nexo entre o
desembolso dos referidos recursos e os comprovantes de
despesas realizadas com vistas à consecução do objeto
acordado.”
Nesse contexto, tendo em vista a omissão no dever de
prestar contas, destaco ser pertinente a proposta da

d. Procuradoria. Nesse sentir, entendo adequado o
julgamento pela irregularidade das presentes contas, com
imputação de débito ao responsável, com fulcro nos arts.
1º, inciso I, 16, inciso III, alínea “a”, 19, caput, da Lei nº
8.443/1992, c/c o art. 209, inciso I, do Regimento Interno/
TCU, bem como a aplicação, ao gestor municipal, da multa
prevista nos arts. 19, caput, e 57, da Lei nº 8.443/1992,
conforme diversas deliberações deste Tribunal em
processos em que se verificaram casos semelhantes
(Acórdãos nº s. 748/2001, 410/2002, 208/2003, 335/2003
e 531/2003, da 1ª Câmara, e 266/2002 e 261/2003, da 2ª
Câmara, entre outros).
[...]
Ante o exposto, divergindo, em parte, da proposta da
Secex/RN, VOTO por que seja adotada a deliberação que
ora submeto a este Colegiado.
T.C.U., Sala das Sessões, em 18 de janeiro de 2006.
AUGUSTO NARDES
Ministro-Relator
“TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. OMISSÃO NO DEVER
DE PRESTAR CONTAS. CITAÇÃO REGULAR. RESPONSÁVEL
REVEL. CONTAS IRREGULARES. DÉBITO. MULTA.
AUTORIZAÇÃO PARA COBRANÇA JUDICIAL DAS DÍVIDAS.
REMESSA DE CÓPIA DA DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE
AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO PARA AJUIZAMENTO
DAS AÇÕES CABÍVEIS. O dever de prestar contas dos
recursos públicos recebidos está explicitado no parágrafo
único do art. 70 da Constituição Federal, segundo o qual
prestará contas qualquer pessoa �sica 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
www.tce.es.gov.br

obrigações de natureza pecuniária. Em consonância com o
dispositivo constitucional supra, o Decreto-lei nº 200/67,
em seu art. 93, dispõe que quem quer que utilize dinheiros
públicos terá de justificar seu bom e regular emprego
na conformidade das leis, regulamentos e normas
emanadas das autoridades administrativas competentes
(...).Os agentes públicos, dessa forma, gerenciando bens,
dinheiros e valores que não lhes pertencem, não se
podem manter à margem de apresentar os resultados de
sua regular aplicação. A omissão nesse dever autoriza a
presunção de irregularidade na aplicação dos recursos
recebidos; pois, considerando que o ônus da prova
da idoneidade no emprego dos recursos, no âmbito
administrativo, recai sobre o gestor (aquele responsável
pela efetiva aplicação dos recursos), obriga-se este a
comprovar que os recursos foram regularmente aplicados
quando da realização do interesse público. A omissão,
dessa forma, implica na sua responsabilização pessoal”
(Acórdão 78/2006 – Tomada de Contas Especial – 1ª
Câmara, Relator: Ministro Guilherme Palmeira).
Salienta-se, ainda, que o art. 83, inciso I, da Lei Orgânica
desse Tribunal, determina, assim como a do TCU, a
abertura de Tomada de Contas Especial quando o gestor
for omisso no seu dever de prestar contas, senão vejamos:
Art. 83. A autoridade administrativa competente, sob
pena de responsabilidade solidária, adotará providências
com vistas à instauração de tomada de contas especial
para a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis
e a quantificação do dano, quando caracterizadas: I omissão do dever de prestar contas;
Nesse sentido, as irregularidades verificadas nesta
prestação de contas consubstanciam grave infração
à norma legal ou regulamentar de natureza contábil,
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial,
uma vez que prejudicam a correta compreensão da
posição orçamentária, financeira e patrimonial do Fundo
bem como a omissão de prestar contas, consoante art.
84, inciso III, alíneas “a”, “c” e “d”, da LC n. 621/12.
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas:
– seja a prestação de contas do Fundo Municipal de
Assistência Social de Jaguaré, período 14/10/2016 a
31/12/2016, sob a responsabilidade de Eliana Salvador
Ferrari, julgada IRREGULAR com fulcro no art. 84, inciso
III, alíneas “a”, “c” e “d”, da LC n. 621/12, aplicando-lhe
multa pecuniária, na forma dos arts. 87, inciso IV, e 135,
incisos II, do indigitado estatuto legal c/c art. 389, incisos
I e II, do RITCEES;
– seja a prestação de contas do Fundo Municipal de
Assistência Social de Jaguaré, período 1°/01/2016 a
13/10/2016, sob a responsabilidade de Evaldo Rocha
julgada REGULAR, na forma do art. 84, inciso I, da LC n.
621/2012, expedindo-lhe quitação; e
– nos termos do art. 87, incisos VI e VII, da LC n.
621/2012, sejam expedidas as recomendações e
determinações propostas pelo Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia às ﬂs. 12/13 da ITC
1733/2018-1. - g.n.
Passa-se à análise meritória da questão posta nestes
autos.
2. DO MÉRITO:
Com relação ao atraso na remessa da prestação de contas
a este Tribunal de Contas, verifico que o subscritor da
Instrução Técnica Conclusiva - ITC acolheu as justificativas
apresentadas pelo responsável, Sr. Elizeu Ribeiro de
Souza, sugerindo a não aplicação de multa e expedição

de recomendação, quanto à observância do prazo
estabelecido regimentalmente, entendimento com o
qual coaduno.
Quanto aos indicativos de irregularidades constantes
dos itens 2.3 e 2.4 da ITC (3.3.1 e 3.5.1 do RTC), cujo
afastamento foi sugerido pela área técnica, entendo que a
análise procedida mostra-se adequada, motivo pelo qual
a adoto como razão de decidir e afasto as irregularidades
constantes dos referidos itens.
Assim sendo, cumpre a este Relator o enfrentamento
de mérito dos indicativos de irregularidades 2.1 e 2.2
da ITC, cuja mantença foi sugerida pela área técnica,
sem macular as contas, tendo o douto representante do
Parquet de Contas pugnado pela mantença com punição
à agente responsável, com fundamento na documentação
constante dos autos, nas razões de defesa, bem como na
legislação aplicável, a saber:
2.1. DIVERGÊNCIA ENTRE OS SALDOS CONSTANTES
DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E OS VALORES DOS
INVENTÁRIOS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. (Item 2.1 –
ITC e 3.2.2 – RTC):

divergências decorrem do fato de que, até o exercício de
2016, não ter sido concluído o levantamento e inventário
dos referidos bens, conforme tratado na PCA de 2015
(Processo TC 7084/2016), que foi julgada com ressalva,
em razão da mesma divergência.
Argumentou, ainda, que o Acórdão TC 307/2018 – 1ª
Câmara, que julgou as contas de 2015 regulares com
ressalva, em 28/3/2018, dando quitação ao então gestor,
consignou determinação no sentido de fossem realizados
os ajustes nas próximas contas, porém, referido Acórdão
não havia ainda sido publicado, e, ao ser publicado
em 2018, a determinação nele contida estaria valendo
somente para as contas, a partir do exercício de 2018.
Afirmou, por fim, que, mesmo não tendo sido
publicado o referido Acórdão, consultou o setor de
contabilidade, sendo informada de que na PCA de 2017
já foram providenciados os ajustes determinados, como
demonstrou.

Tabela

O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva - ITC sugeriu
a mantença da irregularidade, propondo ressalva nas
contas, a exemplo do exercício anterior, considerando
que a inconsistência fora sanada nas contas de 2017, bem
como o afastamento da responsabilidade do Sr. Evaldo
Rocha, por não estar mais na administração, quando
do encerramento do exercício, visto que a deixou em
14/10/2016.

O Sr. Evaldo Rocha alegou, em síntese, que a sua
administração se encerrou, em 14/10/2016, e que,
não pode, portanto, ser responsabilizado pelas
demonstrações contábeis e inventários de bens feitos
no encerramento do exercício.

O douto representante do Parquet de Contas divergiu da
área técnica, quanto a este ponto, opinando no sentido de
que seja mantida a irregularidade com punição à gestora,
considerando-a irregularidade grave, aliando-a à omissão
de prestar contas.

A Sra. Eliana Salvador Ferrari alegou, em síntese, que as

Desta feita, entendo que a análise técnica mostra-se

Base normativa: artigo 37, caput, da Constituição Federal;
e artigos 94 e 96 da Lei 4.320/1964.
De acordo com o relato técnico, as referidas contas
apresentam os seguintes valores:

www.tce.es.gov.br
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adequada, não se podendo arguir qualquer conduta
grave por parte da gestora, mesmo porque trata-se
de problema anterior à sua gestão, que, como bem
demonstrado, foi regularizado na prestação de contas
de 2017, antes da “validade” da determinação expedida
por este Tribunal nas contas de 2015, julgadas em 2018.
Posto isto, acompanhando o entendimento técnico,
divirjo do Parquet de Contas, e mantenho a irregularidade,
sem o condão de macular as contas, afastando a
responsabilidade do Sr. Evaldo Rocha.
2.2. NÃO ENVIO DOS TERMOS CIRCUNSTANCIADOS
TERALM, TERMOV, TERIMO, NA FORMA DA IN/TC
34/2015. (Item 2.2 da ITC e 3.2.2.1 – RTC):
Base normativa: artigo 37, caput, da Constituição Federal;
artigo 96 da Lei 4.320/1964; e Anexo I, Tabela “B”, da IN/
TC 34/2015.
De acordo com o relato técnico, consta da prestação
de contas, em análise, informações do então gestor,
que assumiu a função, em 22/5/2017, e encaminhou a
PCA/2016, de que não foram encontrados os inventários
os bens, encontrando-se apenas a Portaria 131, de
8/2/2017, que determinou a realização de trabalhos de
identificação dos bens inservíveis para alienação em leilão
(serviço não realizado) encaminhada indevidamente,
junto à PCA/2016.
Os responsáveis apresentaram as mesmas alegações do
item anterior, tendo o subscritor da Instrução Técnica
Conclusiva - ITC concluído da mesma forma, do que
divergiu o douto representante do Parquet de Contas,
com os mesmos argumentos do item anterior.
Desta feita, entendo que, não tendo sido os
demonstrativos enviados, pertinentes aos inventários

anuais dos bens móveis, imóveis e de almoxarifado, que
não foram realizados, como explicado no item anterior,
não poderiam de fato ser enviados dada a ausência
dos demonstrativos, valendo para este item as mesmas
justificativas do item anterior.
Assim sendo, e, considerando as razões de defesa que
informou o saneamento da questão na prestação de
contas de 2017, antes da “validade” da determinação
expedida por este Tribunal de Contas, em 2018, nas contas
de 2015, entendo que, assim como o item anterior, deve
também este ser mantido sem macular as contas.
Posto isto, acompanhando o entendimento técnico, divirjo
do Parquet de Contas, e mantenho a irregularidade,
sem o condão de macular as contas, afastando a
responsabilidade do Sr. Evaldo Rocha.
3. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, acompanhando a área técnica e divergindo
parcialmente do Ministério Público Especial de Contas,
proponho VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a minuta de ACÓRDÃO que submeto à sua consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
RELATOR
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1 AFASTAR os indicativos de irregularidades tratados
nos itens 2.2 e 2.4 da ITC (3.3.1 e 3.5.1 do RTC), bem como
a responsabilidade do Sr. Evaldo Rocha, em relação aos
dois itens;
www.tce.es.gov.br

1.2 MANTER os indicativos de irregularidades tratados
nos itens 2.1 e 2.2 desta decisão (2.1 e 2.2 da ITC e 3.2.2 e
3.2.2.1 – RTC), sem o condão de macular contas;
1.3 Julgar REGULAR COM RESSALVA a Prestação de
Contas Anual do Fundo Municipal de Assistência
Social de Jaguaré, relativa ao exercício de 2016, sob
a responsabilidade da Sra. Eliana Salvador Ferrari –
gestora, no período de 14/10/2016 a 31/12/2016, dandolhe a devida quitação;
1.4 Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do Fundo
Municipal de Assistência Social de Jaguaré, relativa ao
exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Evaldo
Rocha – gestor, no período de 1/1/2016 a 13/10/2016,
dando-lhe a devida quitação;
1.5 RECOMENDAR ao atual gestor do Fundo Municipal de
Assistência Social de Jaguaré, no sentido de que observe
o prazo de encaminhamento das próximas contas a
este Tribunal, adotando providências, junto às unidades
responsáveis pela contabilidade e pela gestão de pessoal,
para que adequem os sistemas, a fim de evitar erros no
encaminhamento de arquivos nas futuras contas;
1.6 DETERMINAR ao atual gestor do Fundo Municipal de
Assistência Social de Jaguaré, no sentido de que adote
as medidas administrativas necessárias à elaboração dos
inventários �sicos dos bens em uso na unidade, ao final
de cada exercício, em atendimento aos artigos 94, 95 e 96
da Lei 4.320/1964;
1.7 ACOLHER as justificativas apresentadas pelo Sr. Elizeu
Ribeiro e Souza, responsável pela remessa das contas com
atraso, deixando de APLICAR-LHE MULTA Pecuniária;
1.8 Dar CIÊNCIA aos interessados e ARQUIVAR os
presentes autos após o respectivo trânsito em julgado.
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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2. Unânime.

Responsável: LEDIR DA SILVA PORTO

3. Data da Sessão: 17/04/2019 – 11ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

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

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Luiz
Carlos Ciciliotti da Cunha;
4.2 Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva
(relator).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
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 00487/2019-8

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual
do exercício de 2017, do Fundo Municipal de Assistência
Social de Viana, sob a responsabilidade do Sr. Ledir da
Silva Porto, Secretário da Pasta.
A área técnica, através do NCE – Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia, nos termos do
Relatório Técnico 00632/2018-1 e da Instrução Técnica
Conclusiva – ITC 00042/2019-6, opinou pela regularidade
das contas, com expedição de recomendação e de
determinação.
O Ministério Público Especial de Contas, nos termos do
Parecer 00132/2019-5, lavrado pelo Procurador, Dr. Luis
Henrique Anastácio da Silva, pugnou no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este
Magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
para efeito de deliberação do Colegiado, na forma do
artigo 29 do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.
É o sucinto relatório.

Processo: 04202/2018-1

VOTO

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Assistência Social de Viana, relativa
ao exercício de 2017, necessário é a sua análise para
posterior deliberação, em razão da documentação que
lhe deu suporte.

Exercício: 2017
UG: SEMARC - Fundo Municipal de Assistência Social de
Viana
Relator: Marco Antônio da Silva

DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
www.tce.es.gov.br

Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o Parquet
de Contas opinaram pela regularidade das contas, com
expedição de recomendação e de determinação.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica,
nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC
00042/2019-6, verbis:
[...]
Considerando a completude apresentada na análise de
mérito contida no Relatório Técnico 00632/2018-1, que
preenche, portanto, os requisitos estabelecidos no artigo
319 do RITCEES, nos manifestamos pelo julgamento do
presente feito nos moldes ali sugeridos, anuindo-se aos
argumentos fáticos e jurídicos descritos na referida peça
técnica, que nestes termos se pronunciou:
5. CONCLUSÃO E PROPOSTADE ENCAMINHAMENTO:
A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, reﬂetiu a
atuação do gestor (es) responsável (eis), no exercício
das funções administrativas no (a) Fundo Municipal de
Assistência Social de Viana.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico
Contábil teve por base as informações apresentadas nas
peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo
gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa
43/2017.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento
regular da prestação de contas do (s) Sr (s). Ledir da Silva
Porto, no exercício de 2017, na forma do artigo 84 da Lei
Complementar Estadual 621/2012.
Sugere-se ainda, considerando o disposto no item 3.4
deste relatório de análise:
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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1) Determinar aos atuais gestores do fundo que
indiquem em notas explicativas na próxima prestação
de contas a regularização dos valores de retenções
devidas ao regime próprio de previdência social do
município pendentes de recolhimento em 31/12/2017.
2) Recomendar aos atuais gestores do fundo que
adotem medidas administrativas junto ao setor de
contabilidade visando a contabilização dos valores das
obrigações patronais devidas ao regime próprio de
previdência no subelemento indicado nos normativos
do TCE-ES. – g.n.
Por seu turno, o douto representante do Parquet
de Contas, nos termos do Parecer 00132/2019-5,
acompanhou in totum, a área técnica.
2. DO MÉRITO:
Com relação à expedição de determinação sugerida pela
área técnica, no sentido de que seja demonstrado, em
notas explicativas, nas próximas contas, o recolhimento
do saldo de contribuições previdenciárias, retidas
dos servidores, no percentual de 16,12%, ao final do
exercício em pauta, tendo em vista a conclusão pela
regularidade das contas, bem como o disposto no
artigo 12-A, da Resolução TC 297/2016, em face das
razões expendidas, acolho a sugestão indicada.
Ocorre que a Lei Complementar Estadual 621/2012
estabelece o seguinte, litteris:
Art. 84. As contas serão julgadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e
objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis
e a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a
efetividade e a razoabilidade dos atos de gestão do

responsável;
[...]
Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal
dará quitação ao responsável. - g.n.
Assim sendo, verifico da documentação constante
dos autos que a análise procedida, pela área técnica,
se mostra adequada, razão pela qual acompanho seu
posicionamento.
Desse modo, adoto como razões de decidir o
posicionamento técnico e do Parquet de Contas que se
manifestaram pela regularidade da presente prestação
de contas.
3. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, acompanhando a área técnica e o
Ministério Público Especial de Contas, proponho VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de
ACÓRDÃO que submeto à sua consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA

de Assistência Social de Viana, ou a quem vier a sucedêlo, no sentido de que indique, em notas explicativas,
nas próximas contas, a regularização dos valores de
retenções devidas ao Regime Próprio de Previdência
Social - RPPS do município, pendentes de recolhimento,
em 31/12/2017, conforme o item 3.4.1 do Relatório
Técnico 632/2018-1;
1.3. RECOMENDAR ao atual gestor do Fundo Municipal
de Assistência Social de Viana, ou a quem vier a sucedêlo, no sentido de que adote medidas administrativas,
junto ao setor de contabilidade, visando a contabilização
dos valores das obrigações patronais, devidas ao RPPS
do município, no subelemento indicado nos normativos
do TCE-ES, conforme o item 3.4.1 do Relatório Técnico
632/2018-1;
1.4. Dar CIÊNCIA aos interessados e ARQUIVAR os
presentes autos após o respectivo trânsito em julgado.
2. Unânime.

Relator

3. Data da Sessão: 17/04/2019 – 11ª Sessão Ordinária
da Primeira Câmara.

1. ACÓRDÃO

4. Especificação do quórum:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
ante as razões expostas pelo relator, em:

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e
Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.

1.1. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual
do Fundo Municipal de Assistência Social de Viana,
relativa ao exercício de 2017, sob a responsabilidade
do Sr. Ledir da Silva Porto, Secretário da Pasta, dandolhe a devida quitação;
1.2. DETERMINAR ao atual gestor do Fundo Municipal
www.tce.es.gov.br

4.2 Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva
(relator).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
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Relator
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 00488/2019-8
Processo: 05529/2018-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: FMASMUC - Fundo Municipal de Assistência Social
de Mucurici
Relator: Marco Antônio da Silva
Responsável: SILVIA HELENA FORCA FERNANDES
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2017 –
REGULAR – DEIXAR DE COMINAR MULTA – QUITAÇÃO
– DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual
do Fundo Municipal de Assistência Social de Mucurici,
referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade
da Sra. Silvia Helena Forca Fernandes.
A Sra. Silvia Helena Forca Fernandes foi regularmente
citada para justificar a remessa das contas fora

do prazo, além de ser notificada para encaminhálas, conforme Decisão SEGEX 721/2018-5, Termo
de Citação 1310/2018-8 e Termo de Notificação
4583/2018, fixando prazo de 05 dias para cumprimento
da obrigação, tendo a gestora encaminhado as contas,
em 08/05/2018, seis dias após a notificação que se deu
em 02/05/2018, tendo sido homologada, apenas, em
07/06/2019, tendo apresentando justificativas pelo
atraso.
A área técnica, através do NCE – Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia, nos termos
da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 01007/20196, acolhendo as conclusões do Relatório Técnico
00562/2018-9, opinou pela regularidade das contas
da Sra. Silvia Helena Força Fernandes, acrescentando
a necessidade de cominação de multa pelo atraso no
envio da Prestação de Contas.
O Ministério Público Especial de Contas, nos termos
do Parecer 01178/2019-9, lavrado pelo Procurador,
Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, em consonância
com a Manifestação Técnica Conclusiva, pugnou pela
regularidade das Contas e pela aplicação de multa.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este
Magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
para efeito de deliberação do Colegiado, na forma
do artigo 29 do Regimento Interno, Resolução TC
261/2013.

para posterior deliberação, em razão da documentação
que lhe deu suporte.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Da análise dos autos, verifico que a área técnica opinou
pela regularidade das contas e pela aplicação de multa
à Sra. Silvia Helena Forca Fernandes, pelo atraso na
remessa das contas, tendo o douto representante do
Parquet de Contas pugnado pela regularidade das
contas sem prejuízo da aplicação de multa.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área
técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva –
ITC 01007/2019-6, litteris:
[...]
3 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, reﬂetiu a
atuação do gestor responsável, no exercício das funções
administrativas na Fundo Municipal de Assistência
Social de Mucurici.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico
Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados
pelo gestor responsável, nos termos da Instrução
Normativa 43/2017.

VOTO

Sob o aspecto técnico-contábil, pelo julgamento
regular da prestação de contas da Sra. Silvia Helena
Força Fernandes, no exercício de 2017, na forma do
artigo 84, I, da Lei Complementar Estadual 621/2012.

Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual
do Fundo Municipal de Assistência Social de Mucurici,
relativa ao exercício de 2017, necessário é a sua análise,

E ainda, considerando o não acolhimento das
justificativas apresentadas para o envio fora do prazo
da Prestação de Contas Anual de 2017 do Fundo

É o sucinto relatório.

www.tce.es.gov.br
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Municipal de Assistência Social de Mucurici, cuja
responsabilidade pelo envio era, também, da Sra. Silvia
Helena Força Fernandes, pelas razões dispostas no
item 2.1 desta instrução, sugere-se:

à análise técnica deste Tribunal, vez que, a primeira
movimentação do processo ocorrida no TCEES se deu
no dia 18/06/2018, conforme consulta ao processo em
questão, realizada no site do TCEES.

Sra. Silvia Helena Forca Fernandes, gestora, dando-lhe
a devida quitação;

Aplicar-lhe a multa prevista no artigo 135, VIII, a ser
dosada pelo Relator. – g.n.

O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva - ITC sugeriu
o não acolhimento das justificativas apresentadas, bem
como a aplicação da penalidade prevista no artigo 135,
inciso IX, da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c
o artigo 389, inciso IX do RITCEES à Sra. Silvia Helena
Forca Fernandes, em razão do atraso no envio das
contas a este Tribunal.

3. DAR CIÊNCIA à interessada e ARQUIVAR os presentes
autos após o respectivo trânsito em julgado.

Assim sendo, acompanhando parcialmente à área
técnica e o nobre representante do parquet de Contas,
entendo que as contas em apreço devem ser julgadas
regulares, no entanto, sem cominação de multa,
acolhendo as justificativas apresentadas pela gestora.

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e
Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.

Por seu turno, o douto representante do Parquet de
Contas, nos termos do Parecer 01178/2019-9, pugnou
pela regularidade das contas, sem prejuízo da aplicação
de multa, litteris:
[...]
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, no
uso de suas atribuições institucionais, anui à proposta
contida na Instrução Técnica Conclusiva 01007/20196, pugnando pela regularidade da prestação de contas,
sem prejuízo da aplicação da multa ali sugerida. – g.n.
Passamos a análise meritória da questão posta nestes
autos.
2. DO MÉRITO:
Verifico da análise técnica, que a Sra. Silvia Helena Forca
Fernandes foi citada para justificar o atraso na remessa
das contas a este Tribunal de Contas, tendo alegado,
em síntese, que, apesar da efetiva homologação
ter ocorrido, em 07/06/2018, alega a responsável
que o exercício de 2017 exigiu novas adaptações e
adequações a serem cumpridas pelos jurisdicionados
do TCEES, com vistas ao atendimento das mudanças
impostas pela Instrução Normativa 043, de 05 de
dezembro de 2017, entendendo ainda, que a efetiva
homologação, em 07/06/2018, não causou prejuízo

3. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, acompanhando parcialmente a área
técnica e o Ministério Público Especial de Contas,
proponho VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
minuta de ACÓRDÃO que submeto à sua consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator=
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. JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Assistência Social de Mucurici,
relativa ao exercício de 2017, sob a responsabilidade da
www.tce.es.gov.br

2. DEIXAR de cominar multa à gestora, em face das
razões antes expendidas;

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 17/04/2019 – 11ª Sessão Ordinária
da Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:

4.2 Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva
(relator).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Relator
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
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Atos da 2ª Câmara

2 a CÂMARA

Acórdãos e Pareceres - 2ª Câmara
PARECER PRÉVIO

COMPOSIÇÃO DA 2a CÂMARA
Conselheiros
Sérgio Manoel Nader Borges - Presidente
Domingos Augusto Taufner
Rodrigo Coelho do Carmo

Conselheiros-substitutos
João Luiz Co�a Lova�

Ministério Público Especial de Contas

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- 033/2019-7
Processo: 02561/2017-5
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016
UG: PMSJC - Prefeitura Municipal de São José do Calçado
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: JOSE CARLOS DE ALMEIDA, LILIANA MARIA
REZENDE BULLUS

SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

Procuradores: HEVERTON DE OLIVEIRA BRANDAO
JUNIOR (OAB: 20661-ES), JOSE CARLOS NASCIF AMM
(OAB: 1356-ES), LUIZ BERNARD SARDENBERG MOULIN
(OAB: 12365-ES), RODRIGO JOSE PINTO AMM (OAB:
10347-ES), VICTOR BELIZARIO COUTO (OAB: 12606-ES),
PABLO DE ANDRADE RODRIGUES (OAB: 10300-ES), SILVIA
CRISTINA VELOSO (OAB: 19793-ES), MARCELO GOMES
PIMENTEL (OAB: 9144-ES), SILVESTRE DE ALMEIDA
TEIXEIRA (OAB: 70432-RJ)
www.tce.es.gov.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO – EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2016 – PARECER PRÉVIO – REJEIÇÃO DAS CONTAS –
RECOMENDAÇÕES – CIÊNCIA – ARQUIVAR.
RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas Anual da Prefeitura
Municipal de São José do Calçado, referente ao exercício
financeiro de 2016, sob a responsabilidade de Liliana
Maria Rezende Bullus e José Carlos de Almeida.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia – NCE elaborou o Relatório Técnico RT
031/2018-1 e a Instrução Técnica Inicial ITI 046/20181, opinando pela citação dos responsáveis, para
que apresentassem em 30 dias improrrogáveis, as
justificativas acerca dos indícios de irregularidade infra
mencionados, sendo o Sr. Jose Carlos de Almeida para
justificar sobre o descumprimento do prazo de envio
da PCA, passível de aplicação de multa nos termos do
art. 135 da LC 621/2012 (item 2.1 da RT 031/2018) e a
Sra. Liliana Maria Rezende Bullus, pelas irregularidades
abaixo:
Tabela
Regularmente citado, a responsável Liliana Maria
Rezende Bullus, apreentou tempestivamente as razões
de justificativa 0298/2018-5 (evento 92) e demais peças
complementares.
Instado novamente a se manifestar o NCE - Núcleo de
Controle Externo de Contabilidade e Economia, por meio
da ITC 3557/2018-3, afastou as irregularidades dispostas
nos itens 4.2.1; 4.3.1; 4.3.2; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4;
6.5; 10.1; 12.1.9; 12.1.10, e, pela manutenção das
irregularidades relacionados nos itens 6.4; 7.1; 7.4.2; 7.5
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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e 8.4 do RT 31/2018, opinando pela emissão de parecer
prévio, recomendando a rejeição da prestação de contas
anual da Sra. Liliana Maria Rezende Bullus.
Sugeriu também a aplicação de multa ao Sr. José Carlos
de Almeida pelo envio intempestivo da PCA, e ainda, a
expedição de recomendações ao atual prefeito.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
4263/2018-2, do Procurador Dr. Heron Carlos Gomes de
Oliveira, acompanhou o entendimento técnico.
Por ocasião da apreciação e julgamento, na 42ª
ordinária da 2ª Câmara, no dia 12/12/2018, foi realizada
sustentação oral de defesa – notas taquigráficas
258/2018-4, pelo Dr. Silvestre de Almeida Teixeira,
representando a Sra. Liliana Maria Rezende Bullus, bem
como a juntada de documentos.
Novamente chamada à análise, a equipe técnica por
meio da Manifestação Técnica MT 091/2019-1, não
acolhe a defesa, sustentando as irregularidades mantidas
na ITC 3557/2018-3, opinando no sentido de que o
TCEES recomende ao Poder Legislativo do Município de
São José do Calçado, a REJEIÇÃO da prestação de conta
anual da Sra. Liliana Maria Rezende Bullus, exercício de
2016. No mesmo sentido, o MPEC, por meio do Parecer
Ministerial 166/2019-4, anuiu o opinamento técnico.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Os presentes autos cuidam da Prestação de Contas Anual
Prefeitura Municipal de São José do Calçado, referente
ao exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade
de Liliana Maria Rezende Bullus e do Sr. Jose Carlos de
Almeida quanto ao envio da PCA, passível de aplicação
de multa, se enviado intempestivamente, nos termos do

art. 135 da LC 621/2012 (item 2.1 da RT 031/2018).

Governo”.

Verifico que o feito se encontra devidamente instruído.
Observados todos os trâmites legais e regimentais
e atendido os princípios constitucionais do devido
processo legal, da ampla defesa e do contraditório,
havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito.

Após análise dos autos, verifico que o Município São
José do Calçado, cumpriu com a determinação do
art. 60, inciso XII, da ADCT e art. 22, “caput”, da Lei
n° 11.494/2007, considerando que aplicou 66,52%
(sessenta e seis e cinquenta e dois porcento) das
transferências de recursos do FUNDEB na remuneração
dos profissionais do magistério da educação básica.
Também aplicou 27,17% (vinte e sete e dezessete pontos
percentuais) das receitas de impostos e transferências
constitucionais na manutenção e desenvolvimento do
ensino, em atenção aos artigos 212, “caput”, da CF/88;
15,59% (quinze e cinquenta e nove pontos percentuais)
de despesas próprias em ações e serviços públicos de
saúde, atendendo, portanto, o disposto no artigo 77,
inciso III, do ADCT.

A Carta Magna estabeleceu, em seu artigo 71, as normas
federais relativas à “fiscalização” de competências
do Tribunal de Contas da União, fazendo distinção
entre apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas
do Chefe do Poder Executivo, a serem julgadas pelo
Legislativo (art. 71, I) e a de julgar as contas dos demais
administradores e responsáveis, entre eles, os dos
órgãos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário (art.
71, II). Tais normas são aplicadas também aos Tribunais
de Contas dos Estados, conforme dispõe o artigo 75, do
mesmo diploma legal.
A referida Prestação de Contas foi recebida e homologada
nesta Corte de Contas em 26 de maio de 2017 por meio
do sistema CidadES, ou seja, intempestivamente, com
fulcro no artigo 123 do Regimento Interno deste Tribunal,
aprovado pela Resolução TC 261/2013. O Sr. José Carlos
de Almeida não apresentou suas alegações de defesa,
como confirmado nos autos pelo Núcleo de Controle de
Documentos – NCD em Despacho 31300/2018-7 e pela
Secretaria Geral de Sessões em Despacho 32116/2018-4.
O Julgamento sobre esse item será por meio de acórdão,
nos autos deste processo.
Nesse sentido, passo a apreciar a prestação de contas
em questão, para fins de emissão de parecer prévio,
objetivando dar embasamento ao Poder Legislativo
Municipal, competente a proceder com o julgamento
das contas. Portanto, estamos a apreciar as “Contas de
www.tce.es.gov.br

Verificou-se não terem sido extrapolados os limites
de contratação de operação de créditos previstos em
Resolução 43/2001 do Senado Federal (16% e 7% Receita
Corrente Líquida) e no artigo 167 da Constituição da
República, bem como não houve concessão de garantias
ou recebimento de contra garantias. Fora respeitado
o limite constitucional de transferência de recursos ao
Poder Legislativo, nos termos do art. 29-A, inciso I c/c
art. 29-A, § 2º da CF/1988.
Por fim, constatou-se a inexistência de previsão para
beneficiar instituições com renúncia de receita, de
acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei
Orçamentária Anual do Município, aprovadas para o
exercício em análise. Verificou-se contudo, previsão
de renúncia no montante de R$ 25.000,00 referente a
receita com multa e juros.
Entretanto,

foram

apontadas

as
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elencadas nos itens 4.2.1; 4.3.1; 4.3.2; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2;
6.3; 6.4; 6.5; 10.1; 12.1.9; 12.1.10, 6.4; 7.1; 7.4.2; 7.5 e
8.4 do RT 31/2018. Após análise das justificativas, foram
mantidas pela Área Técnica deste Tribunal, e anuídas
pelo Ministério Público de Contas, as irregularidades:
6.4; 7.1; 7.4.2; 7.5 e 8.4 do RT 31/2018.
3. DAS IRREGULARIDADES
Inobservância dos requisitos da LRF e da LDO quanto à
limitação de empenho (Item 4.2.1 do RT n° 31/2018)
Base normativa: Art. 9º da Lei Complementar nº
101/2000 (LRF) e art. 25 da LDO.
A Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal - LRF) determina que a possibilidade de não
realização das metas de resultado primário e nominal
estabelecidas na LDO requer do responsável a promoção,
por ato próprio e nos montantes necessários, da limitação
de empenho e movimentação financeira, segundo os
critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias
(LDO). Na análise da PCA, observou-se que o município
de São José do Calçado, em 2016, não atingiu as metas
estabelecidas na LDO para os resultados primário e de
arrecadação, apurando-se uma resultado negativo de
R$87.349,33.
A equipe técnica, após verificar o Balanço Orçamentário
Estruturado, observou que o resultado primário apurado
foi de R$ 10.381,49, portanto, a meta estabelecida na
LDO pode ser considerada alcançada. Salienta-se que
o município recebeu parecer de alerta apenas ao 1º
bimestre de 2016. Diante do exposto, sugeriu afastar
o indicativo de irregularidade, o qual acompanho o
entendimento técnico e afasto a irregularidade
Não conformidade entre o somatório das receitas

orçamentárias das unidades gestoras e o total
evidenciado no balanço orçamentário consolidado (item
4.3.1 do RT 31/2018)
Base normativa: art. 101 e 102 da Lei 4.320/64.
A análise efetuada constatou que o somatório das
receitas orçamentárias das unidades gestoras diverge do
valor registrado no Balanço Orçamentário Consolidado.
Tabela
A defendente alega que a ausência de consolidação do
Fundo de Saúde, considerando qu o balanço deste não
possuir valores, acaba prejudicando a demonstração
dos resultados contábeis do Município impossibilitando
confirmar se os valores divergentes são verídicos.
Diante do exposto, a equipe técnica sugere não acolher
as justificativas apresentadas e manter irregular o
aponte, porém passível de ressalva e determinação. Por
essa razão acolho posicionamento técnico e mantenho
a irregularidade, porem sem o condão de macular as
contas.
Não conformidade entre o somatório dos termos de
disponibilidades da Prefeitura, Câmara, Fundo de
Saúde e IPAS, e o montante evidenciado no termo de
disponibilidade consolidado (item 5.1 do RT 31/2018)
Base normativa: art. 101 da Lei 4.320/64.
A análise efetuada no item 5.1 do RT 31/2018 apresentou
a seguinte situação:
O somatório dos termos de disponibilidades da
Prefeitura, Câmara, Fundo de Saúde e IPAS diverge
do montante registrado no termo de disponibilidade
consolidado, em R$ 17.436.214,83, conforme tabela 11
acima.
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Tabela 11: Disponibilidades Em R$ 1,00
Tabela
Fonte: Processo TC 02561/2017-5 - Prestação de Contas
Anual/2016
Com o fito de sanear a inconsistência, a responsável
acostou aos autos os balancetes de verificação das
Unidades Gestoras, bem como o BALVER da Câmara
Municipal e aduziu não haver segurança na apuração dos
dados, devido à falta de consolidação e/ou realização de
encerramento dos dados do exercício de 2016.
Todavia, no caso em análise, era possível que a
responsável enviasse os extratos de todas as contas
bancárias das Unidades Gestoras do Poder Executivo, o
que não foi feito.
Desse modo, perfilhando o posicionamento técnico,
e considerando que a gestora não apresentou
documentação probatória hábil a esclarecer as
divergências apontadas, mantenho a irregularidade
em comento, mas apenas no campo da ressalva, sem
condão de macular as contas, com determinação para
que se promova as ações corretivas necessárias.
Não conformidade entre o somatório das
disponibilidades da Prefeitura, Câmara, Fundo de Saúde,
IPAS e o montante evidenciado no Balanço Financeiro
Consolidado (item 5.2 do RT 31/2018)
Base normativa: art. 101, 103 e 105 da Lei 4.320/64.
A análise efetuada no item 5.2 do RT 31/2018 apresentou
a seguinte situação:
O somatório das disponibilidades da prefeitura, câmara,
fundo de saúde e IPAS, divergem do montante registrado
no balanço financeiro e patrimonial consolidados, em R$
Segunda-feira, 24 de junho de 2019

111

ATOS DA 2a CÂMARA

1.141.048,32, conforme quadro demonstrativo abaixo:
Em sua defesa, a responsável alega que, similarmente
ao apresentado nos itens anteriores, não seria possível
existir conformidade entre o somatório das referidas
disponibilidades e o Balanço Financeiro Consolidado,
ante a falta de consolidação e execução do encerramento.
Ante à falha na elaboração dos demonstrativos das
Unidades Gestoras apresentada neste item, como nos
itens anteriores, acompanho o posicionamento técnico
para manter a irregularidade sob exame, mas apenas no
campo da ressalva, sem condão de macular as contas,
com determinação para que se promova as ações
corretivas necessárias.
Não conformidade entre o demonstrativo dos restos a
pagar e o demonstrativo da dívida ﬂutuante (item 6.2 do
RT 31/2018)
Base normativa: art. 101 da Lei 4.320/64.
A análise efetuada no item 6.2 do RT 31/2018 apresentou
a seguinte situação:
divergência entre os saldos iniciais e finais de restos a
pagar constantes do demonstrativo de restos a pagar
e do demonstrativo da dívida ﬂutuante, conforme
demonstrado abaixo:
Saldo final
Saldo inicial
Tabela
A responsável salientou em sua justificativa o fato de
não ter ocorrido o devido encerramento dos dados
referentes à PCA, sendo divergentes os valores enviados
a este Tribunal.
Diante da falha na elaboração dos demonstrativos

das Unidades Gestoras apresentada neste item, bem
como pela ausência de documentação probatória
apta a esclarecer as divergências apontadas, acolho o
opinamento técnico para manter a irregularidade em
tela, mas apenas no campo da ressalva, sem condão
de macular as contas, com determinação para que se
promova as ações corretivas necessárias.
Desconformidade do Balanço Patrimonial em relação ao
registro do resultado financeiro por fontes de recursos
(item 6.3 do RT 31/2018)
Base normativa: art. 101 e 105 da Lei 4.320/64.
A análise efetuada no item 6.3 do RT 31/2018 apresentou
a seguinte situação:
no quadro demonstrativo do superávit ou déficit
financeiro por fontes de recursos integrante do Balanço
Patrimonial consolidado, o superávit financeiro do
IPAS, no montante de R$ 12.281.963,21, foi registrado
no grupo composto por fontes de recursos ordinários
ao invés de estar evidenciado como fonte de recursos
vinculados, distorcendo assim os dados contábeis
A responsável justificou a inconsistência apurada pelo
Corpo Técnico como decorrência da falta de consolidação
e encerramento do exercício de 2016 previamente ao
encaminhamento da PCA.
A partir da análise das justificativas, o NCE opinou pelo
acolhimento das justificativas apresentadas, posto que o
Balanço Patrimonial Consolidado de 2017 (Processo TC
3286/2018) evidenciou o saneamento da irregularidade,
observando que o referido demonstrativo ainda será
objeto de análise na PCA de 2017.
Nessa senda, perfilhando o posicionamento técnico,
acolho as justificativas apresentadas, afastando a
www.tce.es.gov.br

irregularidade em comento.
Ausência de controle das fontes de recursos evidenciadas
no demonstrativo do superávit/déficit financeiro
encaminhadas no anexo ao balanço patrimonial
consolidado (item 6.4 do RT 31/2018)
Base normativa: art. 83, 84 e 89 da Lei 4.320/64.
A análise efetuada apresentou a seguinte situação:
Com base no Balanço Patrimonial encaminhado (arquivo
digital BALPAT), verificou-se o déficit financeiro nas
diversas fontes de recursos especificadas a seguir,
resultado do confronto entre ativo e passivo financeiros:
Tabela
A Sra. Liliana Maria Rezende Bullus alegou não haver
segurança para avaliar se os dados demonstram a
realidade contábil do exercício de 2016, considerando
as inconsistências apontadas nas disponibilidades de
caixa, alegou a defesa que a responsabilidade pela
irregularidade deveria recair no novo prefeito do
município, tendo em vista que o encerramento do
exercício foi executado em seu período de governo,
2017.
Ao compulsar o anexo do Balanço Patrimonial
Consolidado do exercício de 2015, o NCE observou
que as inconsistências existiam desde o ano de 2014,
demonstrando que o descontrole das fontes era
preexistente ao exercício em apreço.
Em defesa oral e memorial de defesa, a responsável
sustenta que por uma questão de equilíbrio na análise
dessas contas, a análise desse ítem deve se dar
exatamente nos moldes do item 2.9 (item 6.3 do RT
31/2018), afastado pela equipe técnica, nos seguintes
termos:
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Da Análise das Justificativas
Verifica-se no Balanço Patrimonial Consolidado de
2017 (TC 3286/2018) que a inconsistência foi sanada,
ressaltando-se que o referido demonstrativo ainda será
objeto de análise na PCA de 2017. Assim, somos por
acolher as justificativas apresentadas.
Após a sustentação de defesa oral, a equipe técnica
manifestou no sentido de que não deve prosperar a
solicitação de que a responsabilidade da irregularidade
recaia ao novo prefeito, uma vez que a irregularidade
pertinente à ausência de controle das fontes de recursos
já existia em exercícios anteriores, sob responsabilidade
da Sra. Liliana Maria Rezende Bullus, no entanto, sugere
por manter a irregularidade, porém passível de ressalva
e determinação, nos termos da ITC 3557/2018, termos
esses que acompanho.
Ausência de medidas legais para a implementação do
plano de amortização do déficit técnico atuarial do RPPS
(item 6.5 do RT 31/2018)
Base normativa: art. 19 da Portaria MPS nº 403/2008.
A análise efetuada no item 6.5 do RT 31/2018 apresentou
a seguinte situação:
Conforme se verifica no DEMAAT (Demonstrativo de
Avaliação Atuarial) constante do processo de Prestação
de Contas de 2016 do IPAS (Proc. TC 7002/17), foi apurado
um déficit atuarial no montante de R$ 139.445.035,54,
no plano financeiro e R$ 1.938.789,00 no plano
previdenciário, sem indicativos de que o município tenha
tomado as devidas providências afim de equacionar o
déficit atuarial, por meio de implementação de plano de
amortização.
Estabelece o art. 19 da Portaria MPS nº 403/2008

Art. 19. O plano de amortização indicado no Parecer
Atuarial somente será considerado implementado a
partir do seu estabelecimento em lei do ente federativo.
(grifo nosso)
A gestora responsável asseverou que o Demonstrativo
de Avaliação Atuarial será equacionado ao longo dos
próximos exercícios conforme Estudo Atuarial realizado
por profissional habilitado. Ressaltou ainda ter executado
o previsto na Lei Municipal nº 1923/2015, que instituiu o
plano de amortização do Déficit Técnico Atuarial.
É esperado do gestor que adote medidas para
implementar o plano de amortização, inclusive,
promovendo estudos de impactos financeiros e
atuarial, concedendo reajuste real de remunerações dos
servidores somente se estiver com a questão atuarial
equacionada, isso com o objetivo de reduzir o déficit
e evitar a perpetuação da irregularidade, buscando o
equilíbrio financeiro e atuarial de que trata o art. 40 da
Constituição da República.
Nessa senda, é necessário observar que no Processo TC
7002/2017 (PCA IPAS) o Parecer Atuarial constante do
arquivo DEMMAT propôs como opção para amortização
do déficit técnico atuarial do plano financeiro, uma
alíquota de 19,05%.
O referido Parecer foi elaborado em 10/10/2016, e não
apresentou qualquer proposta de amortização para os
exercícios futuros, mas tão somente para o exercício de
2016. Por sua vez, a Lei nº 1.923, de 15 de abril de 2015,
evidenciou que a alíquota normal do ente correspondia
a 19,05%, utilizada para ambos os planos.
O NCE sugeriu o afastamento da irregularidade, por
ter verificado que o plano de amortização proposto
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no Parecer Atuarial não modificou a alíquota patronal
vigente desde 2015, não se exigindo a adoção de
medidas por parte da gestora.
Pelo exposto, anuindo ao posicionamento técnico, afasto
o presente indício de irregularidade.
Descumprimento do limite legal de despesas com
pessoal do poder executivo e de despesas consolidadas
(Executivo e Legislativo) (item 7.1 do RT 31/2018)
Base normativa: Artigo 20, inciso III, alínea “b”, Artigo
19, III, e artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar
101/2000.
A análise efetuada no item 7.1 do RT 31/2018 apresentou
a seguinte situação:
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ao
estabelecer normas de finanças públicas voltadas para
a responsabilidade na gestão fiscal, disciplinou, em seus
artigos 18 a 23, sobre a limitação das despesas com
pessoal pelos Poderes e Entes da Federação.
Conforme conceituado pela Secretaria do Tesouro
Nacional:
A despesa total com pessoal compreende o somatório
dos gastos do Ente da Federação com ativos, inativos
e pensionistas, deduzidos alguns itens exaustivamente
explicitados pela própria LRF, não cabendo interpretações
que extrapolem os dispositivos legais.
O limite referencial para as despesas com pessoal é
aplicado em relação à Receita Corrente Líquida (RCL),
que por sua vez, segundo definição da Secretaria do
Tesouro Nacional:
É o somatório das receitas tributárias, de contribuições,
patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviços,
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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 do município, no exercício de 2016, que,
conforme planilha APÊNDICE A deste relatório, totalizou
R$ 28.724.040,23.
Constatou-se, com base na documentação que integra
a prestação de contas, que as despesas com pessoal
executadas pelo Poder Executivo atingiram 58,48% da
receita corrente líquida, conforme demonstrado na
planilha APÊNDICE B, sintetizada na tabela a seguir:
Tabela 16: Despesas com pessoal – Poder Executivo Em
R$ 1,00
Tabela
Fonte: Processo TC 02561/2017-5 - Prestação de Contas
Anual/2016
Conforme se observa da tabela anterior não 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
61% em relação à receita corrente líquida, conforme
demonstrado na planilha APÊNDICE C deste relatório, e
evidenciado resumidamente na tabela a seguir:
Tabela 17: Despesas com pessoal consolidadas Em R$
1,00
Fonte: Processo TC 02561/2017-5 - Prestação de Contas
Anual/2016

Conforme se observa da tabela anterior, considerando
as despesas consolidadas, não foram cumpridos o limite
legal de 60% e o limite prudencial de 57%.
Acrescente-se que o marco inicial de descumprimento,
conforme RT 75/2017, referente a PCA de 2015, é o 1º
semestre de 2015.
Diante do exposto, cabe ao responsável apresentar as
justificativas e/ou documentos que julgar necessários
quanto ao indicativo de irregularidade apontado.
Ressalte-se que foi emitido parecer de alerta, Proc. TC
1117/16 (1º semestre).
Argumentos apresentados em sede de sustentação oral:
Notas Taquigráficas:
O segundo item, 2.12, “descumprimento do limite legal
de despesas com pessoal e de despesas consolidadas”,
na verdade, há uma análise equivocada. É que se
considerou para aferição do limite de gasto com pessoal
despesas com pessoal inativo, despesas que foram
saciadas pelo Fundo de Previdência do Município de São
José do Calçado. E a própria área técnica reconhece que
o art. 19, da LRF, § 1º, traz um elenco de despesas que
não deveriam ser consideradas na base de cálculo para
aferição do limite de gasto com pessoal. E na própria
análise técnica é apontado que, observando o quadro
trazido pela instrução técnica no sentido de revelar que
o Fundo de Previdência conseguiu pagar os inativos
naquele ano de 2016 com o produto da arrecadação de
suas contribuições e aplicação desses recursos. Isso leva
a que esse saldo, esse valor do pagamento dos inativos
seja expurgado da base de cálculo para efeito de aferição,
com base no art. 19, § 1º, inciso VI, a, que diz que “na
verificação do atendimento dos limites definidos nesse
www.tce.es.gov.br

artigo não serão computadas as despesas. VI – com
inativos, ainda que por intermédio de fundo específico,
que é o caso, custeadas com recursos provenientes
da arrecadação de contribuições dos segurados. E na
letra c, demais receitas diretas. E aí estão inseridos os
rendimentos desse fundo, bem demonstrados no anexo,
que peço vênia para que seja juntado aos autos, ao final
da sustentação. Pois bem! Bastaria expurgar esse valor
para que a verificação do cumprimento desse limite
revelasse adequação. Mas, além disso, a instrução
técnica não levou em conta um aporte extraordinário
feito pela prefeita, um esforço, apesar da dificuldade
financeira. E aqui se trata de um fundo, é um fundo
deficitário do ponto de vista atuarial. E de há muito,
não foi causa desse governo que se encerrou em 2016.
E esse aporte, na verdade, não se deu para pagamento
de inativos, tanto é que o próprio corpo técnico verificou
que o que se arrecadou foi suficiente para pagar. Então,
não se teve aí um pagamento pela administração direta
de inativos. Ou seja, esses valores repassados, portanto,
também deveriam ser expurgados da base de cálculo.
Memorial de defesa:
Pois bem.
No cômputo de pessoal, a Lei de Responsabilidade Fiscal
exclui as contribuições dos segurados, a compensação
financeira junto ao INSS, bem assim as demais receitas do
sistema local de previdência, nesta incluídas o específico
superávit financeiro (art. 19, § 1º, VI, “c”).
Na despesa de pessoal, só entra, de fato, o gasto
descoberto da inatividade, aquele não financiado pelas
receitas atreladas ao sistema próprio ou, o que dá no
mesmo, o déficit financeiro de exercício, amparado que
é pelo Tesouro.
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Destarte, as despesas custeadas com os recursos
repassados pelo tesouro do ente para fazer face ao
déficit do exercício (déficit financeiro) ou repassados
para constituição de reserva financeira, não podem
ser deduzidas para o cálculo da despesa com pessoal
líquida. Essas despesas constituem a parcela da despesa
com inativos de responsabilidade do ente federado, e,
portanto, devem fazer parte do cômputo da despesa
total com pessoal.
O RPPS apresenta outro tipo de déficit, o atuarial, que
ingressa na despesa de gasto de pessoal e devem ser
controlados separadamente dos demais recursos, de
forma a evidenciar a vinculação para a qual foram
instituídos e devem permanecer devidamente aplicados
em conformidade com as normas vigentes, no mínimo,
por 5 (cinco) anos.
Nessa senda, destaca-se que no Processo TC 7002/2017
(PCA IPAS) o Parecer Atuarial constante do arquivo
DEMMAT propôs como opção para amortização do
déficit técnico atuarial do plano financeiro, uma alíquota
de 19,05%, de modo a equacionar o déficit atuarial, por
meio de implementação de plano de amortização.
No caso concreto em análise neste autos, verifico que
o RPPS foi sustentável, considerando que os valores de
contribuição patronal mais a contribuição de servidores
e redimentos de aplicações totalizaram R$ 3.839.561,54,
suficiente para pagamento dos inativos e pensionistas
que totalizaram R$ 3.705.408,46, conforme tabela
abaixo:
Tabela
Depreende-se, portanto, que os recursos repassados
não teve a pretensão de constituir reserva financeira,

tão pouco para cobrir déficit financeiro da folha de
pagamentos do exercício dos inativos e pensionistas, não
configurando um gasto de despesa com pessoal, razão
que acolho a defesa da responsável para que o recurso
repassado seja considerado como dedu�vel para fins de
cálculo de despesa com pessoal. No entanto, mantenho
a irregularidade, mas sem o condão de macular a contas.
Despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres de
mandato sem suficiente disponibilidade de caixa para
pagamento (item 7.4.2 do RT 31/2018)
Base normativa: Artigo 42 da Lei Complementar
101/2000.
Dos Fatos
A análise efetuada no item 7.4.2 do RT 31/2018
apresentou a seguinte situação:
Dos demonstrativos a seguir observou-se que o Poder
Executivo contraiu obrigações de despesa no período
vedativo com insuficiência de recursos financeiros para
pagamento, nas seguintes fontes de recursos:
Disponibilidade de caixa antes da inscrição dos restos a
pagar não processados (R$):
Tabela
Disponibilidade de caixa após a inscrição dos restos a
pagar não processados do exercício (R$):
Tabela
Verifica-se contudo, que os valores empenhados com
recursos vinculados à conta Educação – Recursos
Próprios, no período vedativo é composta por valores
referentes a obrigações patronais, folha complementar
de horas extas e algumas despesas bancárias.
Quanto aos empenhos registrados à conta de
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Recursos não vinculados, constatou-se que do total
de R$ 442.221,06, R$ 131.857,83 refere-se a despesas
relacionadas a folha de pessoal (rescisão), horas extras
e obrigações patronais. Nesse sentido, considerando
apenas os valores não vinculados a despesas com
pessoal, tem-se o quadro abaixo:
Disponibilidade de caixa antes da inscrição dos restos a
pagar não processados (R$):
Tabela
Disponibilidade de caixa após da inscrição dos restos a
pagar não processados do exercício (R$):
Tabela
A inscrição de restos a pagar não processados sem
disponibilidade financeira também encontra vedação no
art. 55 da LRF.
Os restos a pagar empenhados e liquidados no período
vedativo, derivados ou não de contratações pactuadas
são os evidenciados no APÊNDICE G deste Relatório
Técnico, nas fontes Educação Outros Recursos.
Consta do referido APÊNDICE G as seguintes informações
sobre as obrigações de despesa consideradas na
apuração: nº e data do empenho, fornecedor, histórico
da despesa, classificação dos restos a pagar entre
processados e não processados, valor, fonte de recursos,
nº e data de assinatura do contrato/congênere.
Em suas razões de justificativa a responsável alega
que as despesas contraídas na verdade cuidavam
da manutenção da máquina pública, como folha de
pagamento, obrigações patronais, repasses a entidades
sem fins lucrativos e fornecedores de so�ware, serviços
técnicos profissionais etc.
Segunda-feira, 24 de junho de 2019

115

ATOS DA 2a CÂMARA

Argumentou também que a crise nacional instalada
no exercício de 2016 prejudicou a maior fonte de
financiamentos de municípios de pequeno porte,
oriundos de recursos de transferências constitucionais e
legais.
Após seu exame dos autos, o NCE sugeriu a manutenção
do indicativo de irregularidade apontado, ante a ausência
de planejamento e controle financeiro demonstrados
pelo Município, uma vez que as despesas de caráter
continuado são, por natureza, conhecidas e repetitivas.
Cumpre ressaltar que a interpretação utilizada pela Área
Técnica desta Corte de Contas é de que o artigo 42 deve
ser interpretado em conjunto com o artigo 1º da LRF, sob
pena da interpretação isolada privilegiar o gestor, e não
as finanças públicas.
Nesse sentido, a apuração técnica do artigo 42 da LRF
parte da disponibilidade bruta de caixa, da qual são
deduzidos os Restos a Pagar Processados, e os Restos
a Pagar Não Processados de exercícios anteriores. Os
recursos que sobrarem, são chamados de Disponibilidade
Líquida de Caixa, e poderão ser utilizados para inscrição
dos Restos a Pagar Não Processados do exercício.
Quanto a este tema, é de se destacar voto proferido
quando do julgamento do Processo TC 5189/2017, que
tratou da Prestação de Contas Anual de Prefeito do
Município de Vargem Alta, no exercício financeiro de
2016:
“[...]
O artigo 42 da LRF estabelece que nos 2 (dois) últimos
quadrimestres do mandato é vedado ao gestor a
contratação de obrigação sem a correspondente
disponibilidade financeira, in verbis:

“Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido
no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu
mandato, contrair obrigação de despesa que não possa
ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha
parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que
haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

Em 2016 estavam plenamente em vigor as Consultas TC
25/04 e 03/05 e TC 012/2007 que tratam dessa matéria,
também a IN 28/2013 que dispõe sobre a composição
e a forma de envio das prestações de contas anuais dos
Chefes dos Poderes até o exercício financeiro de 2016 e
dava outras providências.

Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade
de caixa serão considerados os encargos e despesas
compromissadas a pagar até o final do exercício. ”

Vigoravam também normativos da Secretaria do
Tesouro Nacional que abordaram de forma direta e
clara a temática do art. 42 da LRF, como o Manual de
Demonstrativos Fiscais (MDF) e a 6ª edição do Manual
de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP),
aprovados pelas portarias STN nº. 553/2014 e portaria
conjunta STN-SOF nº 01 de 10 de dezembro de 2014,
bem como da Portaria 700/2014.

A aplicação do art. 42 da LRF é complexa e foi
exaustivamente debatida nesta Corte de Contas,
especialmente porque durante um determinado
período a interpretação desse artigo embarrou em
alguns conceitos que ainda não estavam bem definidos
e a forma de apuração dessa irregularidade também não
estava adequadamente delimitada. Existia, portanto,
uma controvérsia sobre o referido artigo e que durante
um tempo foram defendidas posições diferentes.
Esse fato levou a maioria do plenário a entender pela
inaplicabilidade da irregularidade apontada como
afronta ao art. 42 da LRF, nas prestações de contas do
exercício de 2012, para garantir a segurança jurídica,
conforme voto vogal proferido na 17ª Sessão Plenária,
no dia 05/06/2018, pelo Conselheiro Sérgio Manoel
Nader Borges e acompanhado pela maioria.
No entanto, estamos agora na análise das contas do
ano de 2016, último ano do mandato dos prefeitos
eleitos em 2012, e a situação mostra-se diferente, pois
durante esse lapso temporal esta Corte estabeleceu as
premissas necessárias para a interpretação do art. 42 da
LRF e orientou seus jurisdicionados sobre tais premissas.
Vejamos.
www.tce.es.gov.br

Além desse arcabouço normativo existente, no intuito
de tornar mais acessível as informações e também
mais didática para os jurisdicionados, os aspectos mais
relevantes dessas normativas foram “condensados” em
um “Manual de Encerramento de Mandato”, editado
por este Tribunal, e que foi devidamente divulgado
e distribuído para Prefeitos e equipes de diversos
municípios capixabas durante um evento promovido por
esta Corte, em 25 de setembro de 2015, que objetivava
dar orientações para o último ano de mandato e preparar
os gestores para o cumprimento da legislação, que fixa
algumas regras específicas nesse o período. O citado
manual ainda está disponível para consulta no site deste
Tribunal.
Tem-se, portanto, que por meio do “Manual de
Encerramento de Mandato”, este Tribunal, de há muito,
esclareceu as premissas concernentes ao art. 42 da LRF,
as quais servirão de base para a análise do cumprimento
desse dispositivo no exercício de 2016, em especial as
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que abaixo destaco:
Contrair obrigação de despesa não tem o mesmo
significado que empenhar despesa. O empenho não cria
obrigação, mas se considera contraída a obrigação no
‘momento da formalização do contrato administrativo
ou instrumento congênere’.
Em regra, as despesas devem ser executadas e pagas
no exercício financeiro e extraordinariamente, podem
ser cumpridas no exercício seguinte, desde que haja
suficiente disponibilidade de caixa. Portanto, para
cumprimento da regra do art. 42 da LRF, o ‘limite’ a ser
observado é o de ‘disponibilidade de caixa’, considerados
todos os encargos e despesas compromissadas a pagar
até o final do exercício, respeitando a ‘ordem cronológica
das obrigações (Lei nº 8.666, de 1993, art. 5º e 92).
A disponibilidade de caixa deve constar de registro
próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão,
fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e
escriturados de forma individualizada, segregados por
vinculação (LRF, art. 50, inciso I).
Além dessas premissas, existiam três pareceres consultas
– TC 25/04 e 03/05 e TC 012/2007, que abordavam
as situações que envolviam despesas contratadas de
caráter essencial, emergencial e que dizem respeito a
serviços de caráter con�nuo e também obra plurianual
contemplada no PPA e LDO durante os dois últimos
quadrimestres do mandato, colocando tais situações
como exceções à regra geral, ou a literalidade do art. 42
da LRF.
Os referidos pareceres orientam que nessas situações
cumpre ao administrador em final de gestão pagar
apenas as parcelas da obrigação liquidadas até o

dia 31 de dezembro do exercício. Nesses casos, a
disponibilidade de caixa será afetada não pelo valor total
da obra ou serviço contratado, mas pela parte ou fração
do orçamento que corresponda à parte do cronograma
orçamentário-financeiro do exercício.

de efetuar essas contratações dentro das melhores
condições, sem exigir suficiente disponibilidade de caixa
para pagamento das parcelas vincendas, afastando
necessidade de disponibilidade em caixa para cobrir os
valores correspondentes a integralidade do contrato.

Importante ressaltar que embora os pareceres consultas
TC 25/04 e 03/05 tenham sido recentemente revogados
pela Decisão Normativa TC 001/2018, de 29 de maio de
2018, eles estavam vigentes durante o exercício de 2016
e devem ser aplicados nos processos deste período.

Observa-se, portanto, que é apenas os valores que
excederiam o exercício financeiro que são colocados na
exceção e não toda a despesa, sendo de responsabilidade
do gestor efetuar o pagamento das despesas executadas
no exercício, ou deixar disponibilidade financeira para
cobrir tais despesas quando inscritas em restos a pagar.

[...]
Nessa situação, seguindo a imposição do art. 42 da LRF,
ocorrendo uma contratação/assunção de obrigação de
despesa que fosse ultrapassar o exercício financeiro, o
gestor deve deixar disponibilidade financeira para cobrir
integralmente a referida despesa.
Uma situação que pode exemplificar, é o caso de
contratação de serviço de limpeza pública durante o
último quadrimestre do mandato, cuja a duração do
contrato se estendesse até o exercício subsequente.
Seguindo a regra geral do art. 42 da LRF, deveria o gestor
cobrir além da despesa executada ao longo do exercício
em que foi firmado o contrato, deixar disponibilidade
financeira suficiente para cobrir as despesas desse
contrato que seriam executadas no exercício seguinte,
ou seja, o valor correspondente ao total remanescente
do contrato.
Pensando nessas situações, para não se colocar em
risco a continuidade dos serviços públicos essenciais ou
mesmo parar a máquina pública, buscou-se por meio dos
pareceres consultas inserir tais situações como exceções
à regra do art. 42 da LRF, dando aos gestores condições
www.tce.es.gov.br

Se assim não fosse, o entendimento deste tribunal
estaria em dissonância com a Lei de Responsabilidade
Fiscal, que preconiza a responsabilidade na gestão fiscal
com ação planejada e transparente, em que se previnem
riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio
das contas públicas.
Em síntese de tudo que foi explanado nesta análise, a
configuração de afronta ao artigo 42 da LRF exige (1º)
que tenham sido contraídas despesas entre maio e
dezembro do último ano de mandato; (2º) que tais
despesas não tenham sido pagas dentro do exercício
em que realizadas; ou (3º) que não se tenha deixado
disponibilidade financeira para o pagamentos dos
restos a pagar dessas despesas contraídas naqueles oito
últimos meses de gestão, com exceção das situações
previstas nos pareceres consultas, cuja a interpretação
já foi elucidada no presente voto.”
Compulsando o Apêndice G do RT 31/2018, constatei
que a fonte “Educação – Recursos Próprios” demonstra
um saldo negativo de disponibilidades financeiras líquida
em 31/12/2016 de R$ ( -122.389,49). Nota-se que há um
saldo negativo no final do exercício, comprovando que
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não havia disponibilidade suficiente para cobrir os restos
a pagar processados (R$ 74.251,50) e não processados
(R$ 651,92).

Tabela

Quanto a indisponibilidade líquida na fonte Não
Vinculada em (-271.770,06) e Saúde – outros recursos
(-17,90), não foram apresentados pela responsáveis as
justificativas para o afastamento da ofensa ao artigo 42.

- Lei 1984 de 14/07/2016 destinada à contratação
temporária de pessoal na Secretaria Municial de
Assistência Social;

Há, dentre outras, despesas referentes a tarifas bancárias,
juros e multa, e contribuições previdenciárias, que não
emanam de instrumento contratual, considerando-se,
nesses casos, a data do empenho para análise do art. 42
da LRF, razão pela qual entendo que todos os requisitos
para a configuração de ofensa ao artigo 42 da LRF
restaram cumpridos.
Nesse passo, após análise detida das informações
constantes no processo, entendo que houve
cometimento da infração prevista no art. 42 da LRF,
motivo pelo qual acompanho o entendimento técnico e
mantenho a irregularidade sob exame.
Aumento de despesa com pessoal pelo titular do poder
nos últimos 180 dias de seu mandato (item 7.5 do RT
31/2018)
Base normativa: Artigo 21 da Lei Complementar
101/2000.
Conforme RT 31/2018, citou-se a responsável quanto a
esta irregularidade, em razão das evidências de indevido
aumento de despesa com pessoal nos últimos 180 dias
de mandato:
verificou-se, por meio do sistema CidadES, o total
contabilizado nas rubricas de despesa com pessoal,
entre 01/01 a 30/06 e 01/07 a 31/12/16, obtendo-se o
seguinte resultado:

Em consulta ao sítio eletrônico da Câmara Municipal foi
idenficada a seguinte lei:

A Lei de Responsabilidade Fiscal considera serem nulos
de pleno direito os atos que provoquem aumento da
despesa com pessoal sem que sejam atendidas as
seguintes formalidades:
Exigências contidas nos artigos 16 e 17 da LC 101/2000,
bem como no artigo 37, inciso XIII e no artigo 169, § 1º
da Constituição Federal;
Limite legal de comprometimento aplicas às despesas
com pessoal inativo;
Se expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final
do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão
referido no artigo 20.
A responsável aduz que as despesas contraídas para
contratação temporária de pessoal na Secretaria
Municipal de Assistência Social (Lei Municipal nº
1984/2016) se deram em virtude da execução dos
programas do Governo Federal, bem como o aumento
de 15% do gasto com pessoal, o que equivaleria a R$
85.561,96 ao mês, aproximadamente.
O Corpo Técnico, por conseguinte, analisou a defesa
apresentada, se manifestando pela manutenção
do indicativo de irregularidade, por não terem sido
apresentados documentos hábeis a demonstrar os
verdadeiros motivos que levaram ao aumento de gasto
com pessoal, embora a responsável não o considere
expressivo.
www.tce.es.gov.br

Já quanto as justificativas da gestora quanto a despesa
contraída através da Lei 1.984/2016, é possível constatar
a autorização para contratação de 01 (um) Assistente
Social, com remuneração de R$ 1.200,00, em virtude
de afastamento da servidora que ocupava o cargo
anteriormente.
Tendo em vista o aumento de 15% no valor total líquido
das despesas com pessoal, comparados com o primeiro
semestre, sem que, no entanto, tenha sido acostado
aos autos qualquer documento probatório e explicativo,
acolho o posicionamento técnico para manter a presente
irregularidade.
Ausência do parecer emitido pelo conselho de
acompanhamento e controle social da saúde (item 8.4
do RT 31/2018)
Base normativa: IN TC 34/2015.
O Relatório Técnico 31/2018, ao analisar esse item,
observa que 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 141/2012 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:
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Montante e fonte dos recursos aplicados no período;
Auditorias realizadas ou em fase de execução no período
e suas recomendações e determinações;

Ausência de medidas administrativas que viabilizassem
a emissão do parecer do controle interno sobre a
Prestação de Contas Anual (item 10.1 do RT 31/2018)

controle interno municipal

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.

Base normativa: artigos 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES,
art 5º da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015.
A análise efetuada no item 10.1 do RT 31/2018
apresentou a seguinte situação:

Como demonstrado pelo NCE, o relatório e parecer
conclusivo emitido pelo órgão central do sistema de
controle interno não está em conformidade com o que
prevê a IN 34/2015, em seu anexo I, que estabelece o
layout a ser seguido na tabela 6 do anexo II da mesma
Instrução Normativa.

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.

Constatou-se que o Relatório e parecer conclusivo
emitido pelo órgão central do sistema de controle
interno não está em conformidade com o que determina
o anexo I da IN 34/2015, que define o layout a ser seguido
na tabela 6 do anexo II da mesma Instrução Normativa.

Em resposta, a responsável argumentou que os
Municípios menores, como os do interior do Estado, não
dispõem de salários atrativos para preenchimento de
cargos com qualificação técnica específica para atuar no
Órgão Central de Controle Interno.

Ainda assim, foi emitido conclusão de que as
demonstrações contábeis e as demais peças que
integram a prestação de contas sob exame representam
adequadamente a posição orçamentária, financeira,
patrimonial e de gestão fiscal do exercício de 2016,
entretanto, com as seguintes ressalvas:

Argumentou ainda que foram adotadas todas as medidas
disponíveis, como o envio da PCA 2016 com relatórios de
competência do Órgão de Controle Interno elaborados e
assinados, ainda que fora dos padrões esperados.

Em sua justificativa, a responsável sustenta que conforme
nota explicativa, que não foi elaborado o parecer, devido
o Conselho de Acompanhamento e Controle Social da
Saúde ter encerrado suas atividades em 12/06/2016,
sem que houvessem novas eleições. Informa também,
em outra nota explicativa de 10/04/17, que foi
encaminhado o�cio à Secretaria de Saúde, solicitando
tomada de providências quanto a prestação de contas
dos recursos destinados à saúde em 2016, não havendo,
contudo, retorno da mesma.
Por entender que a responsável apenas replicou as
informações contidas no nas notas explicativas, o NCE
sugeriu a manutenção da irregularidade. Entretanto,
divirjo do entendimento técnico e afasto a irregularidade,
uma vez que a responsável intentou esforço para obter o
parecer, não lhe podendo ser imputado responsabilidade
ao fato do Conselho de Saúde estar inativo.

Além disso, analisando-se o Relatório de avaliação do
cumprimento do plano de ação para implantação do
sistema de controle interno, verififou-se que o mesmo
não contém informações referentes à execução do
plano de implantação do controle interno, prejucidanco
concluir se de fato o sistema de controle interno está
implantado de acordo com as normas expedidas por esta
corte de contas.
Vale reproduzir o que consta do arquivo RELSCI sobre a
estrutura do controle interno do município:
Diante do exposto, faz-se necessário citar o jurisdicionado
para que apresente esclarecimentos quanto à ausência
de mediadas administrativas e legais destinadas à
promoção do adequado funcionamento do sistema de
www.tce.es.gov.br

Diante das alegações apresentadas pela responsável,
o NCE sugeriu o afastamento do indicativo de
irregularidade, o qual acompanho.
Divergência entre a demonstração das variações
patrimoniais e o balanço patrimonial em relação ao
resultado patrimonial (item 12.1.9 do RT 31/2018)
Base normativa: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei
4.320/1964.
A análise efetuada no item 12.1.9 do RT 31/2018
apresentou a seguinte situação:
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:
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Tabela
Fonte: Processo TC 02561/2017-5 - Prestação de Contas
Anual/2016
O resultado patrimonial apurado na Demonstração das
Variações Patrimoniais deve ser igual ao resultado do
exercício no patrimônio líquido do Balanço Patrimonial,
entretanto, constatou-se uma divergência de (821.533,09) no exercício corrente, razão pela qual o NCE
resolveu citar a responsável.
O Corpo Técnico então opinou pela manutenção do
aponte, sendo passível de ressalva e determinação, haja
vista a responsabilidade sobre os registros contábeis
e demonstração dos resultados da gestão de 2016
incidirem sobre a responsável pelas contas no exercício
financeiro de 2016, nos seguintes termos:
Da Análise das Justificativas
Conforme alegações da gestora verifica-se que a
divergência decorre de falha no procedimento de
encerramento do exercício de 2016. Salienta-se que
o encerramento e elaboração dos demonstrativos em
questão ocorreu sob responsabilidade do atual gestor
do município.
Entretanto, a responsabilidade sobre os registros
contábeis e a demonstração dos resultados da gestão
de 2016 recai sobre a responsável das contas de 2016 e,
nesse sentido, por si só, as justificativas são insuficientes
para afastar as irregularidades, uma vez que não se
apresentou documentação que esclareça as divergências
assinaladas.
Registre-se, ainda, que no processo de PCA de 2015 (TC
4911/2016), sob responsabilidade da mesma agente
responsável, foram registrados e mantidos diversos

apontes relacionados a inconsistências contábeis, de
maneira que fica prejudicada a alegação da defesa.
Diante do exposto, sugere-se não acolher as justificativas
apresentadas e manter irregular o aponte, porém
passível de ressalva e determinação.
Nestes termos, anuindo ao opinamento técnico,
mantenho a irregularidade em exame, mas apenas no
campo da ressalva, sem o condão de macular as contas,
cabendo determinação para que se promova as ações
corretivas necessárias.
Divergência entre os totais dos saldos devedores e dos
saldos credores (item 12.1.10 do RT 31/2018)
Base normativa: artigos 85, 86 e 88 da Lei 4.320/1964.
A análise efetuada no item 12.1.10 do RT 31/2018
apresentou a seguinte situação:
Entende-se que os saldos devedores devem ser iguais
aos saldos credores, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Tabela
Fonte: Processo TC 02561/2017-5 - Prestação de Contas
Anual/2016
É cediço que os saldos devedores devem ser iguais aos
saldos credores, no entanto, a partir do comparativo
realizado pelo NCE em seu RT 31/2018 constatouse divergência de 821.533,09, razão pela foi citada a
responsável.
Em suas justificativas a responsável informou que não
houve execução do encerramento do exercício para
posterior envio da PCA a este Tribunal de Contas.
Ao realizar sua análise da defesa, o NCE sugeriu não
acolher as justificativas oferecidas, mantendo irregular o
www.tce.es.gov.br

aponte, porém passível de ressalva e determinação.
Como anteriormente mencionado, a responsável pelas
contas de 2016 detém também a responsabilidade sobre
os registros e sobre a demonstração dos resultados da
gestão de 2016. Acrescente-se que não foram carreados
aos autos documentos probatórios que esclarecessem
as divergências apuradas.
Desta forma, perfilhando o posicionamento técnico,
mantenho a presente irregularidade, mas apenas no
campo da ressalva, sem condão de macular as contas,
cabendo determinação para que se promova as ações
corretivas necessárias.
Ante todo o exposto, divergindo parcialmente do
entendimento da Área Técnica e Ministério Público de
Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação que
ora submeto à apreciação deste Colegiado.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1 – Emitir PARECER PRÉVIO recomendando ao Legislativo
Municipal a REJEIÇÃO das contas da Prefeitura Municipal
de São José do Calçado, sob a responsabilidade da Sra.
Liliana Maria Rezende Bullus, relativas ao exercício
de 2016, nos termos do artigo 80, inciso III da Lei
complementar 621/2012 e do artigo 132, inciso III da
Resolução TCEES 261/2013, em razão da manutenção
das irregularidades a seguir:
3.12 Despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres
de mandato sem suficiente disponibilidade de caixa para
pagamento (Item 7.4.2 do RT 31/2018);
3.13 Aumento de despesa com pessoal pelo titular do
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poder nos últimos 180 dias de seu mandato (Item 7.5 do
RT 31/2018);
2 – Encaminhar ao Ministério Público Estadual, após
o trânsito em julgado, cópia do presente Parecer
Prévio para que possa tomar as medidas necessárias
para apuração de eventual prática de crime, diante do
descumprimento do art. 42 da LRF;
3 – RECOMENDAR ao atual gestor que:
3.1 – observe as regras estabelecidas na DECISÃO
NORMATIVA 001/2018, que fixa e ratifica critérios e
orientações sobre a fiscalização das disposições do art.
42 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), publicada no
Diário Oficial de Contas em 30/05/2018;
3.2 – regularize as inconsistências identificadas nos
demonstrativos contábeis, observadas as Normas
Brasileiras de Contabilidade e o Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público;
3.3 – observe a disposição contida no artigo 8º, parágrafo
único, da Lei Complementar 101/2000, com a adoção
de práticas de controle e evidenciação das fontes de
recursos, nos termos do Anexo 05 do Relatório de Gestão
Fiscal (Manual dos Demonstrativos Fiscais da Secretaria
do Tesouro Nacional);
4 – Dar ciência aos interessados;
5 – Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO
MANOEL NADER BORGES:

Anual de Prefeito da Sra. Liliana Maria Rezende Bullus,
na condição de Chefe do Poder Executivo do Município
de São José do Calçado,, no exercício de 2016, sendo
chamado o Sr. Jose Carlos de Almeida como responsável
pelo seu envio.

o trânsito em julgado, cópia do presente Parecer
Prévio para que possa tomar as medidas necessárias
para apuração de eventual prática de crime, diante do
descumprimento do art. 42 da LRF;

Na 9ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, ocorrida no dia
03/04/2019, solicitei vista dos autos após a apresentação
dos respeitáveis votos proferido pelo Conselheiro
Domingos Augusto Taufner, com o intuito de me inteirar
de modo mais minucioso acerca do tema tratado no
processo em tela.

3.1 – observe as regras estabelecidas na DECISÃO
NORMATIVA 001/2018, que fixa e ratifica critérios e
orientações sobre a fiscalização das disposições do art.
42 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), publicada no
Diário Oficial de Contas em 30/05/2018;

Na ocasião, o ilustre Conselheiro, divergindo
parcialmente do entendimento da Área Técnica e
Ministério Público de Contas, submeteu à apreciação
do colegiado a proposição de emitir parecer prévio pela
rejeição das contas da Sra Liliana Maria Rezende Bullus,
nos seguintes termos:
1 – Emitir PARECER PRÉVIO recomendando ao Legislativo
Municipal a REJEIÇÃO das contas da Prefeitura Municipal
de São José do Calçado, sob a responsabilidade da Sra.
Liliana Maria Rezende Bullus, relativas ao exercício
de 2016, nos termos do artigo 80, inciso III da Lei
complementar 621/2012 e do artigo 132, inciso III da
Resolução TCEES 261/2013, em razão da manutenção
das irregularidades a seguir:
3.12 Despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres
de mandato sem suficiente disponibilidade de caixa para
pagamento (Item 7.4.2 do RT 31/2018);

RELATÓRIO

3.13 Aumento de despesa com pessoal pelo titular do
poder nos últimos 180 dias de seu mandato (Item 7.5 do
RT 31/2018);

Tratam os presentes autos da Prestação de Contas

2 – Encaminhar ao Ministério Público Estadual, após
www.tce.es.gov.br

3 – RECOMENDAR ao atual gestor que:

3.2 – regularize as inconsistências identificadas nos
demonstrativos contábeis, observadas as Normas
Brasileiras de Contabilidade e o Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público;
3.3 – observe a disposição contida no artigo 8º, parágrafo
único, da Lei Complementar 101/2000, com a adoção
de práticas de controle e evidenciação das fontes de
recursos, nos termos do Anexo 05 do Relatório de Gestão
Fiscal (Manual dos Demonstrativos Fiscais da Secretaria
do Tesouro Nacional);
4 – Dar ciência aos interessados;
5 – Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
Também propôs ao colegiado aplicar multa no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao Sr. José Carlos de Almeida,
com base no artigo 135, inciso VIII, da Lei Complementar
621/2012 c/c o art. 389, inciso VIII, do Regimento Interno
do Tribunal de Contas do Espirito Santo (Resolução
261/2013), tendo em vista o não encaminhamento da
presente prestação de contas no prazo estabelecido.
Nesse contexto, peço vênias ao Relator para divergir
parcialmente do entendimento exarado nos votos
proferidos, nos termos da fundamentação a seguir
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exposta:
FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente destaco que está em exame nos presentes
autos a Prestação de Contas Anual do Prefeito de São
José do Calçado, no Exercício de 2016, portanto, são
contas de governo.
Conforme definido no Manual de Inicio de Mandato,
editado por esta Corte de Contas em Novembro de
2016, “Contas de governo são aquelas prestadas pelo
chefe do Poder Executivo, compreendendo um conjunto
de demonstrativos, documentos e informações de
natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial
e operacional que permita a avaliação da gestão política
do responsável. Expressa os resultados da atuação
governamental, submetidos ao TCE-ES para apreciação
e emissão de parecer prévio com vistas a auxiliar o
julgamento levado a efeito pelo respectivo Poder
Legislativo, a quem compete o julgamento em definitivo
dessa espécie de contas.”
Também o Superior Tribunal de Justiça (ROMS 11060)
definiu que “contas de governo” são contas globais que:
“Demonstram o retrato da situação das finanças da
unidade federativa (União, Estados, Distrito Federal
e Municípios). Revelam o cumprir do orçamento, dos
planos de governo, dos programas governamentais,
demonstram os níveis de endividamento, o atender
aos limites de gasto mínimo e máximo previstos no
ordenamento para saúde, educação e gastos com
pessoal. Consubstanciam-se, enfim, nos Balanços Gerais
prescritos pela Lei 4.320/64.”
Neste contexto, as análises impressas nas peças de análise
técnica revelam que “foram observados e cumpridos

os limites constitucionais mínimos de Aplicação na
Manutenção e Desenvolvimentos do Ensino, gastos com
remuneração dos profissionais do magistério, ações e
serviços públicos de saúde e repasse de duodécimo ao
legislativo”. (RT 031/2018-1).
Também, quanto aos níveis de endividamento, o
Relatório Técnico Contábil RTC 031/2018-1, demonstra
a observância dos limites de endividamento e de
contratação de operação de créditos e concessão de
garantias.
No que pertine ao cumprimento do orçamento, a unidade
técnica apontou que a abertura de créditos adicionais
suplementares obedeceu a autorização legislativa (item
4.1 do RTC 031/2018) e que as metas de resultado
fiscal também foram cumpridas, consoante análises
contidas no item 4.2 do RT 031/2018, ITC 3557/2018 e
Manifestação Técnica 091/2019.
Pois bem.
Entendo por bem acompanhar as razões lançadas
nas análises técnicas contidas na ITC 3557/2018 e
Manifestação Técnica 091/2019, encampadas pelo
Ministério Público de Contas e pelo Relator, que opinam
pelo afastamento ou pela manutenção no campo da
ressalva dos itens de irregularidade a seguir descritos:
Inobservância dos requisitos da LRF e da LDO quanto à
limitação de empenho (item 4.2.1 do RT e 3.1 do voto
01222/2019)
Não conformidade entre o somatório das receitas
orçamentárias das unidades gestoras e o total
evidenciado no Balanço Orçamentário consolidado (item
4.3.1 do RT e item 3.2 do voto 0122/2019)
Não conformidade entre o somatório das despesas
www.tce.es.gov.br

orçamentárias das unidades gestoras e o total
evidenciado no Balanço Orçamentário consolidado (item
4.3.2 do RT)
Não conformidade entre o somatório dos termos
de disponibilidades da prefeitura, câmara, fundo de
saúde e ipas, e o montante evidenciado no termo de
disponibilidade consolidado (item 5.1 do RT e item 3.3
do voto 01222/2019)
Não conformidade entre o somatório das disponibilidades
da Prefeitura, Câmara, Fundo de Saúde e IPAS, e o
montante evidenciado no balanço financeiro consolidado
(item 5.2 do RT e item 3.4 do voto 01222/2019)
Não conformidade do passivo financeiro entre Balanço
Patrimonial e Dívida Flutuante (item 6.1 do RT)
Não conformidade entre o Demonstrativo dos Restos a
Pagar e o Demonstrativo da Dívida Flutuante (item 6.2
do RT e item 3.5 do Voto 0122/2019)
Desconformidade do Balanço Patrimonial em relação ao
registro do superávit ou déficit financeiros por fontes de
recursos (item 6.3 do RT e item 3.6 do voto 01222/2019)
Ausência de controle das fontes de recursos
evidenciadas no demonstrativo do superávit/déficit
financeiro encaminhadas no anexo ao Balanço
Patrimonial consolidado (item 6.4 do RT e item 3.7 do
voto 01222/2019)
Ausência de medidas legais para a implementação do
plano de amortização do déficit técnico atuarial do RPPS
(item 6.5 do RT e item 3.8 do voto 01222/2019)
Ausência de medidas administrativas que viabilizassem
a emissão do parecer do controle interno sobre a
prestação de contas anual (item 10.1 do RT e item 3.13
do voto 01222/2019)
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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Divergência entre a Demonstração das Variações
Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao
resultado patrimonial (item 12.1.9 do RT e item 3.14 do
voto 01222/2019)
Divergência entre os totais dos saldos devedores e dos
saldos credores (item 12.1.10 do RT e item 3.15 do voto
01222/2019)
Também acompanho o Relator em suas razões, que
divergem parcialmente da área técnica e voto pelo
afastamento do item de irregularidade que trata
da “Ausência do parecer emitido pelo conselho de
acompanhamento e controle social da saúde” (item 8.4
do RT e item 3.12 do voto 01222/2019).
Quanto aos demais itens de irregularidade mantidos
pelo relator teço as considerações a seguir.
Despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres de
mandato sem suficiente disponibilidade de caixa para
pagamento (item 7.4.2 e 3.12 do voto 01222/2019).
Acerca deste indício de irregularidade o relatório técnic0
031/2018 apresentou a seguinte situação:
[...]
Dos demonstrativos a seguir observou-se que o Poder
Executivo contraiu obrigações de despesa no período
vedativo com insuficiência de recursos financeiros para
pagamento, nas seguintes fontes de recursos:
Disponibilidade de caixa antes da inscrição dos restos a
pagar não processados (R$):
Tabela
Disponibilidade de caixa após a inscrição dos restos a
pagar não processados do exercício (R$):
Tabela

Verifica-se contudo, que os valores empenhados com
recursos vinculados à conta Educação – Recursos
Próprios, no período vedativo é composta por valores
referentes a obrigações patronais, folha complementar
de horas extas e algumas despesas bancárias.

[...]

Quanto aos empenhos registrados à conta de
Recursos não vinculados, constatou-se que do total
de R$ 442.221,06, R$ 131.857,83 refere-se a despesas
relacionadas a folha de pessoal (rescisão), horas extras
e obrigações patronais. Nesse sentido, considerando
apenas os valores não vinculados a despesas com
pessoal, tem-se o quadro abaixo:

Em suas razões de justificativa a responsável alega
que as despesas contraídas na verdade cuidavam
da manutenção da máquina pública, como folha de
pagamento, obrigações patronais, repasses a entidades
sem fins lucrativos e fornecedores de so�ware, serviços
técnicos profissionais etc.

Disponibilidade de caixa antes da inscrição dos restos a
pagar não processados (R$):
Tabela
Disponibilidade de caixa após da inscrição dos restos a
pagar não processados do exercício (R$):
Tabela
A inscrição de restos a pagar não processados sem
disponibilidade financeira também encontra vedação no
art. 55 da LRF.

O relator, conforme voto 01222/2019 entendeu pela
manutenção da irregularidade, fundamentando sua
decisão como segue:
[...]

Argumentou também que a crise nacional instalada
no exercício de 2016 prejudicou a maior fonte de
financiamentos de municípios de pequeno porte,
oriundos de recursos de transferências constitucionais e
legais.
Após seu exame dos autos, o NCE sugeriu a manutenção
do indicativo de irregularidade apontado, ante a ausência
de planejamento e controle financeiro demonstrados
pelo Município, uma vez que as despesas de caráter
continuado são, por natureza, conhecidas e repetitivas.

Os restos a pagar empenhados e liquidados no período
vedativo, derivados ou não de contratações pactuadas
são os evidenciados no APÊNDICE G deste Relatório
Técnico, nas fontes Educação Outros Recursos.

Cumpre ressaltar que a interpretação utilizada pela Área
Técnica desta Corte de Contas é de que o artigo 42 deve
ser interpretado em conjunto com o artigo 1º da LRF, sob
pena da interpretação isolada privilegiar o gestor, e não
as finanças públicas.

Consta do referido APÊNDICE G as seguintes informações
sobre as obrigações de despesa consideradas na
apuração: nº e data do empenho, fornecedor, histórico
da despesa, classificação dos restos a pagar entre
processados e não processados, valor, fonte de recursos,
nº e data de assinatura do contrato/congênere.

Nesse sentido, a apuração técnica do artigo 42 da LRF
parte da disponibilidade bruta de caixa, da qual são
deduzidos os Restos a Pagar Processados, e os Restos
a Pagar Não Processados de exercícios anteriores. Os
recursos que sobrarem, são chamados de Disponibilidade
Líquida de Caixa, e poderão ser utilizados para inscrição
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dos Restos a Pagar Não Processados do exercício.
Quanto a este tema, é de se destacar voto proferido
quando do julgamento do Processo TC 5189/2017, que
tratou da Prestação de Contas Anual de Prefeito do
Município de Vargem Alta, no exercício financeiro de
2016:
“[...]
O artigo 42 da LRF estabelece que nos 2 (dois) últimos
quadrimestres do mandato é vedado ao gestor a
contratação de obrigação sem a correspondente
disponibilidade financeira, in verbis:
“Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido
no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu
mandato, contrair obrigação de despesa que não possa
ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha
parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que
haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.
Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade
de caixa serão considerados os encargos e despesas
compromissadas a pagar até o final do exercício. ”
A aplicação do art. 42 da LRF é complexa e foi
exaustivamente debatida nesta Corte de Contas,
especialmente porque durante um determinado
período a interpretação desse artigo embarrou em
alguns conceitos que ainda não estavam bem definidos
e a forma de apuração dessa irregularidade também não
estava adequadamente delimitada. Existia, portanto,
uma controvérsia sobre o referido artigo e que durante
um tempo foram defendidas posições diferentes.
Esse fato levou a maioria do plenário a entender pela
inaplicabilidade da irregularidade apontada como
afronta ao art. 42 da LRF, nas prestações de contas do

exercício de 2012, para garantir a segurança jurídica,
conforme voto vogal proferido na 17ª Sessão Plenária,
no dia 05/06/2018, pelo Conselheiro Sérgio Manoel
Nader Borges e acompanhado pela maioria.
No entanto, estamos agora na análise das contas do
ano de 2016, último ano do mandato dos prefeitos
eleitos em 2012, e a situação mostra-se diferente, pois
durante esse lapso temporal esta Corte estabeleceu as
premissas necessárias para a interpretação do art. 42 da
LRF e orientou seus jurisdicionados sobre tais premissas.
Vejamos.
Em 2016 estavam plenamente em vigor as Consultas TC
25/04 e 03/05 e TC 012/2007 que tratam dessa matéria,
também a IN 28/2013 que dispõe sobre a composição
e a forma de envio das prestações de contas anuais dos
Chefes dos Poderes até o exercício financeiro de 2016 e
dava outras providências.
Vigoravam também normativos da Secretaria do
Tesouro Nacional que abordaram de forma direta e
clara a temática do art. 42 da LRF, como o Manual de
Demonstrativos Fiscais (MDF) e a 6ª edição do Manual
de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP),
aprovados pelas portarias STN nº. 553/2014 e portaria
conjunta STN-SOF nº 01 de 10 de dezembro de 2014,
bem como da Portaria 700/2014.
Além desse arcabouço normativo existente, no intuito
de tornar mais acessível as informações e também
mais didática para os jurisdicionados, os aspectos mais
relevantes dessas normativas foram “condensados” em
um “Manual de Encerramento de Mandato”, editado
por este Tribunal, e que foi devidamente divulgado
e distribuído para Prefeitos e equipes de diversos
municípios capixabas durante um evento promovido por
www.tce.es.gov.br

esta Corte, em 25 de setembro de 2015, que objetivava
dar orientações para o último ano de mandato e preparar
os gestores para o cumprimento da legislação, que fixa
algumas regras específicas nesse o período. O citado
manual ainda está disponível para consulta no site deste
Tribunal.
Tem-se, portanto, que por meio do “Manual de
Encerramento de Mandato”, este Tribunal, de há muito,
esclareceu as premissas concernentes ao art. 42 da LRF,
as quais servirão de base para a análise do cumprimento
desse dispositivo no exercício de 2016, em especial as
que abaixo destaco:
Contrair obrigação de despesa não tem o mesmo
significado que empenhar despesa. O empenho não cria
obrigação, mas se considera contraída a obrigação no
‘momento da formalização do contrato administrativo
ou instrumento congênere’.
Em regra, as despesas devem ser executadas e pagas
no exercício financeiro e extraordinariamente, podem
ser cumpridas no exercício seguinte, desde que haja
suficiente disponibilidade de caixa. Portanto, para
cumprimento da regra do art. 42 da LRF, o ‘limite’ a ser
observado é o de ‘disponibilidade de caixa’, considerados
todos os encargos e despesas compromissadas a pagar
até o final do exercício, respeitando a ‘ordem cronológica
das obrigações (Lei nº 8.666, de 1993, art. 5º e 92).
A disponibilidade de caixa deve constar de registro
próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão,
fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e
escriturados de forma individualizada, segregados por
vinculação (LRF, art. 50, inciso I).
Além dessas premissas, existiam três pareceres consultas
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– TC 25/04 e 03/05 e TC 012/2007, que abordavam
as situações que envolviam despesas contratadas de
caráter essencial, emergencial e que dizem respeito a
serviços de caráter con�nuo e também obra plurianual
contemplada no PPA e LDO durante os dois últimos
quadrimestres do mandato, colocando tais situações
como exceções à regra geral, ou a literalidade do art. 42
da LRF.
Os referidos pareceres orientam que nessas situações
cumpre ao administrador em final de gestão pagar
apenas as parcelas da obrigação liquidadas até o
dia 31 de dezembro do exercício. Nesses casos, a
disponibilidade de caixa será afetada não pelo valor total
da obra ou serviço contratado, mas pela parte ou fração
do orçamento que corresponda à parte do cronograma
orçamentário-financeiro do exercício.
Importante ressaltar que embora os pareceres consultas
TC 25/04 e 03/05 tenham sido recentemente revogados
pela Decisão Normativa TC 001/2018, de 29 de maio de
2018, eles estavam vigentes durante o exercício de 2016
e devem ser aplicados nos processos deste período.
[...]

cobrir além da despesa executada ao longo do exercício
em que foi firmado o contrato, deixar disponibilidade
financeira suficiente para cobrir as despesas desse
contrato que seriam executadas no exercício seguinte,
ou seja, o valor correspondente ao total remanescente
do contrato.

em que realizadas; ou (3º) que não se tenha deixado
disponibilidade financeira para o pagamentos dos
restos a pagar dessas despesas contraídas naqueles oito
últimos meses de gestão, com exceção das situações
previstas nos pareceres consultas, cuja a interpretação
já foi elucidada no presente voto.”

Pensando nessas situações, para não se colocar em
risco a continuidade dos serviços públicos essenciais ou
mesmo parar a máquina pública, buscou-se por meio dos
pareceres consultas inserir tais situações como exceções
à regra do art. 42 da LRF, dando aos gestores condições
de efetuar essas contratações dentro das melhores
condições, sem exigir suficiente disponibilidade de caixa
para pagamento das parcelas vincendas, afastando
necessidade de disponibilidade em caixa para cobrir os
valores correspondentes a integralidade do contrato.

Compulsando o Apêndice G do RT 31/2018, constatei
que a fonte “Educação – Recursos Próprios” demonstra
um saldo negativo de disponibilidades financeiras líquida
em 31/12/2016 de R$ ( -122.389,49). Nota-se que há um
saldo negativo no final do exercício, comprovando que
não havia disponibilidade suficiente para cobrir os restos
a pagar processados (R$ 74.251,50) e não processados
(R$ 651,92).

Observa-se, portanto, que é apenas os valores que
excederiam o exercício financeiro que são colocados na
exceção e não toda a despesa, sendo de responsabilidade
do gestor efetuar o pagamento das despesas executadas
no exercício, ou deixar disponibilidade financeira para
cobrir tais despesas quando inscritas em restos a pagar.

Nessa situação, seguindo a imposição do art. 42 da LRF,
ocorrendo uma contratação/assunção de obrigação de
despesa que fosse ultrapassar o exercício financeiro, o
gestor deve deixar disponibilidade financeira para cobrir
integralmente a referida despesa.

Se assim não fosse, o entendimento deste tribunal
estaria em dissonância com a Lei de Responsabilidade
Fiscal, que preconiza a responsabilidade na gestão fiscal
com ação planejada e transparente, em que se previnem
riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio
das contas públicas.

Uma situação que pode exemplificar, é o caso de
contratação de serviço de limpeza pública durante o
último quadrimestre do mandato, cuja a duração do
contrato se estendesse até o exercício subsequente.
Seguindo a regra geral do art. 42 da LRF, deveria o gestor

Em síntese de tudo que foi explanado nesta análise, a
configuração de afronta ao artigo 42 da LRF exige (1º)
que tenham sido contraídas despesas entre maio e
dezembro do último ano de mandato; (2º) que tais
despesas não tenham sido pagas dentro do exercício
www.tce.es.gov.br

Quanto a indisponibilidade líquida na fonte Não
Vinculada em (-271.770,06) e Saúde – outros recursos
(-17,90), não foram apresentados pela responsáveis as
justificativas para o afastamento da ofensa ao artigo 42.
Há, dentre outras, despesas referentes a tarifas bancárias,
juros e multa, e contribuições previdenciárias, que não
emanam de instrumento contratual, considerando-se,
nesses casos, a data do empenho para análise do art. 42
da LRF, razão pela qual entendo que todos os requisitos
para a configuração de ofensa ao artigo 42 da LRF
restaram cumpridos.
Nesse passo, após análise detida das informações
constantes no processo, entendo que houve
cometimento da infração prevista no art. 42 da LRF,
motivo pelo qual acompanho o entendimento técnico e
mantenho a irregularidade sob exame
Sobre o assunto, cabe ressaltar que o Conselheiro em
Substituição, Marco Antonio Silva quando da análise
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do Processo TC 4003/2013, suscitou questionamento
acerca do prejuízo à segurança jurídica, ao exercício do
contraditório e da ampla defesa, de maneira que, em
havendo impossibilidade material da análise do item,
deve ser considerada prejudicada a análise e considerar
o item regular com ressalva.
Naquela oportunidade, inclusive, o nobre Conselheiro
em Substituição ressaltou que ao mudar o critério de
metodologia para fins de verificação do art. 42, da LRF,
resultou em uma aplicação retroativa de metodologia
muito mais criteriosa e rigorosa da que a área técnica
vinha adotando em exercícios anteriores, de forma a
violar ﬂagrantemente os princípios constitucionais da
segurança jurídica, bem como pelo exercício do princípio
do contraditório e da ampla defesa.
A respeito do tema, segurança jurídica, leciona a Prof.ª
Maria Sylvia Zanella di Pietro, verbis:
Na realidade, o princípio da proteção à confiança leva
em conta a boa-fé do cidadão, que acredita e espera
que os atos praticados pelo poder público sejam lícitos
e, nessa qualidade, serão mantidos e respeitados pela
própria Administração e por terceiros. – g.n.
In casu, porém, não há como se fixar um período
para adaptação, já que a entrada em vigor da nova
interpretação conferida pela Corte de Contas à forma
de aferição do art. 42, da Lei Complementar Federal
101/2000 se deu, exatamente, no último ano dos
mandatos, impedindo assim a adequação dos gestores
à nova sistemática.
Muito embora se tenha observado a inconsistência de
insuficiência de caixa, é de se recordar que o novo marco
interpretativo, conforme aventado no complemento de

voto do Eminente Conselheiro Sérgio Manoel Nader
Borges, se deu quando já iniciado o período de vedação
previsto no dispositivo legal, o que inviabilizava o seu
atendimento sem o risco da imputação de sanções por
sua violação.

O relatório Técnico sugeriu a citação da Sra. Liliana
Maria Rezende Bullus prefeita do exercício de 2016, em
razão de terem sido constatadas evidências de aumento
indevido de despesa com pessoal pelo titular do poder
nos últimos 180 dias de seu mandato.

Assim, ainda que o próprio art. 42, da Lei Complementar
Federal 101/2000, faça previsão das vedações impostas
e das obrigações a serem observadas em caso de sua
incidência, assim como a 4ª Edição do Manual de
Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) e do
Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), editados pela
Secretaria do Tesouro Nacional tenham sido considerados
como fonte para a elaboração da Nota Técnica 001/2013,
é de se constatar que o Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo – TCEES mantinha uma sistemática
específica de aferição do referido artigo o que, de certa
forma, conferia aos jurisdicionados segurança jurídica e
confiança no sentido de que o exame das contas seguiria
este padrão.

A evidencia consistia no fato de que o total contabilizado
nas rubricas de despesas com pessoal entre 01 de julho
e 31 de dezembro de 2016 apresentava um aumento
de 15% em relação ao total contabilizado nas mesmas
rubricas entre 01 de janeiro e 30 de junho de 2016.
Ademais havia sido identificada no sítio eletrônico
da Câmara Municipal, Lei Municipal de nº 1984 de
14/07/2016 que autorizava contratação temporária na
Secretaria de Assistência Social.

Portanto, a alteração dos parâmetros interpretativos
previstos na Nota Técnica 001/2013 promoveu profunda
alteração na metodologia de aferição do art. 42, da Lei
Complementar Federal 101/2000, impedindo que os
gestores públicos se adaptassem às novas diretrizes.
Em assim sendo, divergindo da área técnica e do
Ministério Público Especial de Contas e do Relator,
afasto a presente irregularidade, conforme razões antes
indicadas.
Aumento de despesa com pessoal pelo titular do poder
nos últimos 180 dias de seu mandato (item 8.4 do RT
031/2018 e 3.12 do voto 01222/2019).
Base Normativa: art. 21 da Lei Complementar 101/20000
www.tce.es.gov.br

Após regular citação a responsável veio aos autos,
todavia, consoante análise técnica e voto do relator, não
trouxe elementos capazes de justificar o aumento de
15% ocorrido nos gastos com pessoal nos últimos dias
do mandato. Consoante voto 01222/2019 do Eminente
Relator:
A responsável aduz que as despesas contraídas para
contratação temporária de pessoal na Secretaria
Municipal de Assistência Social (Lei Municipal nº
1984/2016) se deram em virtude da execução dos
programas do Governo Federal, bem como o aumento
de 15% do gasto com pessoal, o que equivaleria a R$
85.561,96 ao mês, aproximadamente.
O Corpo Técnico, por conseguinte, analisou a defesa
apresentada, se manifestando pela manutenção
do indicativo de irregularidade, por não terem sido
apresentados documentos hábeis a demonstrar os
verdadeiros motivos que levaram ao aumento de gasto
com pessoal, embora a responsável não o considere
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expressivo.
Já quanto as justificativas da gestora quanto a despesa
contraída através da Lei 1.984/2016, é possível constatar
a autorização para contratação de 01 (um) Assistente
Social, com remuneração de R$ 1.200,00, em virtude
de afastamento da servidora que ocupava o cargo
anteriormente.

nº 603/2017, o Sr. José Carlos de Almeida não apresentou
justificativas.
Ante a falta de apresentação das razões de justificativas,
entendo pela manutenção do presente indicativo de
irregularidade, com aplicação de multa ao responsável,
nos termos do artigo 135, inciso VIII, da Lei Orgânica
desta Corte de Contas (LC 621/2012).

Tendo em vista o aumento de 15% no valor total líquido
das despesas com pessoal, comparados com o primeiro
semestre, sem que, no entanto, tenha sido acostado
aos autos qualquer documento probatório e explicativo,
acolho o posicionamento técnico para manter a presente
irregularidade.

Pondero, todavia, que o referido atraso no envio da
prestação de contas anual, não causou prejuízo às
análises desta Corte de Contas 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.

Dessa forma, levando em consideração a análise
e as constatações alcançadas pela área técnica,
bem como a ausência de elementos de defesa que
demonstrassem cabalmente que o aumento dos gastos
não enseja aumento das despesas com pessoal nos
180 dias anteriores ao fim do mandato, entendo por
bem acompanhar o Relator para manter a presente
irregularidade.

Por esta razão, neste item divergindo parcialmente do
Relator, e em consonância com a Emenda Regimental
nº 010, de 26.3.2019, voto pela aplicação da multa no
valor equivalente a meio por cento da multa pecuniária
prevista no art. 135 de sua Lei Orgânica.

Quanto ao item 2.1 “Descumprimento do prazo de envio
da PCA”, consoante voto do Relator de nº 01223/2019:
Como mencionado anteriormente, a SecexContas
constatou que o responsável, Sr. José Carlos de
Almeida, prefeito responsável pelo envio das contas,
encaminhou a presente Prestação de Contas em 26
de maio de 2017, por meio do sistema CidadES, ou
seja, intempestivamente, com fulcro no artigo 123
do Regimento Interno deste Tribunal, aprovado pela
Resolução TC 261/2013, portanto, fora do prazo.
Em que pese ter sido citado através de Termo de Citação

Ante todo o exposto, divergindo parcialmente do
entendimento da Área Técnica e Ministério Público
de Contas e do Relator, VOTO por que sejam adotadas
as deliberações que ora submeto à apreciação deste
Colegiado.
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
Emitir PARECER PRÉVIO recomendando ao Legislativo
Municipal a REJEIÇÃO das contas da Prefeitura Municipal
de São José do Calçado, sob a responsabilidade da Sra.
Liliana Maria Rezende Bullus, relativas ao exercício
www.tce.es.gov.br

de 2016, nos termos do artigo 80, inciso III da Lei
complementar 621/2012 e do artigo 132, inciso III da
Resolução TCEES 261/2013, em razão da manutenção da
irregularidade a seguir:
Aumento de despesa com pessoal pelo titular do poder
nos últimos 180 dias de seu mandato (Item 7.5 do RT
31/2018);
RECOMENDAR ao atual gestor que:
observe as regras estabelecidas na DECISÃO NORMATIVA
001/2018, que fixa e ratifica critérios e orientações
sobre a fiscalização das disposições do art. 42 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF), publicada no Diário Oficial
de Contas em 30/05/2018;
regularize as inconsistências identificadas nos
demonstrativos contábeis, observadas as Normas
Brasileiras de Contabilidade e o Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público;
observe a disposição contida no artigo 8º, parágrafo
único, da Lei Complementar 101/2000, com a adoção
de práticas de controle e evidenciação das fontes de
recursos, nos termos do Anexo 05 do Relatório de Gestão
Fiscal (Manual dos Demonstrativos Fiscais da Secretaria
do Tesouro Nacional);
Dar ciência aos interessados;
Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
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:
Formar ACÓRDÂO para aplicar multa no valor de R$
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500,00 (quinhentos reais) ao Sr. José Carlos de Almeida,
com base no artigo 135, inciso VIII, da Lei Complementar
621/2012 c/c o art. 389, inciso VIII, do Regimento Interno
do Tribunal de Contas do Espirito Santo (Resolução
261/2013), tendo em vista o não encaminhamento da
presente prestação de contas no prazo estabelecido.
Dar ciência aos interessados;
Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
SERGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
1. PARECER PRÉVIO TC-33/2019 – SEGUNDA CÂMARA
Vistos, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Emitir PARECER PRÉVIO recomendando ao Legislativo
Municipal a REJEIÇÃO das contas da Prefeitura Municipal
de São José do Calçado, sob a responsabilidade da Sra.
Liliana Maria Rezende Bullus, relativas ao exercício
de 2016, nos termos do artigo 80, inciso III da Lei
complementar 621/2012 e do artigo 132, inciso III da
Resolução TCEES 261/2013, em razão da manutenção
das irregularidades a seguir:
3.12 Despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres
de mandato sem suficiente disponibilidade de caixa para
pagamento (Item 7.4.2 do RT 31/2018);
3.13 Aumento de despesa com pessoal pelo titular do
poder nos últimos 180 dias de seu mandato (Item 7.5 do
RT 31/2018);
1.2. Encaminhar ao Ministério Público Estadual, após
o trânsito em julgado, cópia do presente Parecer

Prévio para que possa tomar as medidas necessárias
para apuração de eventual prática de crime, diante do
descumprimento do art. 42 da LRF;
1.3. RECOMENDAR ao atual gestor que:
1.3.1. observe as regras estabelecidas na DECISÃO
NORMATIVA 001/2018, que fixa e ratifica critérios e
orientações sobre a fiscalização das disposições do art.
42 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), publicada no
Diário Oficial de Contas em 30/05/2018;
1.3.2. regularize as inconsistências identificadas nos
demonstrativos contábeis, observadas as Normas
Brasileiras de Contabilidade e o Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público;
1.3.3. observe a disposição contida no artigo 8º,
parágrafo único, da Lei Complementar 101/2000, com
a adoção de práticas de controle e evidenciação das
fontes de recursos, nos termos do Anexo 05 do Relatório
de Gestão Fiscal (Manual dos Demonstrativos Fiscais da
Secretaria do Tesouro Nacional);
1.4. Dar ciência aos interessados;
1.5. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator,
conselheiro Domingos Augusto Taufner. Parcialmente
vencido o conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, que
votou por afastar a irregularidade referente a “despesas
contraídas nos dois últimos quadrimestres de mandato
sem suficiente disponibilidade de caixa para pagamento”
(item 7.4.2 do RT 31/2018).

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
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

PARECER PRÉVIO TC- 034/2019-3
Processo: 03320/2018-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2017
UG: PMST - Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: GILSON ANTONIO DE SALES AMARO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO –
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - EXERCÍCIO
DE 2017 – PARECER PRÉVIO – APROVAÇÃO COM
RESSALVA – DETERMINAÇÕES – ARQUIVAR.

3. Data da Sessão: 17/04/2019 - 11ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:

4. Especificação do quórum:

1. RELATÓRIO

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 24 de junho de 2019

128

ATOS DA 2a CÂMARA

Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual
da Prefeitura Municipal de Santa Teresa/ES, referente
ao exercício financeiro de 2017, sob a responsabilidade
do Sr. Gilson Antonio de Sales Amaro, chefe do Poder
Executivo Municipal.
Em relação à referenciada prestação de contas, o Núcleo
de Controle Externo de Contabilidade e Economia –
NCE elaborou o Relatório Técnico RT nº 012/2019-5 e
a Instrução Técnica Inicial 9/2019-3, sugerindo a citação
dos responsáveis em razão dos seguintes indícios de
irregularidades:
Item 4.1.1 - Abertura de créditos adicionais sem fonte
de recursos (superávit financeiro de exercício anterior);
Item 4.1.2 - Abertura de créditos adicionais sem fonte de
recurso (excesso de arrecadação);
Item 4.3.2.1 - Valores recebidos a �tulo de compensação
financeira pela exploração de petróleo e gás natural
divergem quanto ao resultado financeiro;
Item 6.1 - Divergência entre o saldo da dívida ﬂutuante
e o saldo do passivo financeiro evidenciado no balanço
patrimonial;
Item 7.4.1 - Inscrição de restos a pagar não processados
sem disponibilidade financeira suficiente (art. 55 da LRF);
Item 12.1.12 - Dotação atualizada apresenta-se em valor
superior à receita prevista atualizada.
Ato con�nuo, a citação dos referidos indícios de
irregularidade fora acolhida pela Decisão Monocrática
nº 9/2019-3, tendo sido apresentadas as justificativas
pelo Sr. Gilson Antonio de Sales Amaro.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia – NCE elaborou a Instrução Técnica Conclusiva

ITC nº 781/2019-5, opinando pelo julgamento REGULAR
COM RESSALVA, com determinações das contas sob
responsabilidade dos gestores supracitados.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial
de Contas para manifestação, o Ilmo. Procurador Heron
Carlos Gomes de Oliveira, através do Parecer 964/20197, anuiu com o entendimento da área técnica.
É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.
2. FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo –
TCEES tem suas competências previstas nos artigos 71
a 75, da Constituição Federal; e na Lei Complementar
nº 621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de forma que,
dentre as competências a ele atribuídas, destacase a avaliação dos atos de gestão dos ordenadores de
despesas e administradores públicos em geral, reﬂetido
nos resultados da gestão orçamentária, financeira,
patrimonial e operacional, traduzidos nas contas anuais
por ele prestadas, com o consequente julgamento
pela regularidade, regularidade com ressalvas ou
irregularidade das contas.
Analisando detidamente os autos, observo que o feito
se encontra devidamente instruído, considerando o
atendimento a todos os trâmites legais e regimentais,
bem como aos princípios constitucionais do devido
processo legal, da ampla defesa e do contraditório,
havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito.
Esta Prestação de Contas foi recebida e protocolada
nesta Corte de Contas em 20 de março de 2018 por meio
do Sistema CidadES, ou seja, tempestivamente, nos
termos do art. 139 da Resolução TCEES nº 261/2013.
É cediço que a este Tribunal de Contas compete julgar as
www.tce.es.gov.br

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 danos ao erário.
Isto posto, verifico que o feito se encontra devidamente
instruído, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis
que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Nesse sentido, passo a apreciar a prestação de contas
em questão, para fins de emissão de parecer prévio,
objetivando dar embasamento ao Poder Legislativo
Municipal, competente a proceder com o julgamento
das contas.
Constata-se que o município de Santa Teresa, no exercício
em exame, cumpriu com cumpriu com a determinação
do art. 60, inciso XII, da ADCT e art. 22, “caput”, da Lei
n° 11.494/2007, considerando que aplicou 70,14% das
transferências de recursos do FUNDEB na remuneração
dos profissionais do magistério da educação básica.
Também aplicou 30,64% das receitas de impostos
e transferências constitucionais na manutenção e
desenvolvimento do ensino, em atenção aos artigos
212, “caput”, da CF/88; e 19,69% de despesas próprias
em ações e serviços públicos de saúde, atendendo,
portanto, o disposto no artigo 77, inciso III, do ADCT.
Quanto aos subsídios dos agentes políticos do município,
constatou que o pagamento ocorreu de forma regular,
observando-se o disposto no art. 29, inciso V, da CF/88.
No que se refere à despesa com pessoal, consolidando
o Poder Executivo com o Poder Legislativo, em relação
à receita corrente líquida apurada para o exercício, tem
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se o percentual de 51,44%, sendo cumpridos os limites
legal de 60% e prudencial de 57% previstos na Lei de
Responsabilidade Fiscal. Além do mais, constata-se a
inexistência de previsão para beneficiar instituições com
renúncia de receita.
Superada a análise quanto do cumprimento dos
limites legais e constitucionais, passo à análise das
irregularidades apontadas pela Área Técnica.
2.1 Abertura de créditos adicionais sem fonte de
recursos – superávit financeiro (item 4.1.1 do RT
012/2019).
A Equipe Técnica apontou a irregularidade em análise,
observando que ocorreu abertura de créditos adicionais
suplementares, cuja fonte de recursos seria o superávit
financeiro do exercício anterior. Entretanto, no exercício
financeiro de anterior (2016), houve a ocorrência de
déficit financeiro no montante de R$ 1.432.244,65.
Conforme tabela a seguir:
Tabela 1): Resultado financeiro apurado no Balanço
Patrimonial 2016 Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 05180/2017-2 - Prestação de Contas
Anual/2016
Em sua defesa, o responsável informou que em
orientação contida no Parecer nº. 012/2018 – Processo
7449/2017-1, o superávit financeiro, apurado fonte a
fonte, poderia ser utilizado como fonte de abertura de
créditos adicionais, desde que obedecida a vinculação
originária. Dessa forma, anexou tabela informando quais
fontes obtiveram superávit financeiro e quais dotações
foram suplementas. Também apresentou o ANEXO I, no
qual se observa que as referidas movimentações utilizou
apenas recursos vinculados e superavitários.

Em análise das justificativas do Responsável, a Equipe
Técnica afastou a irregularidade, por entender que
o gestor na “Peça Complementar 1766/2019-2”,
apresentou as dotações orçamentárias que foram
suplementadas tendo como fonte de recursos o superávit
financeiro da respectiva fonte.

de irregularidade.

De fato, observa-se que as dotações suplementadas eram
em sua totalidade vinculadas, assim como as fontes de
recursos superavitárias também eram vinculadas. Sendo
assim, acompanhando a área técnica e o Ministério
Público de Contas, afasto a irregularidade supracitada.

2.3 Valores recebidos a �tulo de compensação
financeira pela exploração de petróleo e gás natural
divergem quanto ao resultado financeiro (item 4.3.2.1
do RT 012/2019).

2.2 Abertura de créditos adicionais sem fonte de recurso
- excesso de arrecadação (item 4.1.2 do RT 012/2019).
De acordo com o Relatório Técnico 12/2019, verificouse que foram abertos créditos adicionais num total de
R$ 1.651.687,74, cuja fonte de recurso indicada foi o
“excesso de arrecadação”. Contudo observa-se que
houve um déficit de arrecadação de R$ 2.228.045,91,
indicando, assim, abertura de créditos adicionais sem
fonte suficiente para recurso.
Em sede de defesa, o gestor anexou o documento
eletrônico “Peça Complementar 1767/2019-2”, alegando
que as dotações orçamentárias foram suplementadas
tendo como fonte de recursos o excesso de arrecadação
e, também, apresentou tabela que informa quais as
fontes de receitas obtiveram excesso de arrecadação no
período.
Analisando os documentos acostadas, a área técnica
verificou que as dotações suplementadas eram em sua
totalidade vinculadas e da mesma forma, as fontes de
recursos com excesso de arrecadação, também eram
vinculadas. Assim, opinou pelo afastamento do indicativo
www.tce.es.gov.br

Nesse ínterim, tendo em vista que foram identificadas
fontes de recursos para as quais houve excesso de
arrecadação e que as dotações suplementadas eram
vinculadas às fontes superavitárias, acolho o opinamento
da equipe técnica e afasto o indicativo de irregularidade.

De acordo com o Relatório Técnico 12/2019, observouse:
“Do Anexo ao Balanço Patrimonial, que a fonte de
recursos 604 – Royalties do Petróleo, iniciou o exercício
com superávit financeiro de R$ 4.066.578,19, e também
encerrou superavitária, no montante de R$ 532.096,39.
Dos balancetes da execução orçamentária constatouse que foram recebidos no exercício R$ 2.088.326,80 e
empenhados R$ 1.609.476,89. Em consulta ao Termo de
Verificação, verificou-se que o saldo final da respectiva
conta bancária é de R$ 608.131,24. Ao se efetuar os
cálculos das movimentações do período, observou-se os
seguintes resultados (em R$):
Da análise das informações acima transcritas, conclui-se
que a fonte de recursos nº 604 deveria apresentar um
superávit financeiro de R$ 4.545.428,10 e, no entanto,
o balanço patrimonial evidencia superávit financeiro de
R$ 532.096,39.
No mesmo sentido, a fonte de recursos 605 – Royalties
do Petróleo Estadual, iniciou e encerrou o exercício
financeiro com superávit de R$ 1.454.630,17 e R$
788.351,73 respectivamente, conforme Balanço
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Patrimonial (BALPAT).
Dos balancetes da execução orçamentária constatouse que foram recebidos no exercício R$ 1.324.260,36 e
empenhados R$ 537.474,94. Em consulta ao Termo de
Verificação, o saldo final da respectiva conta totaliza R$
847.324,67.
Ao se efetuar os cálculos das movimentações do período,
observou-se os seguintes resultados (em R$):
Tabela
Da análise das informações acima transcritas, conclui-se
que a fonte de recursos nº 605 deveria apresentar um
superávit financeiro de R$ 2.241.415,59 e, no entanto,
o balanço patrimonial evidencia superávit financeiro de
R$ 788.351,73.”
O responsável apresentou defesa alegando que as
divergências apontadas seriam derivadas de erro na
evidenciação do saldo do exercício anterior (2016), bem
como a não consideração dos restos a pagar do exercício
para se apurar o saldo para o exercício seguinte. Assim
como, constatou-se erro no reconhecimento das receitas
das fontes 604 e 605.
Consoante as justificativas, a área técnica observa que
o gestor não apresentou documentação de suporte
para as alegações mencionadas, mas apresenta o saldo
do superávit financeiro das fontes de recurso 604 e
605, recalculadas, bem como explica que foram feitos
ajustes para se chegar no valor correto. Nesse sentido,
considerando que a presunção de veracidade e que a
responsabilidade sobre a veracidade das informações
cabe apenas ao gestor, a área técnica afasta o indicativo
de irregularidade.
Dessa forma, acolho o opinamento da Equipe Técnica

e do Ministério Público de Contas, pois vislumbro
coerências nas justificativas apresentadas e entendo que
a imagem inserida nas justificativas, referente ao Fluxo
de Caixa saldo Final –Exercício de 2016, que mostram
os valores atuais superavitários das fontes 604 e 605,
evidencia que a informação foi retirada do sistema
contábil do ente municipal e está em consonância com
os ajustes mencionados, além de corroborar a alegação
presunção de veracidade da informação e também a
boa-fé do gestor, o que me leva a afastar o indicativo de
irregularidade.
2.4 Divergência entre o saldo da dívida ﬂutuante e o
saldo do passivo financeiro evidenciado no Balanço
Patrimonial (item 6.1 do RT 012/2019).
Observa-se no Relatório Técnico RT 12/2019 que o
saldo do passivo financeiro estava divergente em R$
4.229.057,39, quando comparados o Balanço Patrimonial
e o Demonstrativo da Dívida Flutuante. Conforme tabela
a seguir:
Tabela 2): Passivo Financeiro Em R$ 1,00
O gestor alegou, em sua defesa, que a origem da
divergência seria a ausência de inúmeras informações
como não evidenciação dos restos a pagar processados,
saldos de consignações bem como disponível e realizável
da época, como pode-se verificar na Peça Complementar
1769/2019-6, o novo DEMDFLT apresenta saldo
compa�vel com o Balanço Patrimonial.
Da análise do novo DEMDFLT, a equipe técnica verificou
que apresentava um saldo do passivo financeiro
compa�vel como o Balanço Patrimonial e opinou pelo
afastamento do indicativo de irregularidade.
Diante disso, considerando que a divergência foi
www.tce.es.gov.br

esclarecida e saneada, conforme documentos
acostados, acompanho o entendimento da área técnica
e do Ministério Público de Contas e afasto a presente
irregularidade.
2.5 Não reconhecimento de provisões matemáticas
previdenciárias relacionadas aos aposentados e
pensionistas sob responsabilidade do município (item
6.2 do RT 012/2019).
De acordo com a equipe técnica, observou-se que o
município de Santa Teresa não possui RPPS cadastrado
no sistema CidadES, mas arcou com as despesas
previdenciárias pertinentes a servidores municipais (R$
990.336,10). Contudo, não ocorreu reconhecimento
contábil no passivo não circulante do município, nas
rubricas provisões matemáticas previdenciárias a
longo prazo, do valor pertinente à reserva matemática
previdenciária, contrariando as normas contábeis.
Em sua defesa, o responsável esclarece alegou que os
valores pagos eram referentes a servidores regidos pelo
Regime Único de Previdência, instituído pela Lei Municipal
n. º 982 de 30/05/1990, sendo que este Regime Único
foi extinto no ano de 1999 pela Lei Municipal n. º 1318.
Reconheceu que não fez o reconhecimento contábil da
provisões Matemáticas Previdenciária para o referido
regime, mas aduziu que no exercício financeiro de 2019
a municipalidade adotaria as providencias necessárias
visando a regularização dos cálculos atuariais, citando o
Processo Administrativo nº 1767/2019.
Diante dessas justificativas, a equipe técnica pondera
que a irregularidade em questão é fática, não havendo
como ser sanada de imediato. Portanto, embora a
irregularidade persiste, não é por si só, capaz de macular
as contas do gestor, ao ponto de ensejar a rejeição das
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contas, sugerido assim que seja mantida, mas passível
de ressalva.
Nesse ínterim, nota-se que o responsável reconheceu a
ausência de cálculos sobre as despesas com aposentados
e pensionistas, mas afirmou que o Município estaria se
preparando para realizar estudos no exercício corrente.
Dessa forma, por se tratar de um regime já extinto,
acompanho o posicionamento da equipe técnica,
mantenho a irregularidade, mas apenas no campo da
ressalva, vez que não é suficiente a ensejar a rejeição
das contas.
2.6 Inscrição de restos a pagar não processados sem
disponibilidade financeira suficiente – art. 55 da LRF
(item 7.4.1 do RT 012/2019).
Fora observado pela equipe técnica que houve inscrição
de restos a pagar não processados sem disponibilidade
financeira suficiente, nas fontes saúde recursos próprios
(R$ 90.134,54) e educação recursos próprios (R$
2.246,72), contrariando o art. 55 da LRF.
Em suas justificativas, o responsável alegou valor
em saldo na fonte “recurso próprio saúde” deve ao
comprometimento da disponibilidade devido a saldo de
restos a pagar processados do exercício de 2015 e 2016,
representado por uma dívida de gestão 2013-2016, mas
que foi assumida pela gestão atual através de acordo
Judicial firmado a data de 29 de dezembro de 2017 entre
a Prefeitura Municipal de Santa Teresa e Associação
Congregação de Santa Catarina –Hospital Madre
Regina Protmann sob processo Judicial Nº 000142487.2016.8.08.0044, que perfaz um montante de R$
3.109.854,33 (Três milhões, cento e nove mil, oitocentos
e cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos), em
Processo Administrativo Nº 5623/2017 (ANEXO III).

Concernente a fonte “Recurso MDE –101”, aduz que o
valor correspondente acarretou-se por reconhecimento
de obrigações patronais na competência dezembro de
2017 para servidores do centro de custo pertencente
ao MDE, mas que para este valor houve transferência
financeira do Recurso ordinário, que apresentava
disponibilidade suficiente em 31/12/2017, para suprir a
conta financeira do MDE no exercício subsequente.
A equipe técnica, ao compulsar o teor do RT 012/2019,
verificou que havia saldo, após a inscrição dos restos a
pagar não processados, da ordem de R$ 468.957,72 na
fonte de recursos não vinculados (recursos próprios),
que seria suficiente para cobrir as duas fontes (saúde
e educação) deficitárias, opinando, assim, pelo
afastamento da irregularidade.
Assiste razão a equipe técnica, vez que o saldo da
fonte “Não Vinculadas” mostrou-se suficiente a cobrir
os valores inscritos em restos a pagar processados e
não processados, inscritos no exercício em análise, nas
contas saúde recursos próprios e educação recursos
próprios. Ademais, restou comprovado que o valor de
R$ 3.109.854,33, referente a restos a pagar processados
de exercícios anteriores, na fonte recurso próprio saúde,
refere-se a débitos de gestão passada, que a atual gestão
parcelou, conforme documentação acostada aos autos.
Pelo exposto, acompanho e entendimento técnico e
ministerial e afasto a presente irregularidade.
2.7 Dotação atualizada apresenta-se em valor superior
à receita prevista atualizada (item 12.1.12 do RT
012/2019).
Foi apontado pela equipe técnica que a dotação
atualizada no Balanço Orçamentário, mostravawww.tce.es.gov.br

se superior à receita prevista atualizada, conforme
demonstrado na tabela abaixo:
Fonte: Processo TC 03320/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017
Tabela
Fonte: Processo TC 03320/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017
Em sua defesa, o gestor alega que a divergência seria
derivada da inclusão na dotação inicial da despesa dos
valores oriundos de suplementações. Nesse sentido,
o excesso de arrecadação (R$ 24.300,00), recursos de
convênios (R$ 1.152.687,74) e o superávit financeiro (R$
1.193.454,19) explicariam a diferença.
A equipe técnica verificou que as suplementações
ocorridas no período esclarecem o valor da dotação
orçamentaria, vez que a dotação atualizada sofreu
modificações oriundas dos créditos adicionais abertos no
período, especificamente aquelas que não derivaram de
anulações parciais ou totais de recursos, que acabam não
sendo consideradas na análise feita automaticamente
pelo sistema CidadES. Assim, opina pelo afastamento da
irregularidade.
Nesse sentido, integro ao meu voto os argumentos fáticos
e jurídicos delineados pela Equipe Técnica desta Corte de
Contas, e por entender que a documentação acostada
aos autos foi suficiente e está em consonância com os
argumentos apresentados pela defesa, acompanho
a Equipe Técnica e Ministério Público de Contas para
afastar a irregularidade em análise.
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
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apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
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 Colegiada, ante as razões
expostas pelo Relator, em:
1.1. Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo
Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVA das contas
do Município de Santa Teresa, relativas ao exercício
de 2017, sob a responsabilidade do Sr. Gilson Antônio
de Sales Amaro, nos termos do art. 80, inciso II, da Lei
Complementar nº 621/2012;
1.2. Determinar ao atual gestor que na próxima
prestação de contas comprove o reconhecimento das
provisões matemáticas previdenciárias relacionadas
aos aposentados e pensionistas sob responsabilidade
do município (item 6.2 do RT 012/2019 e 2.5 da ITC
781/2019);
1.3. Determinar ao Poder Executivo Municipal que
divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos
de acesso público, a prestação de contas relativa ao
exercício financeiro em questão e o respectivo Parecer
Prévio, na forma do art. 48 da LRF;
1.4. DAR CIÊNCIA aos interessados;
1.5. Após os trâmites regimentais, ARQUIVAR os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 17/04/2019 - 11ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente), Domingos Augusto Taufner (relator) e
Rodrigo Coelho do Carmo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos
na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos
se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
Acórdão 00429/2019-1
Processo: 08232/2014-7
Classificação: Tomada de Contas Especial - Auditoria
UG: PMP - Prefeitura Municipal de Pinheiros
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: ANTONIO CARLOS MACHADO, MARCELO
www.tce.es.gov.br

GONCALVES CAMPOS, WANESIA GLAUCIA FABRIS
FAVARO, JOAO CARLOS DA SILVA LIMA, COMERCIAL
GALVAO LTDA, AEFAP - ASSOCIACAO DA ESCOLA FAMILIA
AGRICOLA DE PINHEIROS-ES., PINHEIROS FUTEBOL
CLUBE
Procuradores: KAYO ALVES RIBEIRO (OAB: 11026-ES),
ARNALDO LUIZ SILVA JUNIOR (OAB: 22697-ES)
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL CONVERTIDA
– PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS –
DESCONVERTER A TCE - AUDITORIA – ACOLHER
PARCIALMENTE JUSTICATIVAS - DEIXAR DE APLICAR
MULTA – DETERMINAÇÃO – RECOMENDAÇÃO –
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Tomada de Contas Especial Convertida
da Prefeitura Municipal de Pinheiros, realizada entre
os dias 01/09/2014 e 19/09/2014, visando averiguar a
regularidade e a legalidade dos atos de gestão praticados
no exercício de 2013.
Em atendimento ao Plano de Fiscalização 148/2014
(ﬂs. 01/16), produziu-se Relatório de Fiscalização RA-O
73/2014 (ﬂs. 17/119), em que se concluiu pelos seguintes
indicativos de irregularidade:
Item 5.1.1.1 – Celebração de Convênio contendo apenas
uma Planilha de Cronograma de Desembolso para
todos os Convênios do Município, sem conter Plano de
Trabalho com seu devido detalhamento.
Base legal: Art. 116, §1º, inciso I da Lei Federal nº
8.666/93.
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Responsável: Antonio Carlos Machado – Prefeito
Municipal.
Item 5.1.1.2 – Utilização indevida de recursos do
Convênio com despesa para a manutenção da Entidade
Conveniada.
Base legal: Art. 16, parágrafo único, da Lei Federal nº
4320/64.

Federal.
Responsáveis: Antonio Carlos Machado – Prefeito
Municipal e Pinheiros Futebol Clube – Entidade
Conveniada.
Item 5.2.1.3 – Prestação de Contas deficiente na
realização da despesa com aquisição de combus�vel.

Responsável: Antonio Carlos Machado – Prefeito
Municipal.
Item 5.6.1.2 – Não celebração de Termo Aditivo, bem
como pagamentos com valores superiores aos aceitos
pela Administração.
Base legal: Art. 37, caput, da Constituição Federal.

Base legal: Art. 70, parágrafo único, da Constituição
Federal.

Responsáveis: Antonio Carlos Machado – Prefeito
Municipal e Comercial Galvão – Empresa Contratada.

Item 5.1.1.3 – Prestação de Contas Deficiente na
Realização da Despesa com Aquisição de Combus�vel.

Responsáveis: Antonio Carlos Machado – Prefeito
Municipal, Marcelo Gonçalves Campos – Secretário
Municipal de Esportes e Pinheiros Futebol Clube –
Entidade Conveniada.

Item 5.7.1.1 – Prorrogação indevida de Contrato
Administrativo.

Base legal: Art. 70, parágrafo único, da Constituição
Federal.

Item 5.4.1.1 – Ausência de publicação de resumo de
contrato na Imprensa Oficial.

Responsáveis: Antonio Carlos Machado – Prefeito
Municipal, Wanesia Glaucia Fabris Favaro – Secretária
Municipal de Educação e MEPES/AEFAP – Associação
da Escola Família Agrícola de Pinheiros – Entidade
Conveniada.

Base legal: Art. 37, caput, da Constituição Federal c/c art.
61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93 e art. 86,
§§ 1º e 2º da Lei Orgânica Municipal.

Item 5.2.1.1 – Celebração de Convênio contendo apenas
uma Planilha de Cronograma de Desembolso para
todos os Convênios do Município, sem conter Plano de
Trabalho com seu devido detalhamento.

Item 5.5.1.1 – Ausência de publicação de resumo de
contrato na Imprensa Oficial.

Responsáveis: Antonio Carlos Machado – Prefeito
Municipal e MEPES/AEFAP – Associação da Escola Família
Agrícola de Pinheiros – Entidade Conveniada.

Base legal: Art. 116, §1º, inciso I da Lei Federal nº
8.666/93.
Responsável: Antonio Carlos Machado – Prefeito
Municipal.
Item 5.2.1.2 – Utilização indevida de recursos do
Convênio com despesa para a manutenção da Entidade
Conveniada.
Base legal: Art. 70, parágrafo único, da Constituição

Responsável: Antonio Carlos Machado – Prefeito
Municipal.

Base legal: Art. 37, caput, da Constituição Federal c/c art.
61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93 e art. 86,
§§ 1º e 2º da Lei Orgânica Municipal.
Responsável: Antonio Carlos Machado – Prefeito
Municipal.

Base legal: Art. 57, II da Lei Federal nº 8.666/93 c/c Lei
Complementar Federal 116/13.
Responsável: Antonio Carlos Machado – Prefeito
Municipal.
Item 5.7.1.2 – Ausência de publicação de resumo de
contrato na Imprensa Oficial.
Base legal: Art. 37, caput, da Constituição Federal c/c art.
61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93 e art. 86,
§§ 1º e 2º da Lei Orgânica Municipal.
Responsável: Antonio Carlos Machado – Prefeito
Municipal.
Item 5.7.1.3 – Licitação contendo Cotação Prévia de
Preços com objeto diferente do efetivamente licitado.
Base legal: Art. 43, inciso IV c/c art. 3º, caput da Lei
Federal nº 8.666/93.

Item 5.6.1.1 – Ausência de publicação de resumo de
contrato na Imprensa Oficial.

Responsável: Antonio Carlos Machado – Prefeito
Municipal.

Base legal: Art. 37, caput, da Constituição Federal c/c art.
61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93 e art. 86,
§§ 1º e 2º da Lei Orgânica Municipal.

Base legal: Art. 37, caput, da Constituição Federal c/c art.

www.tce.es.gov.br

Item 5.8.1.1 – Ausência de publicação de resumo de
contrato na Imprensa Oficial.
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61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93 e art. 86,
§§ 1º e 2º da Lei Orgânica Municipal.
Responsável: Antonio Carlos Machado – Prefeito
Municipal.
Item 5.8.1.2 – Ausência de exigência de engenheiro
com a respectiva emissão de ART – Anotação de
Responsabilidade Técnica.
Base legal: Arts. 59 e 60 da Lei Federal nº 5.194/66 c/c
art. 1º da Lei Federal nº 6496/77, c/c art. 30, inciso I da
Lei Federal nº 8.666/93.
Responsável: Antonio Carlos Machado – Prefeito
Municipal.
Item 5.9.1.1 – Ausência de publicação de resumo de
contrato na Imprensa Oficial.
Base legal: Art. 37, caput, da Constituição Federal c/c art.
61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93 e art. 86,
§§ 1º e 2º da Lei Orgânica Municipal.
Responsável: Antonio Carlos Machado – Prefeito
Municipal.
Item 5.10.1.1 – Ausência de publicação de resumo de
contrato na Imprensa Oficial.
Base legal: Art. 37, caput, da Constituição Federal c/c art.
61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93 e art. 86,
§§ 1º e 2º da Lei Orgânica Municipal.
Responsável: Antonio Carlos Machado – Prefeito
Municipal.
Item 5.10.1.2 – Ausência de exigência de engenheiro
com a respectiva emissão de ART – Anotação de
Responsabilidade Técnica.
Base legal: Arts. 59 e 60 da Lei Federal nº 5.194/66 c/c
art. 1º da Lei Federal nº 6496/77, c/c art. 30, inciso I da

Lei Federal nº 8.666/93.

Despacho 10077/2015-8 (ﬂ. 973).

Responsável: Antonio Carlos Machado – Prefeito
Municipal.

Após ter indeferida nova requisição de prorrogação
de prazo (ﬂ. 975/977), o Sr. Antonio Carlos Machado
apresentou suas alegações de defesa às ﬂs. 982/997.
Ademais, apresentaram suas razões de justificativas
Marcelo Gonçalves Campos (ﬂs. 999/1002), Wanesia
Glaucia Fabris Favaro (ﬂs. 1003/1005), MEPES/AEFAP
– Escola Família Agrícola de Pinheiros (ﬂs. 1007/1014),
Pinheiros Futebol Clube (ﬂs. 1016/1024) e Comercial
Galvão Ltda (ﬂs. 1026/1029).

Item 5.10.1.3 – Ausência de Designação de Fiscal na
Execução do Contrato.
Base legal: Art. 67, caput, da Lei Federal nº 8.666/93.
Responsável: Antonio Carlos Machado – Prefeito
Municipal.
Instada a se manifestar, a 4ª Secretaria de Controle
Externo elaborou Instrução Técnica Inicial ITI 1485/2014
(ﬂs. 934/935), sugerindo a citação dos responsáveis
em razão dos indícios de irregularidades apontados no
Relatório de Fiscalização RA-O 73/2014, bem como, a
conversão do processo de fiscalização em Tomada de
Contas Especial, o que foi integralmente acolhido pelo
Conselheiro Relator em Decisão Monocrática Preliminar
DECM 1727/2014 (ﬂ. 937).
Tendo em vista o requerimento de prorrogação de prazo
à ﬂ. 958, apresentado pelo Sr. Antonio Carlos Machado
– Prefeito, com fundamento na dificuldade encontrada
em reunir os documentos necessários a subsidiar os
esclarecimentos solicitados por esta Corte de Contas,
foram concedidos mais 30 dias de prazo, contados a partir
de 14/05/2015, e estendidos aos demais responsáveis
citados, conforme Despacho 7144/2015-8 (ﬂ. 956).
Ato sequente, foram requeridas vista e cópia integral
dos autos pelos Srs. Antonio Carlos Machado (por meio
de seu patrono Kaio Alves Ribeiro, às ﬂs. 963/964) e
Eric Cerqueira Silvestre (Procurador Geral Jurídico do
Município, às ﬂs. 967/969). Considerando o deferimento
do pleito inicial à ﬂ. 965, entendeu o Conselheiro Relator
pelo indeferimento do segundo pedido, nos termos do
www.tce.es.gov.br

Dando continuidade ao feito, o Núcleo de Controle
Externo de Normatização da Fiscalização – NNF
confeccionou Instrução Técnica Conclusiva 3855/2018-2
(ﬂs. 1052/1126), sugerindo:
4.1. Mediante o que fora exposto até a presente data,
é a nosso alvitre que sejam MANTIDAS as seguintes
irregularidades sopesadas na INSTRUÇÃO TÉCNICA
INICIAL – ITI 908/2014:
4.1.1. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO CONTENDO APENAS
UMA PLANILHA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
PARA TODOS OS CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO, SEM
CONTER PLANO DE TRABALHO COM SEU DEVIDO
DETALHAMENTO: Itens 5.1.1.1 e 5.2.1.1 do RA-O
72/2014.
Responsável:
ANTÔNIO CARLOS MACHADO (Prefeito)
4.1.2. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DO
CONVÊNIO COM DESPESA PARA A MANUTENÇÃO DA
ENTIDADE CONVENIADA: Itens 5.1.1.2 e 5.2.1.2 do
RA-O73/2014
Responsáveis:
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ANTÔNIO CARLOS MACHADO (Prefeito)
MEPES AEFAP – Associação da Escola Família Agrícola
de Pinheiros (Entidade conveniada)
PINHEIROS FUTEBOL CLUBE (Entidade conveniada)
IMPUTAÇÃO DE DÉBITO: R$ 2.543,06 (dois mil
quinhentos e quarenta e três reais e seis centavos),
equivalente a 1.067,6154 VRTE (em se tratando do
convênio realizado com a MEPES AEFAP – Associação
da Escola Família Agrícola de Pinheiros) e R$ 14.949,80
(quatorze mil novecentos e quarenta e nove reais e
oitenta centavos), equivalente a 6.276,1545 VRTE (em
se tratando do convênio realizado com o PINHEIROS
FUTEBOL CLUBE).
4.1.3. LICITAÇÃO CONTENDO COTAÇÃO PRÉVIA DE
PREÇOS COM OBJETO DIFERENTE DO EFETIVAMENTE
LICITADO: Item 5.7.1.3 do RA-O 73/2014
Responsável:
ANTÔNIO CARLOS MACHADO (Prefeito Municipal)
4.1.4. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE ENGENHEIRO COM
A RESPECTIVA EMISSÃO DE ART – ANOTAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE TÉCNICA: Itens 5.8.1.2 e 5.10.1.2
do RA-O 73/2014
Responsável:
ANTONIO CARLOS MACHADO (Prefeito Municipal)
4.2. Posto isso, e diante do preceituado no art. 319,
parágrafo único, IV, e art. 163, V, § 6º, I e II, da Resolução
TC 261/2013, conclui-se opinando por:
4.2.1. REJEITAR AS JUSTIFICATIVAS e JULGAR
IRREGULARES AS CONTAS do Sr. ANTÔNIO CARLOS
MACHADO (Prefeito), pelo cometimento das infrações
dispostas nos itens 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4 desta

Instrução Técnica Conclusiva, imputando-se débito em
relação ao item 4.1.2 no montante de R$ 2.543,06 (dois
mil quinhentos e quarenta e três reais e seis centavos),
equivalente a 1.067,6154 VRTE, em solidariedade com
MEPES AEFAP – Associação da Escola Família Agrícola de
Pinheiros, e no montante de R$ 14.949,80 (quatorze mil
novecentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos),
equivalente a 6.276,1545 VRTE, em solidariedade com
PINHEIROS FUTEBOL CLUBE;
4.2.2. REJEITAR AS JUSTIFICATIVAS da MEPES AEFAP
– Associação da Escola Família Agrícola de Pinheiros
(Entidade conveniada) pelo cometimento da infração
disposta no item 4.1.2 desta Instrução Técnica Conclusiva,
imputando-se débito no montante de R$ 2.543,06 (dois
mil quinhentos e quarenta e três reais e seis centavos),
equivalente a 1.067,6154 VRTE, em solidariedade com
ANTÔNIO CARLOS MACHADO (Prefeito);
4.2.3. REJEITAR AS JUSTIFICATIVAS de PINHEIROS
FUTEBOL CLUBE (Entidade conveniada) pelo
cometimento da infração disposta no item 4.1.2 desta
Instrução Técnica Conclusiva, imputando-se débito no
montante de R$ 14.949,80 (quatorze mil novecentos e
quarenta e nove reais e oitenta centavos), equivalente
a 6.276,1545 VRTE, em solidariedade com ANTÔNIO
CARLOS MACHADO (Prefeito);
4.2.4. ACOLHER AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA de
ANTÔNIO CARLOS MACHADO (Prefeito Municipal);
WANESIA GLAUCIA FABRIS FAVARO (Secretária Municipal
de Educação), MEPES AEFAP – Associação da Escola
Família Agrícola de Pinheiros (Entidade conveniada),
MARCELO GONÇALVES CAMPOS (Secretário Municipal
de Esportes) e PINHEIROS FUTEBOL CLUBE (Entidade
conveniada), em se tratando dos apontamentos
www.tce.es.gov.br

constantes nos itens 5.1.1.3 e 5.2.1.3 do RA-O 73/2014;
4.2.5. ACOLHER AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA do Sr.
ANTÔNIO CARLOS MACHADO (Prefeito Municipal),
em se tratando dos apontamentos constantes nos
itens 5.4.1.1, 5.5.1.1, 5.6.1.1, 5.7.1.2, 5.8.1.1, 5.9.1.1,
5.10.1.1 e 5.10.1.3 do RA-O 73/2014;
4.2.6. ACOLHER AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA do Sr.
ANTÔNIO CARLOS MACHADO (Prefeito Municipal) e
COMERCIAL GALVÃO LTDA. (Empresa contratada) em se
tratando do apontamento constante no item 5.6.1.2 do
RA-O 73/2014;
O Ministério Público de Contas, por meio de Parecer
4912/2018-9 da lavra do Procurador de Contas, Dr. Luiz
Henrique Anastácio da Silva, anuiu à proposta da área
técnica, com imputação de débito e aplicação de multa
aos responsáveis.
É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, cabe destacar previsão da Lei Orgânica
deste Tribunal de Contas acerca da conversão de
processo em Tomada de Contas Especial:
Art. 57. Na fase de instrução, havendo indícios de
irregularidade, cabe ao Tribunal de Contas ou ao Relator:
[...]
IV - Converter, se for o caso, o processo em tomada
de contas especial, se configurada a ocorrência de
desfalque, desvio de bens ou outra irregularidade de que
resulte dano ao erário.
Nesse sentido, observamos o disposto no Regimento
Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo (Resolução TC nº 261/2013):
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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Art. 134. Verificada, no exame das contas anuais de
governo, irregularidade decorrente de atos de gestão
sujeitos ao julgamento do Tribunal, será determinada a
formação de processo apartado, com o objetivo de:
[...]
§ 1º As irregularidades de que resulte dano ao erário
serão examinadas em processo de tomada de contas
especial, e as demais constituirão processo conforme a
sua natureza.
O referido processo de Tomada de Contas Especial
Convertida foi autuado com o fito de averiguar a
regularidade e a legalidade dos atos de gestão praticados
no exercício de 2013 na Prefeitura Municipal de
Pinheiros, por amostragem, com base nas Constituições
Federal e Estadual, além da legislação específica para os
objetos fiscalizados.
Quanto aos indicativos de irregularidades apontados,
quais sejam: 2.3 – Prestação de contas deficiente na
realização da despesa com aquisição de combus�vel,
2.4. – Ausência de publicação de resumo de contrato na
imprensa oficial, 2.5 – Não celebração de termo aditivo,
bem como pagamentos com valores superiores aos
aceitos pela Administração, 2.6 – Prorrogação indevida de
contrato administrativo e 2.9 – Ausência de designação
de fiscal na execução do contrato, exaustivamente
analisados pelo Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas – NEC, o qual teve sua apreciação pelo
afastamento, corroborada pelo Órgão Ministerial.
Sirvo-me da manifestação firmada para VOTAR com a
mesma argumentação exarada na fundamentação das
mencionadas peças técnicas, no sentido de afastá-las.
Observe:

2.3 – Prestação de contas deficiente na realização da
despesa com aquisição de combus�vel – Responsáveis:
Antônio Carlos Machado – Prefeito, Wanesia Glaucia
Fabris Favaro – Secretária Municipal de Educação,
MEPES AEFAP – Associação da Escola Família Agrícola de
Pinheiros – Entidade conveniada – Marcelo Gonçalves
Campos – Secretário Municipal de Esportes – Pinheiros
futebol clube – Entidade conveniada

e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso
Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de
controle interno de cada Poder.

2.3.1. Do Relatório:

Demonstra-se a seguir, os pagamentos realizados para
aquisição de gasolina no exercício de 2013, conforme se
extrais dos processos de prestação de contas.

Passamos à transcrição do constante ut item 5.1.1.3 do
RA-O 72/2014:
Do exame dos processos relativos às prestações de
contas dos valores repassada a Entidade, durante toda
a vigência do termo, verificou-se diversos pagamentos
referentes à aquisição de combus�vel (gasolina) junto
à empresa Posto Orletti Bona& Cia Ltda. e Comercial
Galvão Ltda.
As informações apresentadas em cada nota não
permitem aferir se os veículos abastecidos eram aqueles
de propriedade da Entidade Convenente, e se os mesmos
estavam sendo utilizados na consecução do objeto do
convênio.
Assim, embora a entidade beneficiada tenha
encaminhado prestação de contas referente aos recursos
recebidos, a mesma não apresentou todos os elementos
necessários para a correta análise, acarretando
indicativo de infringência ao artigo 70 Parágrafo único da
Constituição Federal, in verbis:
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
www.tce.es.gov.br

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa �sica
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.

(Vide Tabela 3 - Demonstrativos dos Pagamentos com
Aquisição de Combus�vel)
Diante do exposto, a Entidade ao apresentar nas
prestações de contas, documentação fiscal referente à
aquisição de combus�vel sem, contudo, demonstrar
que os veículos abastecidos eram de propriedade da
mesma, ou se estavam sendo utilizados na consecução
do objeto conveniado, incorreu em irregularidade no
valor de R$ 9.570,88 (nove mil quinhentos e setenta
reais e oitenta e oito centavos) referentes ao exercício
de 2013 correspondentes a 4.018,0017 VRTE, devendo
os responsáveis apresentarem os esclarecimentos
necessários, sob pena de devolução do montante
mencionado. (Doc. 01)
Passamos agora à transcrição do constante ut item
5.2.1.3 do RA-O 72/2014:
Do exame dos processos relativos às prestações de
contas dos valores repassada a Entidade, durante toda
a vigência do termo, verificou-se diversos pagamentos
referentes à aquisição de combus�vel (gasolina) junto à
empresa Posto Orletti Bona& Cia Ltda.
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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As informações apresentadas em cada nota não
permitem aferir se os veículos abastecidos eram aqueles
de propriedade da Entidade Convenente, e se os mesmos
estavam sendo utilizados na consecução do objeto do
convênio.
Assim, embora a entidade beneficiada tenha
encaminhado prestação de contas referente aos recursos
recebidos, a mesma não apresentou todos os elementos
necessários para a correta análise, acarretando indicativo
de infringência ao parágrafo único do artigo 70 Parágrafo
Único da Constituição Federal, in verbis:
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial da União e das entidades da
administração direta e indireta, quanto à legalidade,
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções
e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso
Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de
controle interno de cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa �sica
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.
Demonstra-se a seguir, os pagamentos realizados para
aquisição de gasolina no exercício de 2013, conforme se
extrais dos processos de prestação de contas.
(Vide Tabela 4 - Demonstrativos dos Pagamentos com
Aquisição de Combus�vel)
Diante do exposto, a Entidade ao apresentar nas
prestações de contas, documentação fiscal referente à
aquisição de combus�vel sem, contudo, demonstrar
que os veículos abastecidos eram de propriedade da

mesma, ou se estavam sendo utilizados na consecução
do objeto conveniado, incorreu em irregularidade no
valor de R$ 1.186,63 (um mil cento e oitenta e seis
reais e sessenta e três centavos) referentes ao exercício
de 2013 correspondentes a 498,1654 VRTE, devendo
os responsáveis apresentarem os esclarecimentos
necessários, sob pena de devolução do montante
mencionado. (Doc. 02)
2.3.2. Das justificativas:
Quanto à prestação de contas deficiente na realização
da despesa com aquisição de combus�vel, alega, dentre
alguns pormenores:
Em se tratando da MEPES/AEFAP:
- Que ela possui em seu patrimônio privado, 2 (dois)
veículos automotores (um VW/GOL 1.0 GIV ano/modelo
2013/2014 e Honda/CG 150 FAN ESI ano/modelo
2012/2012), e 1 (uma) máquina agrícola tipo ”trator”;
- Que os abastecimentos “foram, por óbvio, realizados
nos referidos veículos”;
- Que tais veículos são de uso exclusivo da entidade, e
que o trator é utilizado na aplicação de aulas práticas
com seus alunos da escola agrícola;
- Que o automóvel e motocicleta são usados no apoio
educacional, e, por ser localizada na zona rural, utilizase os mesmos no transporte de docentes, palestrantes e
técnicos que realizam a capacitação dos alunos;
Em se tratando do “Pinheiros Futebol Clube”:
- Que o mesmo possui 2 (dois) veículos automotores
(um Ford/Fiesta GL, ano/modelo 2000/2000 cedido pela
INCAPER, e um ônibus Mercedes Benz/OF 1313, cedido
em comodato pela Prefeitura;
www.tce.es.gov.br

- Que, por situar-se na zona rural do município e possuir
caráter assistencial e esportivo, usa os mesmos para
locomoção de profissionais e alunos;
- Que assim, “resta perfeitamente justificado a aquisição
de combus�vel por parte destas entidades”.
2.3.3. Análise:
Como verificado na exordial, o gestor Antônio Carlos
Machado (Prefeito Municipal), supostamente acatou
a homologação da prestação de contas do Convênio
002/2013 contendo liquidação de despesa deficiente
na aquisição de combus�vel, incorrendo na infringência
ao disposto art. 70, parágrafo único, da CF. Na mesma
conduta, supostamente incorrera a Sra. Wanesia Glaucia
Fabris Favaro (Secretária Municipal de Educação), já
que homologou a prestação de contas deste mesmo
Convênio 002/2013. Consequentemente a MEPES AEFAP
– Associação da Escola Família Agrícola de Pinheiros,
por supostamente realizar despesas sem comprovar a
regular aquisição de combus�veis, incidiu igualmente na
afronta ao dispositivo em voga.
Do mesmo modo e incidindo nesta mesma irregularidade
(apesar de objeto diverso), o Sr. Antônio Carlos Machado
(Prefeito Municipal), por ter acatado a homologação da
prestação de contas do Convênio 005/2013 contendo
liquidação de despesa deficiente na aquisição de
combus�vel; bem como o Sr. Marcelo Gonçalves Campos
(Secretário Municipal de Esportes), por ter homologado
a prestação de contas deste convênio; e, igualmente a
entidade Pinheiros Futebol Clube, por realizar despesas
sem comprovar a regular aquisição de combus�veis,
todos foram apontados por supostamente incorrerem
na infringência ao disposto art. 70, parágrafo único, da
CF.
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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Pois bem.
Antes de tudo, se faz necessário ratificarmos e
colacionarmos o ordenamento jurídico supostamente
infringido:
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial da União e das entidades da
administração direta e indireta, quanto à legalidade,
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções
e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso
Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de
controle interno de cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa �sica
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.
Como observamos nos apontamentos, trata-se de
PRESUNÇÃO DE DANO AO ERÁRIO, onde a Equipe
Técnica entendeu que a MEPES AEFAP – Associação
da Escola Família Agrícola de Pinheiros (Entidade
conveniada), ao apresentar nas prestações de
contas, documentação fiscal referente à aquisição de
combus�vel sem demonstrar que os veículos abastecidos
eram de propriedade da mesma, ou se estavam sendo
utilizados na consecução do objeto conveniado, incorreu
em irregularidade no valor de R$ 9.570,88 (nove mil
quinhentos e setenta reais e oitenta e oito centavos),
correspondentes a 4.018,0017 VRTE.
No mesmo sentido, a Equipe Técnica entendeu que o
PINHEIROS FUTEBOL CLUBE (Entidade conveniada), ao
apresentar nas prestações de contas, documentação fiscal
referente à aquisição de combus�vel sem demonstrar

que os veículos abastecidos eram de propriedade do
mesmo (ou se estavam sendo utilizados na consecução
do objeto conveniado), incorrera em irregularidade no
valor de R$ 1.186,63 (um mil, cento e oitenta e seis reais
e sessenta e três centavos), correspondentes a 498,1654
VRTE.
Tais valores seriam passíveis de ressarcimento ao erário.
Pois bem.
As justificativas dos responsáveis, apesar de serem
parcas, assemelham-se na alegação de impossibilidade
de presunção do dano, posto alegarem, dentre outras
minudencias, que não há elementos capazes de suportar
a conclusão que as compras tenham sido efetuadas em
outros veículos.
Quanto à presunção do dano, importante tecermos
algumas considerações:
Os danos materiais, conforme pacífica e reiterada
jurisprudência, exigem a comprovação do quantum
reclamado, posto que, ao contrário dos danos morais,
não são presumíveis.
Para que haja qualquer imputação à parte, é
indispensável a efetiva comprovação da extensão dos
prejuízos patrimoniais que suportou, em decorrência
do ato ilícito. Por tal motivo, é a prova do dano material
de fundamental importância em qualquer ação
indenizatória.
A distribuição do ônus probatório vem fixada no Código
de Processo Civil segundo requisitos claros e objetivos,
previstos em seu art. 333, que dispõe:
Art. 333 - O ônus da prova incumbe:
I - Ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
www.tce.es.gov.br

II - Ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
A sistemática adotada pelo Diploma Processual Civil
pátrio, no que concerne ao ônus da prova, está muito
clara no art. 333, impondo ao autor o ônus fundamental
da prova de seu direito, e, ao réu, o ônus de demonstrar
qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo do
direito do autor. Assim, se o autor não se desvencilha
do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito,
quanto aos pretensos danos materiais, ressai indevidos
a indenização a tal �tulo.
Destaca-se, sobre o ônus da prova, da clássica obra de
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, que:
Esse ônus consiste na conduta processual exigida da
parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados
seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem
à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do
adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante
assume o risco de perder a causa se não provar os fatos
alegados dos quais depende a existência do direito
subjetivo que pretende resguardar através da tutela
jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato
alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.
(Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Direito
Processual Civil e Processo de Conhecimento. v. I. - Rio
de Janeiro: Forense, 2008, 50. ed., p. 420).
A um só tempo, destarte, deve-se ver na prova a ação e
o efeito de provar, quando se sabe, como Couture, que
“provar é demonstrar de algum modo a certeza de um
fato ou a veracidade de uma afirmação”.
Neste sentido é a orientação jurisprudencial, valendo
destacar:
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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ACÓRDÃO TC-573/2014 – PLENÁRIO
Tratam os presentes autos de Denúncia (ﬂ. 04), em que
se noticia a possível ocorrência de irregularidades na
realização da festividade denominada “XXV Forró da
Tábua Lascada” (ﬂs. 05/09) que ocorreu nos dias 23, 24,
25 e 26 de junho de 2005. Juntamente com o expediente,
encaminhou cópia de representação ao Ministério
Público Estadual.
(...)
II.2
–
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS: O Município de Pedro Canário
celebrou o Convênio nº 011/05 (ﬂs. 400/402) entre
a Prefeitura Municipal de Pedro Canário e a Comissão
Organizadora do “XXV Forró da Tábua Lascada” com o
objetivo de a Prefeitura subsidiar a referida Comissão
para a realização dos festejos nos dias 23, 24, 25 e 26 de
junho/05. Na forma da Lei Municipal nº 723/2005 (ﬂs.
395/396) de 05/04/2005 (art. 3º), “para a organização
e realização da festa, será aberta uma conta bancária
específica em nome da “Comissão de Festa da Tábua
Lascada”, que será movimentada pelo seu Presidente
e Tesoureiro”. Em 05/04/2005 foi expedido o Decreto
Municipal nº 201/2005 (ﬂs. 398) designando os
componentes da Comissão da festa, quais sejam: (...)
(presidente), (...), (...), (...), (...), (...) e (...). O valor a
ser repassado à Comissão seria de até R$ 350.000,00
(trezentos e cinquenta mil reais), na forma descrita na
Cláusula Terceira do Convênio nº 011/05, sendo que as
despesas necessárias para execução das festividades
seriam de responsabilidade da Comissão, sendo liberadas
pela Secretaria Municipal de Finanças, devidamente
autorizadas pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal. A Conta
aberta para o recebimento dos recursos transferidos
estava em nome do Sr. (...) e da Sra. (...) (Presidente),

que à época, ocupava o cargo de Secretária Municipal de
Ação Social e era primeira dama do Município. Em junho
de 2005 foi feito um Termo Aditivo ao Convênio (ﬂs.
404/405) com vistas a acrescer R$ 40.000,00 (quarenta
mil reais), tendo assim o valor do convênio passado a ser
então de R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais).
(...). Foi constatado na ITI nº 270/06 (ﬂs. 742/746) que
a Administração Pública não obedeceu ao princípio da
legalidade, impessoalidade e moralidade, pois não há
previsão legal de que os recursos sejam repassados para
conta de particulares. A equipe de auditoria atestou a
existência de notas fiscais e recibos acerca das despesas,
mas não identificou a liquidação da despesa na aquisição
de bens e/ou produtos e serviços. (...) acompanho em
parte o entendimento do NEC, e afasto o ressarcimento
no montante de R$ 305.446,76 (trezentos e cinco mil
quatrocentos e quarenta e seis reais e setenta e seis
centavos), por entender que não há que se falar em
ressarcimento integral e em dano presumido, pois o
evento foi realizado. (...) entendo que há necessidade
de compreender as falhas no contexto de toda a gestão
enfocada, pois, embora, da análise fática dos fatos
demonstre que a opção adotada pelo responsável
tenha representado a ausência de estrita observância
aos comandos normativos a respeito da comprovação
de despesa, não restou comprovado a má-fé do gestor.
(...) Por outro lado, tendo em vista que, da análise dos
documentos, verificou-se, também, a ocorrência de
diversas irregularidades, como a total ausência de
planejamento – que é imprescindível para eventos desse
porte e evitariam os equívocos ocorridos inexistência de
orçamentos em planilhas nas quais constasse o custo
unitário de cada serviço, o correto processamento da
www.tce.es.gov.br

inexigibilidade dos concertos, a descrição sucinta e
clara do objeto dos contratos, a correta liquidação das
despesas, dentre outras, opina-se pela expedição de
determinação, ao atual gestor, que observe os preceitos
da Lei 8666/93 na realização de eventos semelhantes.
ACÓRDÃO TC-537/2016 – PLENÁRIO
Cuidam os presentes autos de Fiscalização Ordinária
realizada na Prefeitura Municipal de São Mateus,
referente ao exercício de 2003, com base no Plano de
Auditoria nº 283/2005 (ﬂs. 01).
(...) VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO, RODRIGO
FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
(...) II.4 - Do Mérito:
Primeiramente, em relação à irregularidade constante
no item 3.1.1 da ITC 2675/2015 - Pagamento de itens
além das quantidades contratadas, há que se ressaltar
que apesar dos itens terem ultrapassado o previsto
no Contrato, ou seja, executadas em quantidades não
contempladas originalmente, sem que fosse firmado o
respectivo Termo Aditivo, o pagamento dos serviços/
obras foi efetuado por parte da Administração Municipal
com a comprovação de sua execução, através de Termos
de Recebimento Definitivos e Boletins de Medição (ﬂs.
105/176), o que afasta a hipótese de dano ao erário,
como asseverou a área técnica.
Nesse sentido, a condenação em dano ao erário depende
da prática de ato que resulte em perda patrimonial,
desvio, apropriação ou dilapidação do patrimônio
público, o que a meu ver não se confirmou no caso em
tela.
(...). Neste contexto, em dissonância do entendimento
da área técnica, especialmente respaldado na tese da
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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inviabilidade de imputação de ressarcimento por dano
presumido, afasto a devolução ao erário apontada,
mantendo, contudo, a irregularidade de não formalização
de Termos Aditivos por aquela Municipalidade, em
atendimento pleno a legislação sobre a matéria, sem
aplicar penalidade em face da decretação de prescrição.
ACÓRDÃO TC-788/2016 – PLENÁRIO
Trata-se de Auditoria Ordinária realizada na Secretaria de
Estado da Cultura – SECULT, relativa ao exercício de 2012,
em cumprimento ao Plano e Programa de Fiscalização
nº 035/2013 (ﬂs. 01), a qual deu origem ao Relatório de
Auditoria RAO 48/2013 (ﬂs. 17/68) e à Instrução Técnica
Inicial ITI 729/2013 (ﬂs. 519/550) (...).
(...) II FUNDAMENTAÇÃO
(...) II.2 MÉRITO
(...) II.2.3 – FALHAS NA LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS
COM REFEIÇÕES, “COFFEE BREAK” E SERVIÇOS DE
HOSPEDAGEM (item 2.3 da ITC 4360/2015)
Consta do relatório de auditoria que as despesas com
refeições, hospedagens e coﬀee break foram pagas sem
a devida observância da regra legal estabelecida na Lei
4320/1964, não havendo assim a regular liquidação
de despesa, ou seja, porque realizada sem elementos
capazes de comprovar a efetiva prestação dos serviços.
(...) A defesa argumenta em síntese que apesar das
liquidações ocorrerem de forma inconsistente, não
houve má-fé e sequer prejuízo ao erário, afirmando
que as notas fiscais foram conferidas e atestadas pelo
gestor do contrato, inclusive com acompanhamento
e fiscalização “in loco” dos serviços e fornecimentos
prestados.
Após análise das justificativas, o Núcleo de Estudos

Técnicos e Análises Conclusivas - NEC sugere a
manutenção da irregularidade e devolução ao erário
do montante de R$ 70.604,79 (setenta mil seiscentos
e quatro reais e setenta e nove centavos), uma vez que
manteve o valor total de R$ 6.500,00 relativo à Nota
fiscal 4793, R$ 33.070,79 relativo à Nota Fiscal 4909,
R$ 14.550,00 relativo à Nota Fiscal 4910 e R$ 16.484,00
relativo à Nota Fiscal 4911.
(...). Pelos documentos acostados aos autos, entendo
que embora existam falhas formais na comprovação
da prestação dos serviços, os elementos trazidos são
suficientes para concluir pela sua adequada execução,
de modo que a devolução de valores constituiria
enriquecimento ilícito sem causa da Administração.
Há de se ressaltar que consta dos autos documentos que
comprovam a realização dos eventos (...).
Além disso, consta relatório de serviços prestados em
relação aos eventos supracitados (ﬂs. 439/440, 464/467),
devidamente assinado pela Subsecretária de Patrimônio
Cultural, Sra. (...), onde atesta a execução dos serviços.

jurisprudência pacificada do STJ, não vislumbro, no caso
concreto, elementos suficientes que comprovem a máfé ou conduta dolosa do responsável, e nem mesmo
prejuízo ao erário, afasto o ressarcimento e considero
que as falhas na liquidação não têm o condão de macular
as contas ora analisadas.
(Grifos nossos).
Quando compulsamos a defesa, realmente não
podemos presumir que tais abastecimentos não foram
efetuados nos veículos de propriedade das entidades,
POIS AMBAS AO APRESENTARAM NAS PRESTAÇÕES
DE CONTAS, DOCUMENTAÇÃO FISCAL REFERENTE À
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, e, salvo melhor juízo,
tal aquisição fora executada de maneira adequada, não
podendo se falar em ressarcimento.
Logo, tendo como bússola o fato concreto de que
inexistiu dano, também pelo fato da documentação
fiscal referente à aquisição de combus�vel ter sido
apresentada (apesar da ausência de informações), não
merece prosperar os apontamentos vestibulares.

Neste contexto, ainda que reconheça a existência de
falhas formais, estas não são suficientes para condenar
os responsáveis à devolução dos valores despendidos,
sob pena de se configurar ressarcimento por dano
presumido, rechaçado pela jurisprudência dominante
do STJ.

Destarte, com o objetivo de não se tornar
demasiadamente longa nossa conclusão, bem como
apoiado nesse fundamento derradeiro, concessa
maxima venia e salvo melhor juízo, não há como imputar
tal conduta irregular aos respectivos gestores, devendo
ser ACOLHIDAS AS JUSTIFICATIVAS.

(...). Por outro giro, de todos os eventos realizados, não
verifiquei nenhuma despesa constante das prestações
de contas que tivesse evidente desvio de finalidade,
tratando todas, basicamente, de gastos com refeições,
coﬀee break e hospedagem de eventos (...).

2.4 – Ausência de publicação de resumo de contrato na
imprensa oficial – responsável: Antonio Carlos Machado
– Prefeito Municipal

Nesse sentido, na linha das alegações da defesa e da
www.tce.es.gov.br

É nossa modesta opinio.

2.4.1. Do Relatório:
Passamos à transcrição do constante ut item 5.4.1.1 do
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RA-O 72/2014:
Compulsando o processo, a equipe de auditoria verificou
que o resumo do contrato foi publicado no dia 06
de junho de 2013 no Mural da Prefeitura, conforme
declaração anexada aos autos pelo Sr. Arlindo Lopes de
Assis - Secretário Municipal de Administração e Finanças.
Não foi identificada nos autos, a publicação do resumo
do contrato na imprensa oficial.
A Constituição Federal, dada a sua importância, erigiu em
Princípio Constitucional a Publicidade, dado que os atos
administrativos devem ser levados ao conhecimento dos
administrados.
Assim dispõe o art. 37, caput da Constituição Federal:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte: (grifamos)
Isso porque, como regra, os atos administrativos
praticados pelo Estado interferem na órbita dos direitos
e patrimônio dos particulares, razões pelas quais devem
ser do conhecimento geral da sociedade, inclusive para
viabilizar o controle dos atos administrativos.

Parágrafo único. A publicação resumida do instrumento
de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial,
que é condição indispensável para sua eficácia, será
providenciada pela Administração até o quinto dia útil
do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no
prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu
valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto no art.
26 desta Lei. (Grifamos)
Sobre o assunto também a Lei Orgânica do Município em
seu artigo 86, §§1º e 2º, assim dispõe:
Art. 86 – As publicações das leis e atos municipais farse-ão em Órgão Oficial, imprensa com circulação neste
Município, mural de informações de acesso público
localizado na sede da Prefeitura Municipal, na Câmara
Municipal e/ou site oficial desta municipalidade.
§1º. A publicação dos atos não normativos pela imprensa
poderá ser resumida.
§2º. A escolha do órgão de imprensa particular para
divulgação dos atos municipais será por meio de
licitação, em que se levarão em conta, além dos preços,
as circunstâncias da periodicidade, tiragem e distribuição
Diante do exposto, cabe ao responsável justificar a
ausência de publicação do resumo do contrato na
imprensa oficial. (Doc.03)

A Lei das Licitações, por seu turno prevê no seu artigo 61
Parágrafo único, o que se segue:

Passamos agora à transcrição do constante ut item
5.5.1.1 do RA-O 72/2014:

Art. 61. Todo contrato deve mencionar os nomes das
partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato
que autorizou a sua lavratura, o número do processo da
licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição
dos contratantes às normas desta Lei e às cláusulas
contratuais.

Compulsando o processo, a equipe de auditoria verificou
que o resumo do contrato 025/13, foi publicado no
dia 25 de fevereiro de 2013 no Mural da Prefeitura,
conforme declaração anexada aos autos pelo Sr. Arlindo
Lopes de Assis - Secretário Municipal de Administração
e Finanças.
www.tce.es.gov.br

Não foi identificada nos autos, a publicação do resumo
do contrato na imprensa oficial.
A Constituição Federal, dada a sua importância, erigiu em
Princípio Constitucional a Publicidade, dado que os atos
administrativos devem ser levados ao conhecimento dos
administrados.
Assim dispõe o art. 37, caput da Constituição Federal:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte: (grifamos)
Isso porque, como regra, os atos administrativos
praticados pelo Estado interferem na órbita dos direitos
e patrimônio dos particulares, razões pelas quais devem
ser do conhecimento geral da sociedade, inclusive para
viabilizar o controle dos atos administrativos.
A Lei das Licitações, por seu turno prevê no seu artigo 61
Parágrafo Único, o que se segue:
Art. 61. Todo contrato deve mencionar os nomes das
partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato
que autorizou a sua lavratura, o número do processo da
licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição
dos contratantes às normas desta Lei e às cláusulas
contratuais.
Parágrafo único. A publicação resumida do instrumento
de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial,
que é condição indispensável para sua eficácia, será
providenciada pela Administração até o quinto dia útil
do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no
prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu
valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto no art.
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26 desta Lei. (Grifamos)

eficiência e, também, ao seguinte:(grifamos)

Sobre o assunto também a Lei Orgânica do Município em
seu artigo 86, §§1º e 2º, assim dispõe:

Isso porque, como regra, os atos administrativos
praticados pelo Estado interferem na órbita dos direitos
e patrimônio dos particulares, razões pelas quais devem
ser do conhecimento geral da sociedade, inclusive para
viabilizar o controle dos atos administrativos.

Art. 86 – As publicações das leis e atos municipais farse-ão em Órgão Oficial, imprensa com circulação neste
Município, mural de informações de acesso público
localizado na sede da Prefeitura Municipal, na Câmara
Municipal e/ou site oficial desta municipalidade.
§1º. A publicação dos atos não normativos pela imprensa
poderá ser resumida.
§2º. A escolha do órgão de imprensa particular para
divulgação dos atos municipais será por meio de
licitação, em que se levarão em conta, além dos preços,
as circunstâncias da periodicidade, tiragem e distribuição
Diante do exposto, cabe ao responsável justificar a não
publicação do resumo do contrato na imprensa oficial.
(Doc.04)
Passamos agora à transcrição do constante ut item
5.6.1.1 do RA-O 72/2014:
Compulsando o processo, a equipe de auditoria não
identificou nos autos a publicação do resumo do contrato
020/13 e seus termos aditivos na imprensa oficial.
A Constituição Federal, dada a sua importância, erigiu em
Princípio Constitucional a Publicidade, dado que os atos
administrativos devem ser levados ao conhecimento dos
administrados.
Assim dispõe o art. 37, caput da Constituição Federal:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e

divulgação dos atos municipais será por meio de
licitação, em que se levarão em conta, além dos preços,
as circunstâncias da periodicidade, tiragem e distribuição
Diante do exposto, cabe ao responsável justificar a não
publicação do resumo do contrato e seus termos aditivos
na imprensa oficial. (Doc.05)

A Lei das Licitações, por seu turno prevê no seu artigo 61
Parágrafo Único, o que se segue:

Passamos agora à transcrição do constante ut item
5.7.1.2 do RA-O 72/2014:

Art. 61. Todo contrato deve mencionar os nomes das
partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato
que autorizou a sua lavratura, o número do processo da
licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição
dos contratantes às normas desta Lei e às cláusulas
contratuais.

Compulsando o processo, a equipe de auditoria verificou
que o resumo do contrato 047/13 foi publicado no dia
26 de março de 2013 no Mural da Prefeitura, conforme
declaração anexada aos autos pelo Sr. Arlindo Lopes de
Assis - Secretário Municipal de Administração e Finanças.

Parágrafo único. A publicação resumida do instrumento
de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial,
que é condição indispensável para sua eficácia, será
providenciada pela Administração até o quinto dia útil
do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no
prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu
valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto no art.
26 desta Lei. (Grifamos)
Sobre o assunto também a Lei Orgânica do Município em
seu artigo 86, §§1º e 2º, assim dispõe:
Art. 86 – As publicações das leis e atos municipais farse-ão em Órgão Oficial, imprensa com circulação neste
Município, mural de informações de acesso público
localizado na sede da Prefeitura Municipal, na Câmara
Municipal e/ou site oficial desta municipalidade.

Não foi identificada nos autos, a publicação do resumo
do contrato na imprensa oficial.
A Constituição Federal, dada a sua importância, erigiu em
Princípio Constitucional a Publicidade, dado que os atos
administrativos devem ser levados ao conhecimento dos
administrados.
Assim dispõe o art. 37, caput da Constituição Federal:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte: (grifamos)

§1º. A publicação dos atos não normativos pela imprensa
poderá ser resumida.

Isso porque, como regra, os atos administrativos
praticados pelo Estado interferem na órbita dos direitos
e patrimônio dos particulares, razões pelas quais devem
ser do conhecimento geral da sociedade, inclusive para
viabilizar o controle dos atos administrativos

§2º. A escolha do órgão de imprensa particular para

A Lei das Licitações, por seu turno prevê no seu artigo 61

www.tce.es.gov.br
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Parágrafo Único, o que se segue:

5.8.1.1 do RA-O 72/2014:

Art. 61. Todo contrato deve mencionar os nomes das
partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato
que autorizou a sua lavratura, o número do processo da
licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição
dos contratantes às normas desta Lei e às cláusulas
contratuais.

Compulsando o processo, a equipe de auditoria verificou
que o resumo do contrato 060/13, foi publicado no dia
28 de maio de 2013 no Mural da Prefeitura, conforme
declaração anexada aos autos pelo Sr. Arlindo Lopes de
Assis - Secretário Municipal de Administração e Finanças.

Parágrafo único. A publicação resumida do instrumento
de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial,
que é condição indispensável para sua eficácia, será
providenciada pela Administração até o quinto dia útil
do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no
prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu
valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto no art.
26 desta Lei. (Grifamos)
Sobre o assunto também a Lei Orgânica do Município em
seu artigo 86, §§1º e 2º, assim dispõe:
Art. 86 – As publicações das leis e atos municipais farse-ão em Órgão Oficial, imprensa com circulação neste
Município, mural de informações de acesso público
localizado na sede da Prefeitura Municipal, na Câmara
Municipal e/ou site oficial desta municipalidade.
§1º. A publicação dos atos não normativos pela imprensa
poderá ser resumida.
§2º. A escolha do órgão de imprensa particular para
divulgação dos atos municipais será por meio de
licitação, em que se levarão em conta, além dos preços,
as circunstâncias da periodicidade, tiragem e distribuição
Diante do exposto, cabe ao responsável justificar a
ausência de publicação do resumo do contato na
imprensa oficial. (Doc.06)
Passamos agora à transcrição do constante ut item

Não foi identificada nos autos, a publicação do resumo
do contrato na imprensa oficial.
A Constituição Federal, dada a sua importância, erigiu em
Princípio Constitucional a Publicidade, dado que os atos
administrativos devem ser levados ao conhecimento dos
administrados.
Assim dispõe o art. 37, caput da Constituição Federal:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte (grifamos)
Isso porque, como regra, os atos administrativos
praticados pelo Estado interferem na órbita dos direitos
e patrimônio dos particulares, razões pelas quais devem
ser do conhecimento geral da sociedade, inclusive para
viabilizar o controle dos atos administrativos.

Parágrafo único. A publicação resumida do instrumento
de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial,
que é condição indispensável para sua eficácia, será
providenciada pela Administração até o quinto dia útil
do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no
prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu
valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto no art.
26 desta Lei. (Grifamos)
Sobre o assunto também a Lei Orgânica do Município em
seu artigo 86, §§1º e 2º, assim dispõe:
Art. 86 – As publicações das leis e atos municipais farse-ão em Órgão Oficial, imprensa com circulação neste
Município, mural de informações de acesso público
localizado na sede da Prefeitura Municipal, na Câmara
Municipal e/ou site oficial desta municipalidade.
§1º. A publicação dos atos não normativos pela imprensa
poderá ser resumida.
§2º. A escolha do órgão de imprensa particular para
divulgação dos atos municipais será por meio de
licitação, em que se levarão em conta, além dos preços,
as circunstâncias da periodicidade, tiragem e distribuição
Diante do exposto, cabe ao responsável justificar a
ausência de publicação do resumo do contrato na
imprensa oficial. (Doc.07)

A Lei das Licitações, por seu turno prevê no seu artigo 61
Parágrafo único, o que se segue:

Passamos agora à transcrição do constante ut item
5.9.1.1 do RA-O 72/2014:

Art. 61. Todo contrato deve mencionar os nomes das
partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato
que autorizou a sua lavratura, o número do processo da
licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição
dos contratantes às normas desta Lei e às cláusulas
contratuais.

Compulsando o processo, a equipe de auditoria verificou
que o resumo do contrato 069/13, foi publicado no dia
10 de junho de 2013 no Mural da Prefeitura, conforme
declaração anexada aos autos pelo Sr. Arlindo Lopes de
Assis - Secretário Municipal de Administração e Finanças.

www.tce.es.gov.br

Não foi identificada nos autos, a publicação do resumo
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do contrato na imprensa oficial.
A Constituição Federal, dada a sua importância, erigiu em
Princípio Constitucional a Publicidade, dado que os atos
administrativos devem ser levados ao conhecimento dos
administrados.
Assim dispõe o art. 37, caput da Constituição Federal:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte: (grifamos)
Isso porque, como regra, os atos administrativos
praticados pelo Estado interferem na órbita dos direitos
e patrimônio dos particulares, razões pelas quais devem
ser do conhecimento geral da sociedade, inclusive para
viabilizar o controle dos atos administrativos

Sobre o assunto também a Lei Orgânica do Município em
seu artigo 86, §§1º e 2º, assim dispõe:
Art. 86 – As publicações das leis e atos municipais farse-ão em Órgão Oficial, imprensa com circulação neste
Município, mural de informações de acesso público
localizado na sede da Prefeitura Municipal, na Câmara
Municipal e/ou site oficial desta municipalidade.
§1º. A publicação dos atos não normativos pela imprensa
poderá ser resumida.
§2º. A escolha do órgão de imprensa particular para
divulgação dos atos municipais será por meio de
licitação, em que se levarão em conta, além dos preços,
as circunstâncias da periodicidade, tiragem e distribuição
Diante do exposto, cabe ao responsável justificar a
ausência de publicação do resumo do contrato na
imprensa oficial. (Doc.08)

A Lei das Licitações, por seu turno prevê no seu artigo 61
Parágrafo Único, o que se segue:

Passamos agora à transcrição do constante ut item
5.10.1.1 do RA-O 72/2014:

Art. 61. Todo contrato deve mencionar os nomes das
partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato
que autorizou a sua lavratura, o número do processo da
licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição
dos contratantes às normas desta Lei e às cláusulas
contratuais.

Compulsando o processo, a equipe de auditoria verificou
que o resumo do contrato 103/13, foi publicado no dia
30 de outubro de 2013 no Mural da Prefeitura, conforme
declaração anexada aos autos pelo Sr. Arlindo Lopes de
Assis - Secretário Municipal de Administração e Finanças.

Parágrafo único. A publicação resumida do instrumento
de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial,
que é condição indispensável para sua eficácia, será
providenciada pela Administração até o quinto dia útil
do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no
prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu
valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto no art.
26 desta Lei. (Grifamos)

Não foi identificada nos autos, a publicação do resumo
do contrato na imprensa oficial.
A Constituição Federal, dada a sua importância, erigiu em
Princípio Constitucional a Publicidade, dado que os atos
administrativos devem ser levados ao conhecimento dos
administrados.
Assim dispõe o art. 37, caput da Constituição Federal:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de
www.tce.es.gov.br

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte: (grifamos)
Isso porque, como regra, os atos administrativos
praticados pelo Estado interferem na órbita dos direitos
e patrimônio dos particulares, razões pelas quais devem
ser do conhecimento geral da sociedade, inclusive para
viabilizar o controle dos atos administrativos.
A Lei das Licitações, por seu turno prevê no seu artigo 61
Parágrafo único, o que se segue:
Art. 61. Todo contrato deve mencionar os nomes das
partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato
que autorizou a sua lavratura, o número do processo da
licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição
dos contratantes às normas desta Lei e às cláusulas
contratuais.
Parágrafo único. A publicação resumida do instrumento
de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial,
que é condição indispensável para sua eficácia, será
providenciada pela Administração até o quinto dia útil
do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no
prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu
valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto no art.
26 desta Lei. (Grifamos)
Sobre o assunto também a Lei Orgânica do Município em
seu artigo 86, §§1º e 2º, assim dispõe:
Art. 86 – As publicações das leis e atos municipais farse-ão em Órgão Oficial, imprensa com circulação neste
Município, mural de informações de acesso público
localizado na sede da Prefeitura Municipal, na Câmara
Municipal e/ou site oficial desta municipalidade.
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§1º. A publicação dos atos não normativos pela imprensa
poderá ser resumida.

- Que as publicações no DIOES oneram por demais os
municípios.

§2º. A escolha do órgão de imprensa particular para
divulgação dos atos municipais será por meio de
licitação, em que se levarão em conta, além dos preços,
as circunstâncias da periodicidade, tiragem e distribuição

2.4.3. Análise:

Diante do exposto, cabe ao responsável justificar a não
publicação do resumo do contrato na imprensa oficial.
(Doc.09)
2.4.2. Das justificativas:
Quanto à ausência de publicação de resumo de contrato
na imprensa oficial, alega, dentre alguns pormenores:
- Que faltou aos Auditores de Controle Externo desta
H. Corte de Contas, a “compreensão do que de fato é
imprensa oficial”, entendendo aqueles que esta seria o
Diário Oficial do Estado ou Diário Oficial da União;
- Que “imprensa oficial” seria “gênero”, ou seja, que em
se tratando de município, essa “imprensa oficial” seria o
“mural” e o site www.pinheiros.gov.br;
- Que a Lei 8.666/93 determina que sejam os municípios
que definem através de lei, o que seria a sua “imprensa
oficial”;
- Que o sentido teleológico desejado pelo ordenamento,
é fazer com que o administrador dê aos seus
jurisdicionados a transparência de seus atos;
- Que o art. 86 da Lei Orgânica Municipal de Pinheiros/
ES possibilita que essa transparência e publicidade seja
dada mediante o “mural de informações de acesso
público localizado na sede da Prefeitura Municipal (...)”;
- Que foi publicado neste mural apenas o resumo do
contrato, sendo os demais atos publicados no DIOES;

Seguindo nossa dialética, cumpre trazermos aos autos
o disciplinado no ordenamento jurídico supostamente
infringido (art. 37, caput, da CF c/c art. 61, parágrafo
único, da Lei 8.666/93 e art. 86, §§ 1º e 2º, da Lei
Orgânica Municipal):
Constituição Federal:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
A Lei das Licitações:
Art. 61. Todo contrato deve mencionar os nomes das
partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato
que autorizou a sua lavratura, o número do processo da
licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição
dos contratantes às normas desta Lei e às cláusulas
contratuais.
Parágrafo único. A publicação resumida do instrumento
de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial,
que é condição indispensável para sua eficácia, será
providenciada pela Administração até o quinto dia útil
do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no
prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o
seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto no
art. 26 desta Lei.
Lei Orgânica do Município de Pinheiros/ES:
www.tce.es.gov.br

Art. 86 – As publicações das leis e atos municipais farse-ão em Órgão Oficial, imprensa com circulação neste
Município, mural de informações de acesso público
localizado na sede da Prefeitura Municipal, na Câmara
Municipal e/ou site oficial desta municipalidade.
§ 1º. A publicação dos atos não normativos pela imprensa
poderá ser resumida.
§ 2º. A escolha do órgão de imprensa particular para
divulgação dos atos municipais será por meio de licitação,
em que se levarão em conta, além dos preços, as
circunstâncias da periodicidade, tiragem e distribuição.
Pois bem.
A publicação resumida do instrumento de contrato
na imprensa oficial é condição indispensável para sua
eficácia. Essa regra, a qual trata da publicidade do
instrumento contratual, está fixado no art. 61, parágrafo
único, da Lei 8.666/93.
Seu conteúdo, todavia, gera efeitos para além da mera
publicação do ajuste, ao impor essa formalidade como
condição para eficácia do negócio jurídico.
O plano da eficácia, de acordo com Marcos Bernardes
de Mello:
“… é a parte do mundo jurídico onde os fatos jurídicos
produzem os seus efeitos”
Para produzir seus efeitos, o fato jurídico precisa reunir
as condições necessárias para passar pelo plano da
eficácia. Do contrário, ele poderá até existir e ser válido,
mas não gerará efeitos no mundo jurídico.
Nessa seara, se a publicação do contrato administrativo
é condição para sua eficácia, não se pode admitir que
ele gere efeitos entre as partes contratantes antes do
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advento daquela formalidade.
Note-se que as consequências dessa conclusão impactam
consideravelmente na relação jurídica, uma vez que os
deveres contratuais pactuados entre as partes somente
passarão a ser exigíveis a partir do momento em que o
extrato do contrato for publicado.
Isso implica na impossibilidade de prazos contratuais
serem contabilizados, de maquinário e pessoal serem
mobilizados. A Administração fica impedida de exigir
do particular a execução do objeto enquanto o contrato
firmado entre eles não se tornar público.
Autores como Marçal Justen Filho (Comentários à
Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 14. ed.
Dialética, 2010. p. 759), Carlos Ari Sundfeld (Licitação e
contrato administrativo. Malheiros, 1994. p. 216-217) e
Joel de Menezes Niebuhr (Licitação pública e contrato
administrativo. Zênite, 2008. p. 443), corroboram a
tese, ensinando que antes da publicação, o contrato
administrativo sequer é vigente.
A questão, evidentemente, pode causar transtornos
para a Administração. Objetos simples (galões de água,
por exemplo), os quais poderiam ser entregues no dia
seguinte ao da formalização do ajuste, não são, em tese,
passíveis de serem exigidos do particular enquanto a
publicação resumida do instrumento contratual não
ocorrer. Da mesma forma, o início de obras contratadas
pelo Poder Público fica vinculado àquela mesma
formalidade.
Por isso, é de todo recomendável que a Administração,
ao firmar contrato administrativo, procure publicar o seu
extrato o mais rapidamente possível já que, como se vê,
a celeridade da execução do encargo pelo particular e,

consequentemente, do saneamento da necessidade
do Poder Público, passam necessariamente pela
observância daquela formalidade.
A Lei 8.883, de 08/06/1994, alterou e acrescentou vários
dispositivos à Lei 8.666/93, a qual regulamenta o art. 37,
inciso XXI, da Constituição Federal, instituindo normas
para licitações e contratos da Administração Pública.
Na Seção II da Lei 8.666/1993, que trata “Da Formalização
dos Contratos”, foi acrescentado parágrafo único ao seu
art. 61, o qual reza que:
Parágrafo único. A publicação resumida do instrumento
de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial,
que é condição indispensável para sua eficácia, será
providenciada pela Administração até o quinto dia útil
do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no
prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o
seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto no
art. 26 desta Lei”.
A norma transcrita acima se refere à publicação
resumida do instrumento de contrato e seus eventuais
aditamentos, trazendo explicitamente, no texto
legal, referências concernentes à eficácia do contrato
administrativo, bem como à questão dos prazos para sua
publicação.
O texto aduz que as publicações em questão devem
ocorrer na imprensa oficial, cuja definição encontra-se
contida no art. 6°, inciso XIII, da Lei de Licitações, senão
vejamos:
XIII – Imprensa Oficial – veículo oficial de divulgação
da Administração Pública, sendo para a União o Diário
Oficial da União, e, para os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios, o que for definido nas respectivas leis;
www.tce.es.gov.br

O único veículo de divulgação explicitado no texto
legal retro é o Diário Oficial da União, no qual todos os
contratos e aditamentos provenientes da Administração
Direita e Indireta da União deverão ser publicados no
veículo supramencionado. Em relação aos Estados,
Distrito Federal e Municípios, os mesmos deverão definir
em leis próprias que veículo de divulgação será instituído
como imprensa oficial de cada um deles.
Quanto à eficácia do contrato e seus aditamentos,
entendida esta como a propriedade que tem determinado
ato ou fato para produzir o resultado almejado, o texto
ora em comento determina que a publicação resumida
de referidos instrumentos é condição indispensável para
sua ocorrência. Assim, os instrumentos contratuais e
possíveis aditamentos, somente produzirão efeitos após
devidamente publicados.
Como dito, na qual repisamos, a consequência para a
falta de publicação é a ineficácia do contrato, isto é, o
pacto existe, nada se lhe aponta de inválido, porém não
estará apto a produzir efeitos.
Sobre o assunto, Jessé Torres Pereira Júnior, na
obra Comentários à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos. Ed. Dialética, 2002 comenta o fato em
questão, explicitando que a norma considera o contrato
administrativo de eficácia contida porque impede que
os direitos e obrigações nele previstos sejam exigíveis
reciprocamente enquanto não ocorrer a publicação
do respectivo resumo. Postas em inércia pela falta de
publicação, as partes atentam contra os princípios da
continuidade, finalidade e prevalência do interesse
público. Daí a correta opção do legislador por incumbir
a Administração de providenciar a publicação, em sua
correspondente imprensa oficial.
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Ao compulsarmos as escusas acostadas, dentre algumas
minudências, explica o responsável que imprensa
oficial seria “gênero”, ou seja, que em se tratando de
município, essa “imprensa oficial” seria o “mural” e o
site da Prefeitura; que a Lei 8.666/93 determina que
são os municípios que definem isso; que o sentido
teleológico é a transparência de seus atos; que a Lei
Orgânica Municipal de Pinheiros/ES possibilita que essa
transparência e publicidade seja dada mediante o “mural
de informações”; e que foi publicado neste mural apenas
o resumo do contrato, sendo os demais atos publicados
no DIOES.
Ao colidirmos tais assertivas com os apontamentos da
Área Técnica, bem como munido dos fundamentos
explanados, entendemos, data maxima venia, que não
“mereceria” prosperar as alegações de defesa, já que
não nos parece que a mera publicação no mural da
Prefeitura é suficiente para abranger o REAL sentido
teleológico deste imperativo, quer seja, A AMPLA
publicidade dos atos administrativos.
No entanto, o próprio ordenamento, quando afirma
que a publicação resumida do instrumento de contrato
na imprensa oficial é “condição indispensável para sua
eficácia”, e que as publicações dos atos municipais “farse-ão em Órgão Oficial, imprensa com circulação neste
Município, mural de informações de acesso público
localizado na sede da Prefeitura Municipal, na Câmara
Municipal e/ou site oficial desta municipalidade”, fica
límpido o caráter alternativo de tal imperativo.
Não nos restando outra opção, proferimos
nosso posicionamento pelo ACOLHIMENTO DAS
JUSTIFICATIVAS.
2.5 – Não celebração de termo aditivo, bem como

pagamentos com valores superiores aos aceitos pela
Administração – Responsáveis: Antonio Carlos Machado
– Prefeito e comercial Galvão Ltda – Empresa contratada

quinze centavos) para a gasolina e R$ 2,53 (dois reais e
cinquenta e três centavos) referente ao óleo diesel.

2.5.1. Do Relatório:

A seguir demonstramos os valores superiores pagos no
fornecimento de combus�vel:

Passamos à transcrição do constante ut item 5.6.1.2 do
RA-O 72/2014:

Vide Tabela 5 (Demonstrativo dos valores Pagos a Maior
referente a aquisição de combus�veis)

A fim de reajustar os preços dos combus�veis fornecidos,
a empresa Comercial Galvão Ltda. envia expediente
à Administração Municipal no dia 02 de dezembro de
2013, solicitando o reajuste de preços de combus�veis
passando o valor do óleo diesel de R$ 2,41 para R$ 2,53
e da gasolina V Power de R$ 3,05 para R$ 3,15.

Diante do exposto, a administração ao efetuar
pagamento acima do valor incorreu em irregularidade no
valor R$ 4.870,62 (quatro mil oitocentos e setenta reais e
sessenta e dois centavos), sendo R$ 283,82 (duzentos e
oitenta e três reais e oitenta e dois centavos) equivalente
a 130,3697 VRTE no exercício de 2013 e R$ 4.586,80
(quatro mil quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta
centavos), equivalente a 1.819,4407 VRTE no exercício
de 2014, devendo os responsáveis apresentarem os
esclarecimentos necessários, sob pena de devolução do
montante mencionado. (Doc.05)

Em 09 de dezembro de 2013, o Sr. Arlindo Lopes de Assis
– Secretário Municipal de Administração envia O�cio
n. ADM/PMP – 0011/2013, para a empresa Comercial
Galvão Ltda., informando que após consulta a assessoria
jurídica e de acordo com as orientações técnicas
contábeis recebidas, a municipalidade só tem condições
de ofertar reajuste na seguinte forma:
Produto Valor Contratado Valor Requerido Valor
Concedido
Óleo Diesel 2,41 2,53 2,47
Gasolina 3,05 3.15 3,11
Não foi identificada nos autos a manifestação da
empresa contratada, quanto ao O�cio expedido pela
Administração Municipal.
Inobstante a manifestação da Administração do valor
máximo a ser pago pelo combus�vel, a empresa
contratada ao emitir a documentação fiscal referente
ao fornecimento de combus�vel, cobrou o valor não
aceito pela Administração, ou seja, R$ 3,15 (três reais e
www.tce.es.gov.br

2.5.2. Das justificativas:
O Sr. Antônio Carlos Machado, ut ﬂs. 994/996,
basicamente explica:
- Que os contratos de fornecimento de combus�veis se
transformaram num verdadeiro pesadelo para o gestor
público, em decorrência da economia nacional relativa
aos preços do petróleo, e, em decorrência dos constantes
aumentos, obrigou a administração a adequar os preços
sob pena de enriquecimento sem causa;
- Que para eficiência de seus atos, a Administração
precisa diuturnamente de sua frota (que, por óbvio,
necessita de combus�veis e lubrificantes);
- Que a empresa, ao solicitar o referido reajuste, por um
lapso não juntou todos os documentos necessários para
comprovar o desequilíbrio econômico;
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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- Que, apesar da Procuradoria Municipal ter se
manifestado que não houve prova do desequilíbrio
econômico, bem como ter o Secretário de Administração
informado que o pedido de reajuste havia sido julgado
parcialmente procedente, “o lapso temporal da resposta
do munícipio à contratada” fez que os combus�veis
continuassem a serem fornecidos;
- Que, caso o fornecimento parasse, os serviços essenciais
também parariam;

em infringência ao previsto art. 37, caput da Constituição
Federal (Princípio da Eficiência)
Como consequência, a Comercial Galvão Ltda.
(Empresa Contratada), ao supostamente emitir nota
fiscal com valores unitários acima do estipulado pela
administração municipal (valores superiores aos aceitos
pela Administração Municipal), também incorreu em
inobservância ao mesmo dispositivo.

2.5.3. Análise:

Afirma a Área Técnica que, no dia 02 de dezembro de
2013 a empresa enviou solicitação de reajuste de preços,
passando o valor do óleo diesel de R$ 2,41 (dois reais
e quarenta e um centavos) para R$ 2,53 (dois reais
e cinquenta e três centavos), e da gasolina “V Power”
de R$ 3,05 (três reais e cinco centavos) para R$ 3,15
(três reais e quinze centavos), onde, após consulta a
assessoria jurídica e de acordo com as orientações
técnicas contábeis recebidas, a municipalidade só teve
condições de ofertar reajuste na seguinte forma R$ 2,47
(dois reais e quarenta e sete centavos) para óleo Diesel
e R$ 3,11 (três reais e onze centavos) para a gasolina,
não tendo sido identificada nos autos a manifestação
da empresa contratada (que, ao emitir a documentação
fiscal referente ao fornecimento de combus�vel, cobrou
o valor não aceito pela Administração) – o que fez os
responsáveis incorrerem em imputação de débito no
valor de R$ 4.870,62 (quatro mil oitocentos e setenta
reais e sessenta e dois centavos), equivalentes a
1.949,8104 VRTE.

Com o verificamos na exordial, Antonio Carlos Machado
(Prefeito Municipal), deixou de determinar a celebração
de 3º Termo Aditivo ao contrato 020/13 bem como
pagar valores superiores aos aceitos pela Administração
Municipal, e, ao proceder assim, supostamente incorreu

Em contrapartida, afirmam os justificantes basicamente
que os contratos de fornecimento de combus�veis
se transformaram num verdadeiro pesadelo; que a
empresa, ao solicitar o referido reajuste, não juntou
todos os documentos necessários; que, caso o

- Que cada vez que a política nacional alterna os valores,
o contratado tem apenas 08 (oito) horas para adequar
seu preço na bomba;
- Que esses fatos fizeram com que os preços fossem
pagos de acordo com cada abastecimento, ficando
devidamente comprovados nas NF’s que o município
efetivamente pagou pelo abastecimento ocorrido;
- Que o que gerou tal irregularidade foi exatamente a
busca pelo interesse público quando o município tentou
pagar um preço menor;
- Que é impossível ao gestor paralisar toda a frota até que
o incidente do reajuste fosse acertado, como também
seria impossível ao contratado congelar o seu preço por
mais de 8 (oito) horas, sendo tal conduta plenamente
justificada pelo princípio da razoabilidade e da boa-fé.
A empresa Comercial Galvão Ltda. pautou suas
justificativas de ﬂs. 1027/1028, no mesmo sentido.

www.tce.es.gov.br

fornecimento parasse, os serviços essenciais também
parariam; que cada vez que a política nacional alterna
os valores, o contratado tem apenas 08 (oito) horas para
adequar seu preço na bomba; que os preços fossem
pagos de acordo com cada abastecimento, ficando
devidamente comprovados nas NF’s; que o que gerou
tal irregularidade foi exatamente a busca pelo interesse
público quando o município tentou pagar um preço
menor; e que é impossível ao gestor paralisar toda a
frota até que o incidente do reajuste fosse acertado.
Passemos à análise do dispositivo legal supostamente
infringido, quer seja suposta ofensa ao Princípio da
Eficiência.
Pois bem.
A eficiência pública é diversa à eficiência privada e não
pode ser com esta confundida. Analisada sob o aspecto
privado, a eficiência vincula-se à maximização de
riquezas, mediante majoração do lucro ou da participação
de mercado e redução de custos. A eficiência pública,
por sua vez, refere-se à satisfação do bem comum com
justiça social, baseado em uma síntese e composição
dos diversos interesses públicos de uma sociedade. A
eficiência pública está assentada, em verdade, sob um
pêndulo que gravita sobre a análise de resultados e,
por outro lado, sobre a necessidade de efetivação de
garantias socioeconômicas.
A eficiência administrativa, deve ser analisada, ainda,
sob dois aspectos distintos: o stricto sensu e o lato sensu.
A eficiência stricto sensu vincula-se à busca de um
ajustamento entre meios e fins, ou seja, a concretização
de uma relação adequada e razoável entre os bens e
serviços produzidos administrativamente e os recursos
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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necessários para obtê-los. A atuação administrativa
somente será eficiente se os resultados forem atingidos
de forma otimizada em relação aos meios despendidos,
devendo restar configurados aspectos como a
produtividade, economicidade, celeridade e presteza,
qualidade, continuidade. A produtividade refere-se
à necessária relação ótima entre meios e resultados
fixados os fins sociais pretendidos, exige-se que mesmo
com a mínima utilização de recursos se obtenha o
maior rendimento possível. A economicidade vincula-se
estritamente à produtividade, impondo a eficiência em
relação à utilização de recursos econômico-financeiros,
bem como à adequação entre receitas e despesas
públicas. A gestão a ser promovida pela Administração
Pública deve objetivar a promoção do bem comum,
mediante a garantia de prestação pública de qualidade,
bem como com celeridade e presteza. Ademais, a
prestação da atividade administrativa e a busca pela
efetivação do bem comum devem ser realizadas de
forma permanente e con�nua. Assim, a qualidade, a
celeridade, a presteza e a continuidade representam,
igualmente, parâmetros à eficiência.
A eficiência lato sensu refere-se à orientação
constitucional de persecução do bem comum e de síntese
dos diversos interesses públicos, ou seja, diz respeito aos
fins que devem ser perseguidos pelo Estado. A eficiência
lato sensu pode representar, ainda, um sentido que
englobaria a eficiência stricto sensu, a eficácia e a
efetividade, apesar de cada conceito apresentar um
significado totalmente diverso.
A eficiência refere-se ao modo pelo qual os agentes
públicos desempenham a atividade administrativa.
A eficácia tem relação com os meios e instrumentos

empregados para atingir os resultados; representa a
necessidade de persecução otimizada do bem comum.
A efetividade vincula-se aos resultados obtidos com a
gestão administrativa.

especificadamente, em decorrência deste parágrafo
anterior que, salvo melhor juízo e concessa maxima
venia, pendemos nosso entendimento pelo afastamento
da presente irregularidade.

O princípio da eficiência administrativa, considerando
sua dualidade meio/fim, está previsto na CRFB/88 em
conformidade com seu lato sensu, ou seja, incumbe
à Administração Pública realizar a gestão de forma
eficiente, almejando a eficácia e a efetividade do bem
comum.

A colisão entre (dentre outras assertivas), da
impossibilidade do gestor paralisar toda a frota, com
a celebração de 3º Termo Aditivo ao contrato 020/13,
faz-nos nortear nosso posicionamento pelo acatamento
das escusas apresentadas, em que pese a presença de
inconsistências.

A análise dos diversos aspectos do princípio da eficiência
administrativa evidencia que inexiste um critério
específico para nortear, claramente, a melhor escolha a
ser implementada pelo administrador público. Inexiste,
também, um parâmetro de ponderação para os casos
em que os aspectos inerentes à eficiência administrativa
são contraditórios entre si.

Sem maiores contemporizas, proferimos
posicionamento
pelo
ACOLHIMENTO
JUSTIFICATIVAS.

A inexistência de um critério específico propicia uma
dificuldade à verificação do modo como o bem comum
poderá ser alcançado em casos, por exemplo, em que a
produtividade e a economicidade prejudicam a qualidade
e continuidade (licitações por menor preço). A celeridade
e a presteza podem inibir a qualidade, a produtividade
e a economicidade (contratação emergencial). A
obrigação de continuidade pode representar uma perda
de produtividade (serviços públicos).

nosso
DAS

2.6 – Prorrogação indevida de contrato administrativo –
Responsável: Antonio Carlos Machado – Prefeito
2.6.1. Do relatório:
Passamos à transcrição do constante ut item 5.7.1.1 do
RA-O 72/2014:
Da análise do Contrato 047/2013, assinado em 26 de
março de 2013 e o seu Primeiro Termo Aditivo assinado
em 31 de março de 2014, celebrado entre o Município
de Pinheiros e a empresa V. Valbuzi ME, tendo por
objeto a Locação de Veículos, verificamos que houve a
estipulação contratual da possibilidade de prorrogação
Contratual.

Ao administrador público, nesses casos controversos,
resta tão somente aplicar outro conceito jurídico
indeterminado – assim como a eficiência –, qual seja
o princípio da razoabilidade – atualmente, o princípio
curinga da Administração Pública.

Em virtude da disposição contratual, foi efetivado
o Primeiro Termo Aditivo, em que se prorroga o
instrumento contratual, conforme se vê na Cláusula
Terceira, a saber:

Exatamente em decorrência destes fundamentos, mais

...
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Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 047/13
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Cláusula Terceira – Da Vigência

Itens 3.01 e 13.01 da Lista de serviços

Face ao inserido na Cláusula primeira deste aditivo, fica
prorrogado até o dia 25 de março de 2015, a vigência do
contrato n. 047/2013, entre o Município de Pinheiros e a
firma V. Valbuzi – ME

“3.01 – Locação de bens móveis.”

...

Razões do veto

Com relação à duração dos contratos administrativos,
a Lei das Licitações, dispõe que a vigência dos mesmos,
ficará restrita a vigência dos créditos orçamentários, com
as exceções previstas na legislação, in verbis:

“Verifica-se que alguns itens da relação de serviços
sujeitos à incidência do imposto merecem reparo, tendo
em vista decisões recentes do Supremo Tribunal Federal.
São eles:

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

O STF concluiu julgamento de recurso extraordinário
interposto por empresa de locação de guindastes, em
que se discutia a constitucionalidade da cobrança do
ISS sobre a locação de bens móveis, decidindo que a
expressão “locação de bens móveis” constante do item
79 da lista de serviços a que se refere o Decreto-Lei no
406, de 31 de dezembro de 1968, com a redação da
Lei Complementar no 56, de 15 de dezembro de 1987,
é inconstitucional (noticiado no Informativo do STF no
207). O Recurso Extraordinário 116.121/SP, votado
unanimemente pelo Tribunal Pleno, em 11 de outubro
de 2000, contém linha interpretativa no mesmo sentido,
pois a “terminologia constitucional do imposto sobre
serviços revela o objeto da tributação. Conﬂita com a
Lei Maior dispositivo que imponha o tributo a contrato
de locação de bem móvel. Em direito, os institutos,
as expressões e os vocábulos têm sentido próprios,
descabendo confundir a locação de serviços com a de
móveis, práticas diversas regidas pelo Código Civil, cujas
definições são de observância inafastável.” Em assim
sendo, o item 3.01 da Lista de serviços anexa ao projeto
de lei complementar ora analisado, fica prejudicado, pois

...
II - À prestação de serviços a serem executados de forma
con�nua, que poderão ter a sua duração prorrogada por
iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de
preços e condições mais vantajosas para a administração,
limitada a sessenta meses; (grifamos)
Portanto, existe a previsão legal de que os serviços,
de natureza con�nua, poderão ser prorrogados,
limitado a sessenta meses desde que vantajosos para a
Administração.
A Lei Complementar Federal 116 de 31 de julho de 2013,
que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito
Federal, e dá outras providências, excluiu da Lista de
Serviços após veto o Item 3.01 – Locação de Bens Móveis,
pelas seguintes razões:
Já o Ministério da Fazenda optou pelo veto aos seguintes
dispositivos:

“13.01 – Produção, gravação, edição, legendagem e
distribuição de filmes, vídeo-tapes, discos, fitas cassete,
compact disc, digital vídeo disc e congêneres.”
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veicula indevida (porque inconstitucional) incidência do
imposto sob locação de bens móveis.
O item 13.01 da mesma Lista de serviços mencionada no
item anterior coloca no campo de incidência do imposto
gravação e distribuição de filmes. Ocorre que o STF, no
julgamento dos RREE 179.560-SP, 194.705-SP e 196.856SP, cujo relator foi o Ministro Ilmar Galvão, decidiu que é
legítima a incidência do ICMS sobre comercialização de
filmes para videocassete, porquanto, nessa hipótese, a
operação se qualifica como de circulação de mercadoria.
Como consequência dessa decisão foram reformados
acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
que consideraram a operação de gravação de videoteipes
como sujeita tão-somente ao ISS. Deve-se esclarecer
que, na espécie, tratava-se de empresas que se dedicam
à comercialização de fitas por elas próprias gravadas,
com a finalidade de entrega ao comércio em geral,
operação que se distingue da hipótese de prestação
individualizada do serviço de gravação de filmes com o
fornecimento de mercadorias, isto é, quando feita por
solicitação de outrem ou por encomenda, prevalecendo,
nesse caso a incidência do ISS (retirado do Informativo
do STF no 144).
Assim, pelas razões expostas, entendemos indevida a
inclusão destes itens na Lista de serviços.”
Da con�nua análise da legislação, constatamos que na
lista de serviços o item 3.01 da lista de Serviços, que
seria a Locação de Bens Móveis, foi excluído, não sendo
mais considerado serviços.
Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31
de julho de 2003.
1 Serviços de informática e congêneres.
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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1.01 Análise e desenvolvimento de sistemas.
1.02 Programação.
1.03 Processamento de dados e congêneres.
1.04 Elaboração de programas de computadores,
inclusive de jogos eletrônicos.
1.05 Licenciamento ou cessão de direito de uso de
programas de computação.
1.06 Assessoria e consultoria em informática.
1.07 Suporte técnico em informática, inclusive
instalação, configuração e manutenção de programas de
computação e bancos de dados.
1.08 Planejamento, confecção, manutenção e atualização
de páginas eletrônicas.
2 Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer
natureza.
2.01 Serviços de pesquisas e desenvolvimento de
qualquer natureza.
3 Serviços prestados mediante locação, cessão de direito
de uso e congêneres.
3.01 (VETADO)
O mestre Marçal Justen Filho, nos ensina, ao fazer um
comparativo entre compra e serviço, das diferenças
entre os institutos jurídicos das obrigações de dar e fazer:
Suponha-se a contratação do fornecimento de
alimentação pronta para presidiários. Existiria um
“serviço” ou uma “compra”? A Lei suprimiu uma inovação
constante do substitutivo do Senado, consistente
na expressa abrangência do bem elaborado “sob
encomenda” no conceito de “compra”. A especificação
era relevante e prevenia disputas já verificadas no Plano
de Direito Tributário (onde se reputou que a aquisição

de bem fabricado sob encomenda configuraria uma
prestação de serviços para fins de tributação). Podem
existir serviços que se retratem na transferência do
domínio de bens corpóreos para a Administração. Como
o elenco do inc. II é meramente exemplificativo, surgiria
dúvida acerca da qualificação jurídica da hipótese.
A única solução reside em considerar que as compras
se caracterizam quando existir obrigação de dar; haverá
serviço quando a obrigação for de fazer. A diferenciação
não é própria do Direito Administrativo, mas retrata
concepções tradicionais do Direito Civil. Em termos
vulgares, é claro que o “dar” é uma modalidade de
“fazer”. Juridicamente, porém, as duas categorias não se
confundem. Há obrigação de dar quando o devedor se
obriga a transferir a posse ou o domínio de um bem. Já
a obrigação de fazer envolve atividade de outra ordem,
podendo traduzir-se ou não em atividade pessoal do
devedor. Sob um certo ângulo, o conceito de obrigação
de fazer encontra-se por exclusão, a partir do conceito de
obrigação de dar. Todas as prestações positivas impostas
a um sujeito, que não tenham por objeto a transferência
do domínio ou da posse de um bem, caracterizam uma
obrigação de fazer. (Grifamos)
Portanto, ao fazermos um paralelo dos ensinamentos
do Professor Marçal Justen Filho, ao caso concreto,
constatamos que a locação de veículos é uma obrigação
de dar e não de fazer, pois não são considerados serviços
pela legislação e tampouco considerados de natureza
con�nua.
Assim, de acordo com a legislação que rege a tributação
dos serviços, a locação de bens móveis não é considerada
serviço, e inobstante a previsão contratual, não pode ser
prorrogado.
www.tce.es.gov.br

Diante do exposto, cabe ao responsável justificar a
prorrogação indevida de contrato de locação de veículos
automotores. (Doc.06)
2.6.2. Das justificativas:
Quanto à “prorrogação
administrativo”, alega:

indevida

de

contrato

- Que a Equipe de Auditoria, ao utilizar-se da Lei
Complementar Federal 116 para imputar a irregularidade
em voga, fez uma interpretação análoga de uma norma
tributária para com a legislação administrativa em total
prejuízo ao defendente, ou seja, fez uma analogia in
malam partem;
- Que o entendimento de que a locação de veículos
não se reveste de serviços de natureza con�nua seria
subjetiva, visto que a lei não especifica o que seja
serviço de natureza con�nua, sendo um conceito aberto
e indeterminado;
- Que a “grosso modo”, seria serviço de natureza con�nua
aqueles que não poderiam ser paralisados sob pena de
prejuízo ou dano para a administração;
- Que não há consenso na doutrina para determinar o
que seria esses tipos de serviço;
- Que não pode o Auditor de Controle Externo, que
“pega apenas o processo em sua forma fria”, imaginar
que todos os atos do gestor têm a finalidade de burlar
à Lei, e que “administrar requer antes de qualquer coisa
suportar os sacri�cios que só o administrador sabe de
seus dissabores”;
- Que por encontrar-se com frota defasada, e, em
decorrência da crise que assola o País, a locação de
veículos mostrou-se mais econômica.
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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2.6.3. Análise:
Com o verificamos na exordial, o Sr. Antonio Carlos
Machado (Prefeito Municipal), ao assinar termo aditivo
contendo prorrogação indevida de Contrato de Locação
de veículos automotores (Contrato 047/13 celebrado
com a empresa V. Valbuzi – ME), supostamente incorreu
em infringência ao previsto no art. 57, II, da Lei 8.666/93
c/c Lei Complementar Federal 116/2013.
Vejamos do que trata tal dispositivo legal:
Lei nº 8.666/93:
Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta
Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos
orçamentários, exceto quanto aos relativos:
(...)
II - À prestação de serviços a serem executados de forma
con�nua, que poderão ter a sua duração prorrogada por
iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de
preços e condições mais vantajosas para a administração,
limitada a sessenta meses;
Como aduzido pela Área Técnica, da análise do Contrato
047/2013, em virtude da disposição contratual, foi
efetivado o Primeiro Termo Aditivo, em que se prorroga
o instrumento contratual, existindo a previsão legal
de que os serviços, de natureza con�nua, poderão ser
prorrogados, limitado a sessenta meses desde que
vantajosos para a Administração.
No entanto, a Lei Complementar Federal 116, de 31 de
julho de 2013, excluiu da lista de serviços de prestação
con�nua a locação de veículos, logo, de acordo com a
legislação que rege a tributação dos serviços, a locação
de bens móveis não é considerada serviço, e inobstante
a previsão contratual, não poderia ser prorrogado.

Em contrapartida, a defesa alega, resumidamente e
excluindo os pormenores, que a Equipe de Auditoria
fez uma interpretação análoga de uma norma tributária
para com a legislação administrativa em total prejuízo ao
defendente; que o entendimento de que a locação de
veículos não se reveste de serviços de natureza con�nua
seria subjetiva, sendo estes aqueles que não poderiam
ser paralisados sob pena de prejuízo ou dano para a
administração; que não pode o Auditor de Controle
Externo, imaginar que todos os atos do gestor têm a
finalidade de burlar à Lei, e, por fim, que a locação de
veículos mostrou-se mais econômica.
Pois bem.
Como visto, o inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93 prevê
a possibilidade de prorrogar a duração de contratos
cujo objeto seja a execução de serviços con�nuos, até
sessenta meses. Apesar disso, a Lei de Licitações não
apresenta um conceito específico para a expressão
mencionada.
Dentro dessa perspectiva, formou-se a partir de normas
infralegais e entendimentos doutrinário e jurisprudencial,
consenso de que a caracterização de um serviço como
con�nuo requer a demonstração de sua essencialidade
e habitualidade para o contratante.
A essencialidade atrela-se à necessidade de existência
e manutenção do contrato, pelo fato de eventual
paralisação da atividade contratada implicar em prejuízo
ao exercício das atividades da Administração contratante.
Já a habitualidade é configurada pela necessidade de a
atividade ser prestada mediante contratação de terceiros
de modo permanente.
Nesse sentido é a definição apresentada no Anexo I
www.tce.es.gov.br

da Instrução Normativa 002/2008 da Secretaria de
Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão:
“I – SERVIÇOS CONTINUADOS são aqueles cuja
interrupção possa comprometer a continuidade das
atividades da Administração e cuja necessidade de
contratação deva estender-se por mais de um exercício
financeiro e continuamente”.
Segue o mesmo raciocínio o conceito atribuído pelo
Tribunal de Contas da União:
Voto do Ministro Relator
[…]
28. Sem pretender reabrir a discussão das conclusões
obtidas naqueles casos concretos, chamo a atenção
para o fato de que a natureza con�nua de um serviço
não pode ser definida de forma genérica. Deve-se, isso
sim, atentar para as peculiaridades de cada situação
examinada.
29. Na realidade, o que caracteriza o caráter con�nuo
de um determinado serviço é sua essencialidade para
assegurar a integridade do patrimônio público de forma
rotineira e permanente ou para manter o funcionamento
das atividades finalísticas do ente administrativo,
de modo que sua interrupção possa comprometer a
prestação de um serviço público ou o cumprimento da
missão institucional. ”
(TCU. Acórdão n° 132/2008 – Segunda Câmara.
Relator: Ministro Aroldo Cedraz. Data do julgamento:
12/02/2008).
Com base nisso, não há como definir um rol taxativo/
genérico de serviços con�nuos, haja vista a necessidade
de analisar o contexto fático de cada contratação, a fim
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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de verificar o preenchimento ou não das características
elencadas.
O importante é deixar claro que a necessidade
permanente de execução, por si só, não se mostra
como critério apto para caracterizar um serviço como
con�nuo. O que caracteriza um serviço como de
natureza con�nua é a imperiosidade da sua prestação
ininterrupta em face do desenvolvimento habitual das
atividades administrativas, sob pena de prejuízo ao
interesse público.
Da situação ora demonstrada, em que pese algumas
inconsistências presentes nesta prorrogação, merece
parcela de azo a interpretação de que realmente a
locação de veículos se reveste de serviços de natureza
con�nua, não podendo serem paralisados sob pena de
prejuízo ou dano para a administração.
Além disso, a locação de veículos vem se demonstrando
mais econômica ao erário, sendo que esta é largamente
adotada em todo o Brasil, onde dezenas de prefeituras
e órgãos públicos têm optado pela locação de veículos
como solução para seus problemas de transporte, já
que supostamente são custos envolvidos quando o
poder público ou empresas resolvem adquirir a frota
própria: despesas com lataria e pintura (os veículos de
frota se acidentam em frequência maior, pois estão mais
tempo em circulação que os veículos de particulares
e, portanto, têm custo de manutenção que vão além
do óleo, filtros, lavagem, correias, pastilhas e pneus de
uma manutenção de veículo particular - além de que
quanto mais velha a frota, maior a sua manutenção);
juros sobre o capital investido (a aquisição de um bem
envolve o pagamento de juros para os bancos, ou custo
de juros sobre capital próprio – obviamente quando

não é adquirido à vista); despesas com IPVA; seguro
obrigatório; registro; licenciamento do veículo; despesas
com a gestão da frota (custo dos funcionários envolvidos
na manutenção, no controle de documentos, controle de
multas, controle de sinistros, elaboração e execução de
licitações, despesas jurídicas em acidentes de trânsito,
transporte e guinchos, etc.); depreciação do veículo (os
veículos de frota por terem uso mais intenso sofrem
maior depreciação, sendo vendidos por valores inferiores
aos particulares); veículos reserva (é necessário manter
veículos reserva de mesmas características disponíveis
para substituição imediata dos titulares em caso de
avarias, problemas mecânicos ou indisponibilidades
momentâneas); assistência 24 horas para panes e
acidentes; impostos (quando a locadora exerce sua
atividade ela paga impostos diretos e indiretos, e esses
são repassados no custo e obviamente são pagos pelo
contratante), etc.
Além disso, no caso da locação as empresas privadas
podem fazer ajustes nos quantitativos para atender
sazonalidades, aumentando ou reduzindo sua frota
locada.
Obviamente que além da necessidade obrigatória de
análise do quantum dispendido nessa locação, ainda há
necessidade de se submeter às regras da Lei 8.666/93,
onde se prevê, entre outras coisas, a possibilidade da
Administração ampliar ou reduzir o contrato em até
25% sem prévio aviso, o que pode resultar em grandes
prejuízos para a locadora no caso da redução/devolução
de parte da frota antes do fim do prazo contratual. E,
quando a frota é própria não existe essa ﬂexibilidade.
Destarte, pelas razões expostas, e principalmente
(repetindo), a locação de veículos, salvo melhor juízo, se
www.tce.es.gov.br

reveste de serviços de natureza con�nua (não podendo
ser paralisados sob pena de prejuízo ou dano para a
administração), opinamos pelo ACOLHIMENTO DAS
JUSTIFICATIVAS.
2.9 – Ausência de designação de fiscal na execução
do contrato – Responsável: Antonio Carlos Machado –
Prefeito
2.9.1. Do Relatório:
Passamos à transcrição do constante ut item 5.10.1.3 do
RA-O 72/2014:
Na análise dos autos relativos ao procedimento licitatório
mencionado neste item, não foi encontrada designação
de servidor para o acompanhamento e a fiscalização da
execução contratual, referente ao contrato nº 103/2013.
Consta do instrumento contratual em comento, em sua
Cláusula Oitava – da Fiscalização:
Da fiscalização: o presente contrato será fiscalizado
pelo servidor designado pela Secretária do Gabinete do
Prefeito
Assim, não se vislumbra o nome do servidor designado
para acompanhar e fiscalizar o instrumento contratual,
conforme preceitua a legislação, constando somente
genericamente a Secretária do Gabinete do Prefeito o
dever de fiscalizar as disposições contratuais.
O Artigo 67 da Lei Federal 8.666/93, abaixo transcrito,
estabelece que a execução do contrato seja acompanhada
e fiscalizada por um representante da Administração
especialmente designado, permitida a contratação de
terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações
pertinentes a essa atribuição.
Art.

67

um

representante

da

Segunda-feira, 24 de junho de 2019

Administração
154

ATOS DA 2a CÂMARA

especialmente designado, permitida a contratação
de terceiros. A execução do contrato deverá ser
acompanhada e fiscalizada por fiscal designado para
assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa
atribuição.

Afirmam que, na análise dos autos relativos ao
procedimento licitatório em voga, não foi encontrada
designação de servidor para o acompanhamento e a
fiscalização da execução contratual, inobservando assim,
também, a cláusula oitava do contrato.

É clara a obrigação do gestor público de acompanhar
a execução do contrato, assegurando o perfeito
fornecimento de bens e serviços, em correspondência
com o projeto ou com as exigências contratuais, e
determinando o que for necessário à regularização das
faltas observadas, a fim de garantir o efetivo atendimento
do interesse público.

Em oposição a este alegado, afirma a defesa que,
conforme a Portaria 020/2013 (por equívoco não foi
juntada ao processo), houve sim servidor designado
para exercer a fiscalização do referido contrato.

Assim, cabe ao responsável, apresentar sua justificativa,
quanto à contratação de empresa com indicativo de
infringência ao regramento jurídico citado. (Doc. 09)
2.9.2. Das justificativas:
Quanto à “ausência de designação de fiscal na execução
do contrato”, alega, dentre alguns pormenores:
- Que havia sim servidor designado para exercer a
fiscalização do referido contrato, tendo se materializado
com a Portaria 020/2013, nomeando o servidor Lucas da
Conceição Silva para tal encargo;
- Que, por suposto equívoco, tal portaria não havia sido
juntada no referido processo.
2.9.3. Análise:
Como observamos, a Equipe Técnica apontou o Sr.
Antonio Carlos Machado (Prefeito Municipal) por
supostamente deixar de designar fiscal para acompanhar
e fiscalizar a execução do Contrato 103/2013, incorrendo
assim em violação ao disposto no art. 67, caput, da Lei
8.666/93.

Pois bem.
Ao compulsarmos os autos, realmente verificamos
à ﬂ. 997, cópia da Portaria-SEGAB 020/2013, de 30
de outubro de 2013, nomeando o servidor Lucas da
Conceição Silva para tal encargo.
Assim, por considerarmos por justificada tal imputação,
opinamos pelo ACOLHIMENTO DAS JUSTIFICATIVAS.
A seguir, passaremos à análise dos indícios de
irregularidades que foram mantidas pela equipe técnica.
Para que a abordagem seja feita de forma mais didática,
exibiremos a mesma numeração que a equipe técnica
apresentou na ITC 3855/2018.
2.1 – Celebração de Convênio contendo apenas uma
Planilha de Cronograma de Desembolso para todos os
Convênios do Município, sem conter Plano de Trabalho
com seu devido detalhamento – Base legal: Art. 116,
§1º, I da Lei 8.666/93 – Responsável: Antonio Carlos
Machado – Prefeito.
De acordo com o Relatório de Fiscalização RA-O 73/2014,
a Administração firmou o Convênio nº 002/2013, no
total de R$ 66.000,00 – Processo nº 105/2013, com
objetivo de repassar subvenção social para manutenção
das atividades do MEPES/AEFAP – Associação da Escola
www.tce.es.gov.br

Família Agrícola de Pinheiros e Convênio nº 005/2013
– Processo nº 113/2013, referente ao repasse de
subvenção social para manutenção das atividades do
Pinheiro Futebol Clube, no total de R$ 48.000,00, ambos
contendo planilha com indicação de valor global mensal
por natureza de despesa, o que inviabiliza a avaliação do
quantitativo a ser adquirido e quanto à sua adequação e
conformidade com o objeto executado.
O responsável alega em sua defesa que, em que pese
tenham constado apenas valores globais no Plano
de Trabalho, todas as despesas foram devidamente
discriminadas na Prestação de Contas do Município, de
forma que a irregularidade teria sido sanada. Acrescenta
não ter ocorrido prejuízo ao erário, e que o apontamento
será observado com maior rigor nos próximos convênios.
Em sua análise, o NNF sugeriu a manutenção da
irregularidade, em razão da infringência ao disposto no
artigo 116, §1º, inciso I da Lei nº 8.666/93, e por entender
que a celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos
órgãos ou entidades da Administração Pública depende
de prévia aprovação de plano de trabalho proposto pela
organização interessada.
Todavia, considero importante destacar também o inciso
IV do referido parágrafo da Lei de Licitações, sobre o qual
fazemos menção:
Art. 116. Aplicam-se as disposições desta Lei, no
que couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros
instrumentos congêneres celebrados por órgãos e
entidades da Administração.
§ 1o A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos
órgãos ou entidades da Administração Pública depende
de prévia aprovação de competente plano de trabalho
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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proposto pela organização interessada, o qual deverá
conter, no mínimo, as seguintes informações:
I - Identificação do objeto a ser executado;
II - Metas a serem atingidas;
III - etapas ou fases de execução;
IV - Plano de aplicação dos recursos financeiros;
V - Cronograma de desembolso;
VI - Previsão de início e fim da execução do objeto, bem
assim da conclusão das etapas ou fases programadas;
VII - se o ajuste compreender obra ou serviço de
engenharia, comprovação de que os recursos próprios
para complementar a execução do objeto estão
devidamente assegurados, salvo se o custo total do
empreendimento recair sobre a entidade ou órgão
descentralizador.
No caso concreto o motivo determinante para a
manutenção da irregularidade reside no fato de as
convenentes terem apresentado um plano de trabalho
sem o devido detalhamento, mais especificamente no
tocante ao fato de ambas as instituições terem oferecido
como “Plano de Trabalho” somente uma planilha
intitulada Plano de aplicação para recursos de subvenção
social, às ﬂs. 122 (Convênio com a Associação da escola
Família Agrícola de Pinheiros) e ﬂs. 243 (Convênio com
Pinheiro Futebol Clube, as quais indicam somente o
valor global mensal por natureza de despesa, deixando
de apresentar maiores detalhes quanto à utilização dos
recursos financeiros repassados.
Neste sentido, infere-se que o convênio somente
poderá ser celebrado após a aprovação de seu plano de
trabalho, que, em síntese, definirá o objeto, disciplinará

sua execução e delimitará as formas de atingir o objetivo
almejado com o ajuste. Ademais, devem constar as
razões e justificativas para este plano de trabalho, de
modo a demonstrar a legitimidade das escolhas como
a melhor forma de atender aos interesses públicos
buscados com sua celebração.
Vale salientar o entendimento jurisprudencial firmado
pelo Tribunal de Contas da União – TCU, de que o plano de
trabalho deve conter todas as informações necessárias à
consecução do objeto. Neste caso específico, estamos
tratando de planilha que se limita a indicar o valor
global mensal por natureza, o que pode inviabilizar a
avaliação do quantitativo a ser adquirido, bem como sua
adequação e conformidade com o objeto executado ante
a ausência de todos os elementos formais legalmente
exigidos. Vejamos:
Ausência, Meta, Objeto do convênio, Plano de trabalho,
Detalhamento.
A celebração de convênio sem que o plano de trabalho
contenha a descrição detalhada do objeto e das metas a
serem atingidas, bem como a referência ao corpo técnico
responsável, a despeito de alerta ao gestor concedente,
implica responsabilização solidária dos signatários do
ajuste por eventual débito que venha a ser apurado.
Descumprimento, Controle preventivo, Plano de trabalho
A aceitação de planos de trabalho mal elaborados,
descrição imprecisa de objeto, sem metas detalhadas
quantitativas e qualitativas, e sem conformidade com
desembolsos constituem descumprimento do controle
preventivo por parte do gestor do órgão repassador, e
ensejam sua responsabilização.
Ausência, Custo, Plano de trabalho, Detalhamento,
www.tce.es.gov.br

Contrapartida
A emissão de parecer favorável a celebração de
convênio pelo gestor financeiro, sem que o plano
de trabalho contenha detalhamento dos itens de
despesa da contrapartida e dos custos das atividades
a serem executadas justificam a aplicação de multa ao
responsável.
Além destas Decisões, importante citar o Manual de
Elaboração de Projetos e Execução de Convênios,
elaborado em 2015 pelo Ministério da Justiça, em
parceria com a Secretaria Nacional do Consumidor, o
qual aponta a relevância que possui o Plano de Trabalho,
bem como aponta todas as diretrizes a serem seguidas
quando de sua elaboração:
O plano de trabalho é o documento que irá orientar
a execução das ações do convênio, contendo, no
mínimo, a descrição detalhada do objeto, metas, fases,
cronograma e outros aspectos técnicos, financeiros e
operacionais. Também auxiliará a prestação de contas
do convênio. E para tanto, deverá conter os seguintes
tópicos: Justificativas, Objetivo geral, Objetivos
específicos, Beneficiários, Metodologia, Capacidade
técnica gerencial, Capacidade de equipe técnica de
fornecedores, Cronograma de execução: metas e
etapas, Cronograma de desembolso, Plano detalhado de
aplicação das despesas, Inclusão de anexos, Inclusão do
termo de referência/projeto básico.
No tocante ao Plano detalhado de aplicação de despesas,
documento questionado pela equipe técnica por conter
somente uma planilha de cronograma de desembolso
para todos os Convênios, sem o devido detalhamento de
como seria utilizado o recurso público empregado nos
referido Convênios, o Manual apresenta os elementos
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que devem conter:
O plano de aplicação detalhado é o espaço adequado
para a descrição do planejamento financeiro do
projeto. Para tanto, faz-se necessário prever todas as
despesas, questionando: Qual o valor necessário para
a implementação do projeto? (Valor global) Qual será o
valor do repasse? (Número de parcelas). Qual a natureza
das despesas? (Valor Unitário). Qual será o valor da
contrapartida, (quando houver), como será aplicado o
valor da contrapartida? (Número de parcelas), Relação
de bens e serviços, etc.
O plano de aplicação deverá informar com precisão onde
e quando os recursos serão aplicados.
Embora as prestações de contas dos Convênios tenham
sido apresentadas de forma adequada, nas quais constam
lista dos beneficiados, aparente utilização adequada dos
recursos públicos despendidos, Parecer da Procuradoria
do município de Pinheiros opinando pela legalidade do
procedimento, algumas formalidades deixaram de ser
cumpridas, de modo que o plano de trabalho deveria
apresentar a descrição precisa de todas as atividades
dos entes convenentes, motivo pelo qual acompanho o
entendimento da equipe técnica e Ministério Público de
Contas para manter a irregularidade. Todavia, deixo de
aplicar multa, tendo em vista que a conduta não tem o
condão de macular as contas, uma vez que as prestações
de contas foram apresentadas de forma adequada, não
restando demonstrado a existência de dano ao erário.
Entretanto, entendo que deve ser expedida determinação
ao atual prefeito do município de Pinheiros para que nas
próximas celebrações de Convênios, acordos, ajustes
e outros instrumentos congêneres se atente para que
o plano de trabalho seja elaborado pelo convenente

atendendo a todos os requisitos expostos no §1º do
artigo 116 da Lei 8666/1993.
2.2 – Utilização indevida de recursos do Convênio com
despesa para a manutenção da Entidade Conveniada
– Base legal: Art. 16, parágrafo único, da Lei 4320/64
– Responsáveis: Antonio Carlos Machado – Prefeito,
MEPES/AEFAP – Associação da Escola Família Agrícola
de Pinheiros – Entidade Conveniada e Pinheiros Futebol
Clube – Entidade Conveniada.
Conforme Relatório de Fiscalização RA-O 73/2014,
após análise dos Termos do Convênio nº 002/2013, a
equipe técnica apurou terem sido firmados convênios
cujos objetos consistem na disponibilização de recursos
públicos do Município de Pinheiros à manutenção das
atividades do MEPES/AEFAP – Associação da Escola
Família Agrícola de Pinheiros, embora, de fato, não
tenham sido direcionadas a finalidades de cunho
assistencial ou cultural.
Outrossim, do exame realizado ao Convênio nº 005/2013
verificou-se a destinação de recursos da Municipalidade
ao Pinheiros Futebol Clube, tanto para a execução de
serviços de assistência social, quanto para a manutenção
e o custeio das despesas correntes, entendendo a equipe
técnica não estarem relacionadas diretamente com a
execução de serviço essencial de interesse público.
Nos termos do alegado pelos responsáveis, as subvenções
repassadas foram definidas no objeto do convênio.
Acrescentam que a “Escola Família” e o Pinheiros Futebol
Clube cumprem papel social, evitando que jovens
migrem das áreas rurais para a cidade, e acabem vivendo
em periferias sem oportunidades, e ainda, ofertando
educação (profissionalizante) à crianças e adolescentes.
Por fim, aduzem que a manutenção das entidades
www.tce.es.gov.br

pressupõe cobrir seus gastos para funcionamento, e que
o Município irá dispor de forma mais clara acerca das
despesas a serem cobertas pelos recursos.
O NNF sugeriu a manutenção da irregularidade, com
imputação de débito no montante de R$ 2.543,06
(equivalente a 1.067,6154 VRTE), em se tratando do
convênio realizado com a MEPES/AEFAP – Associação da
Escola Família Agrícola de Pinheiros, solidariamente ao
Sr. Antônio Carlos Machado pelo ressarcimento. Quanto
ao Pinheiros Futebol Clube, opinou pela imputação de
débito no montante de R$ 14.949,80 (equivalente a
6.276,1545 VRTE), também em solidariedade ao Sr.
Antonio Carlos Machado.
Inicialmente, considero importante demonstrar a
importância atribuída aos Convênios firmados pelo
poder público com entidades sem fins lucrativos na
atualidade:
Já os convênios administrativos (...) têm como
característica ser, assim como os consórcios, um
instrumento de cooperação para a consecução de
uma finalidade comum. (...). Os convênios surgem no
direito administrativo como instrumentos jurídicos que
permitem a cooperação de diferentes pessoas de direito
público, ou entre estas e particulares. Neste sentido,
tendo em vista o contexto atual que impõe ao Estado
tarefas diferenciadas e especializadas, este instrumento
de cooperação possibilita a conjunção de esforços
de diversos entes naquilo que isoladamente os entes
públicos não seriam capazes de realizar.
Desta forma, podemos entender que os Convênios,
desde que devidamente voltados ao trabalho social que
desenvolvem junto às comunidades, são muito bemvindos tanto para o grupo que será por ele atendido,
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como pelo Estado, que na maioria das vezes não
consegue desempenhar a função que passará a ser papel
do convenente.
No presente caso, a equipe técnica se insurge contra o fato
de as entidades conveniadas MEPES/AEFAP – Associação
da Escola Família Agrícola de Pinheiros e Pinheiros
Futebol Clube, terem utilizado parte do recurso público
repassado para pagamento de despesas administrativas,
tais como: faturas de energia elétrica, serviço de água e
esgoto, pagamento de rescisão de contrato de trabalho
de funcionário, aquisição de portas, serviços contábeis,
dentre outros, os quais no seu entender não guardariam
relação com o objeto dos Convênios.
Todavia, quadra informar que existe previsão legislativa
autorizando o acolhimento de certas despesas
administrativas, desde que imprescindíveis para a
sobrevivência da entidade beneficiada. Vejamos:
As despesas administrativas, que são imprescindíveis
para a sobrevivência das entidades e para a execução do
projeto devem, obrigatoriamente, estar discriminadas
no plano de trabalho e não podem ultrapassar o limite
de 15% (quinze por cento) do valor do objeto e devem
ser necessárias e proporcionais ao seu cumprimento.
Dessa forma, as despesas não podem ser calculadas
pela incidência automática de um percentual sobre
o valor do convênio, devendo, como exige o Decreto,
serem rateadas entre as diversas despesas próprias das
entidades, sendo que atualmente nos convênios federais
são aceitas as seguintes:
Serviço de limpeza; Conservação e manutenção; Locação
de equipamentos (informática, som, elétricos etc.);
Energia elétrica; Água e esgoto; Despesa com locação de
imóvel (IPTU e condomínio se for o caso); Equipe de apoio

administrativo; Aluguel de veículos; Vale transporte;
Vale alimentação; Diárias pessoa �sica; Serviços de
telefonia e internet; Estagiários; Consultorias; Correios,
transportadoras e serviço de mudança; Material de
escritório, informática, limpeza e alimentação; Peças
para máquinas e veículos; Combus�vel e lubrificantes;
Material esportivo, material para iluminação, material
médico e odontológico; Material para reforma; Serviços
de impressões e gráfica; Treinamento de pessoal;
Assessoria contábil, jurídica, auditorias; Conservação de
bens imóveis, moveis e reparação; Outros serviços de
terceiros pessoa �sica e jurídica. (MPOG, 2010, p. 17071).
É importante registrar que essa possibilidade de
acolhimento de despesas administrativas, até o limite
de 15% (quinze por cento) do valor do objeto, no caso
de convênios celebrados com entidades privadas sem
fins lucrativos, está expressamente permitida pela
legislação atual aplicável à espécie, desde que esteja
expressamente autorizado e demonstrado no respectivo
instrumento e no plano de trabalho, com a comprovação
na prestação de contas a ser analisada pelo órgão público
repassador dos recursos.
Ora. Não há como argumentar que o pagamento de
faturas de energia elétrica, água e esgoto, serviços
contábeis, corte de grama de campo de futebol para
o Pinheiros Futebol Clube, bem como as demais
despesas realizadas, não eram imprescindíveis para
o pleno desenvolvimento das atividades de ambas as
convenentes.
Ademais, em análise à Clausula Primeira de ambos os
Convênios, que se referem ao objeto da avença, temos a
seguinte redação: Constitui objeto do presente Convênio,
www.tce.es.gov.br

repasse de subvenção social para manutenção das
atividades (do MEPES AEFAP e Pinheiros Futebol Clube),
conforme Plano de Trabalho aprovado. Assim, não há
como negar que as despesas realizadas serviram para a
manutenção das atividades das entidades convenentes.
Importante também procedermos a transcrição da
Jurisprudência que delimita o tema no âmbito do
Tribunal de Contas da União – TCU:
Plano de trabalho, Despesa de custeio, Possibilidade
É admissível o pagamento de despesas administrativas
para entidade privada sem fins lucrativos convenente,
até o limite de 15% do valor do ajuste, desde que
estejam expressamente previstas no plano de trabalho e
diretamente relacionadas ao seu objeto.
Os convênios firmados sob a égide da Instrução Normativa
STN 1/1997 não admitem despesas administrativas para
custeio do convenente. A nova regulamentação (Portaria
Interministerial 127/2008) exige expressa previsão no
plano de trabalho e são limitadas em quinze por cento
do valor do objeto.
Embora tais despesas não constassem do plano
de trabalho, é possível perceber que todas foram
devidamente comprovadas quando da prestação de
contas de ambas as convenentes.
Todavia, considero importante a expedição de
recomendações ao atual gestor do município de
Pinheiros no sentido de que defina de forma precisa o
objeto do Convênio, com vistas a aferir o atendimento
das metas e evitar a aplicação dos recursos em despesas
não vinculadas ao interesse público, bem como nas
prestações de contas, verificar se as aplicações de
recursos não representam desvio de finalidade em
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relação ao objeto pactuado.

(valor abaixo do mercado).

Dessa forma, divergindo do opinamento técnico e
ministerial, afasto a irregularidade, bem como o
ressarcimento sugerido.

Ao compulsar a defesa apresentada, o NNF sugeriu a
manutenção da irregularidade, pela falta de acuidade
do gestor no trato da coisa pública (responsabilidade
precípua do gestor), bem como desatenção em relação
ao disciplinado na lei, nos moldes do artigo 43, inciso IV
e artigo 3º, caput da Lei nº 8.666/93.

– Licitação contendo Cotação Prévia de Preços com
objeto diferente do efetivamente licitado – Base legal:
Art. 43, inciso IV c/c art. 3º, caput da Lei 8.666/93 –
Responsável: Antonio Carlos Machado – Prefeito.
Observando o Edital referente ao Pregão Presencial nº
008/14, em especial o Item 3 do Termo de Referência
do Edital, verificou-se que o responsável homologou
licitação contendo divergência entre o objeto cotado
(locação de veículo com condutor) e o efetivamente
licitado (locação de veículo sem condutor), infringindo o
disposto no artigo 43, inciso IV e artigo 3º, caput, da Lei
Federal nº 8.666/93.
Em suas razões de justificativas, o responsável consignou
que o preço de referência é um “norte” para o
administrador em sua futura contratação, e que, embora
tenha sido realizada cotação de locação com motorista
no valor de R$ 8.983,00 (preço médio), após a publicação
do edital um dos motoristas do Município que estava
licenciado retornou ao serviço, restando desnecessária
a contratação para tal função.
Assim, entendeu que como o processo licitatório já estava
em curso, a alteração do edital com nova publicação
acarretaria em prejuízo à Administração. Nesse sentido,
a Comissão Permanente de Licitação teria cuidado
para que do preço contratado fosse abatido o valor
referente ao salário do motorista (aproximadamente
de R$ 1.300,00 a R$ 1.500,00), restando que o preço
efetivamente contratado foi no montante de R$ 6.490,00

Entendo que assiste razão ao responsável em suas
alegações de defesa. Pois, tendo em vista que o valor do
salário do motorista tenha sido efetivamente descontado
do valor contratado, percebo que, ao contrário do que
compreende a equipe técnica, o gestor municipal agiu
com o devido zelo que uma contratação pública requer.
A falta de cuidado na referida contratação teria ocorrido
no caso de, mesmo retornando ao trabalho o motorista
que estava licenciado, o prefeito desse prosseguimento
e contratasse incluindo o valor do serviço prestado pelo
motorista.
Diante do exposto, entendo que o administrador público
agiu com zelo no trato com a coisa pública, motivo pelo
qual divirjo da equipe técnica e Ministério Público de
Contas, para afastar a irregularidade imputada.
2.8 – Ausência de exigência de engenheiro com
a respectiva emissão de ART – Anotação de
Responsabilidade Técnica – Base legal: Arts. 59 e 60 da
Lei 5.194/66 c/c art. 1º da Lei 6496/77, c/c art. 30, da
Lei 8.666/93 – Responsável: Antonio Carlos Machado –
Prefeito.
A equipe técnica sugeriu a manutenção da irregularidade
descrita, por entender que houve infringência aos
artigos 59 e 60 da Lei Federal nº 5194/66 c/c art. 1º da
Lei Federal nº 6496/77 e art. 30, I da Lei nº 8666/93, em
www.tce.es.gov.br

razão da não exigência do registro de inscrição do CREA/
ES de empresa licitante para a execução de serviços de
engenharia, bem como a emissão de ART – Anotação
de Responsabilidade Técnica referentes a execução dos
contratos 60/13 e 103/13.
O responsável argumentou que os serviços de iluminação
e palco são objeto de divergência jurisprudencial e
doutrinária, se de caráter ar�stico ou de engenharia.
Inclusive, as empresas promotoras de eventos adquirem
na justiça o direito de não se inscreverem no CREA, por
tratarem-se de serviços de natureza ar�stica.
Acrescenta que a empresa contratada é de pequeno
porte, e que as medidas do palco eram de apenas 6
metros de largura por 6 metros de comprimento e
70 cen�metros de altura, não tendo a Administração
vislumbrado a necessidade de um engenheiro para um
serviço “tão modesto”.
Conforme mencionado às ﬂs. 76 do Relatório de
Auditoria, o objeto do referido contrato se referia à
“Locação de sonorização e palco para serem utilizados
na realização de diversos eventos promovidos pela
Prefeitura Municipal de Pinheiros”, pelo valor global de
R$ 65.4000,00.
Com relação à modalidade licitatória Convite, é unânime
o entendimento de que entre todas as modalidades
licitatórias, esta é a que requer menos formalismos para
sua celebração, tendo em vista se tratar de procedimento
realizado para contratações menos complexas e menos
vultosas.
Assim, vejamos os ensinamentos doutrinários:
O convite é o procedimento mais simplificado dentre as
modalidades comuns de licitação. Prevê-se a faculdade
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de a Administração escolher potenciais interessados em
participar da licitação. Esses convidados não necessitam
estar cadastrados previamente. Mas se admite a
participação de quaisquer outros interessados “(...) que
manifestarem seu interesse com antecedência de até 24
(vinte e quatro) horas da apresentação das propostas”,
desde que cadastrados.

De tão simplificado que é o procedimento da licitação
na modalidade convite, que a Lei de Licitações, em seu
§ 1º, artigo 32, prevê a possibilidade de dispensa de
parte ou da totalidade dos documentos de habilitação
quando a contratação se der por este meio. Vejamos o
entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca do
tema:

habilitação.

Na modalidade convite, a Administração não é obrigada a
publicar o extrato ou resumo do instrumento convocatório
em diário oficial, jornal de circulação ou outro meio que
realmente assegure publicidade. Ao contrário, basta que
ela encaminhe a três possíveis interessados no certame
cópias do instrumento convocatório, chamado de cartaconvite, por efeito do que ela literalmente os convida a
oferecer a proposta. Demais disso, a Administração deve
ficar cópia dessa carta-convite em lugar apropriado, que
costuma ser os murais ou quadros de avisos situados
nos prédios públicos, estendendo, com isso, o convite
a todos os demais interessados desde que previamente
cadastrados.

12. com relação à dispensa de que trata o art. 32, §1º, da
Lei 8.666/1993, a sua compreensão remete, a meu ver,
a relação custo x bene�cio da contratação. A dispensa
deve decorrer do fato de a Administração não identificar
na situação risco à satisfação do interesse público, uma
vez que não se vislumbraria a possibilidade de ocorrência
de inadimplência do contratado. Significa dizer que o
gestor está capacitado a identificar a desnecessidade de
verificação da habilitação do licitante em face da certeza
da satisfação da futura contratação.

Reputa-se que a previsão do §1º do art. 32 não é
exaustiva. A dispensa de apresentação dos documentos
será admissível não apenas quando o montante
quantitativo da contratação for reduzido ou quando
a natureza do contrato não exigir maiores indagações
sobre a situação subjetiva do interessado. Também
se admitirá que o ato convocatório deixe de exigir a
comprovação de outras exigências facultadas em lei se tal
for desnecessário para assegurar a execução satisfatória
da futura contratação. Assim, por exemplo, não teria
sentido exigir a comprovação da experiência anterior em
toda e qualquer contratação, eis que há aquelas em que
tal poderá ser dispensado.

E:
A definição da modalidade de licitação não deve fazerse apenas em função do valor da contratação. Também
deverá tomar-se em vista da complexidade do objeto da
licitação.
O procedimento licitatório do “convite pressupõe a
ausência de necessidade de especificações detalhadas ou
de complexidades no objeto a ser contratado. O convite
é adequado quando o objeto a ser contratado é simples
o suficiente para ser realizado por qualquer profissional
de uma determinada área. Por isso, o convite pode ser
dirigido também a pessoas que não estejam cadastradas.

O processo de licitação objetiva selecionar a proposta
mais vantajosa entre as apresentadas por interessados
que demonstrem (a) idoneidade e (b) capacidade
(técnica e econômica, se a complexidade do objeto
assim exigir) para bem prover o objetivo pretendido pela
Administração Pública.
Para habilitação do interessado, via de regra, são exigidos
alguns documentos, a exemplo da regularidade fiscal.
Entretanto, existem situações em que os requisitos
de habilitação relativos à regularidade fiscal não são
vinculados, visto haver uma cláusula de dispensabilidade,
como nos casos de licitações em que, pelos limites
legais (art. 23, I, ‘a’ e II, 1ª1 da Lei nº 8.666/93), seja
possível utilizar do Convite, pois nessa modalidade,
segundo dispõe o art. 32, §1º, da lei de regência, podem
ser dispensados todos ou parte dos documentos de
www.tce.es.gov.br

Isso porque os valores que requerem a licitação na
modalidade Convite sugerem obrigações menos
complexas, nas quais muitas exigências para participar da
licitação prejudicariam a competitividade e não seriam
indispensáveis para garantir a prestação do serviço ou
fornecimento do bem.

Desta forma, diante de todo o exposto, considerando
que o serviço de locação de iluminação e palco para a
realização de vários festejos no município de Pinheiros
foi contratado por valor módico, não existem indicativos
de que os serviços não foram prestados, bem como não
havia grande complexidade envolvida na execução do
serviço, em acordo com a Lei Geral de Licitações, entendo
que, neste caso, a Administração não incorreu em
irregularidade por não ter exigido registro de inscrição
do CREA/ES de empresa licitante para a execução de
serviços de engenharia, bem como a emissão de ART
– Anotação de Responsabilidade Técnica referentes a
execução dos contratos 60/13 e 103/13, motivo pelo
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qual divirjo do opinamento 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 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, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões
expostas pelo Relator:
1.1. Desconverter a Tomada de Contas Especial;
1.2. Manter a seguinte irregularidade:
1.2.1. – Celebração de Convênio contendo apenas uma
Planilha de Cronograma de Desembolso para todos
os Convênios, sem Plano de Trabalho detalhado –
Responsável: Antonio Carlos Machado – Prefeito.
1.3. Rejeitar parcialmente as razões de justificativas
do Sr. Antonio Carlos Machado (Prefeito Municipal),
em razão da manutenção da irregularidade disposta no
item 2.1. Acolher com relação aos itens: 2.2 – Utilização
indevida de recursos do Convênio com despesa para a
manutenção da Entidade Conveniada, 2.3 – Prestação
de contas deficiente na realização da despesa com
aquisição de combus�vel, 2.4 – Ausência de publicação
de resumo de contrato na imprensa oficial, 2.5 – Não
celebração de termo aditivo, bem como pagamentos
com valores superiores aos aceitos pela Administração,
2.6 – Prorrogação indevida de contrato administrativo,

2.7 – Licitação contendo Cotação Prévia de Preços
com objeto diferente do efetivamente licitado, 2.8 –
Ausência de exigência de engenheiro com a respectiva
emissão de ART – Anotação de Responsabilidade
Técnica e 2.9 – Ausência de designação de fiscal na
execução do contrato. Deixar de aplicar multa. Afastar o
ressarcimento sugerido com relação ao item 2.2;
1.4. Acolher as razões de justificativas do Pinheiros
Futebol Clube e MEPES/AEFAP – Associação da Escola
Família Agrícola de Pinheiros (Entidades conveniadas),
com relação aos itens 2.2 – Utilização indevida de
recursos do Convênio com despesa para a manutenção
da Entidade Conveniada e 2.3 – Prestação de contas
deficiente na realização da despesa com aquisição de
combus�vel. Afastar o ressarcimento sugerido com
relação ao item 2.2.
1.5. Acolher as razões de justificativas dos Srs. Wanesia
Glaucia Fabris Favaro (Secretária Municipal de Educação)
e Marcelo Gonçalves Campos (Secretário municipal de
Esportes), com relação aos itens 2.3 – Prestação de
contas deficiente na realização da despesa com aquisição
de combus�vel
1.6. Acolher as razões de justificativas da Comercial
Galvão (Empresa Contratada), com relação ao item 2.5 –
Não celebração de termo aditivo, bem como pagamentos
com valores superiores aos aceitos pela Administração
1.7. Determinar à atual gestão do município de Pinheiros
para que nas próximas celebrações de Convênios,
acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres se
atente para que o plano de trabalho seja elaborado pelo
Convenente atendendo a todos os requisitos expostos
no §1º do artigo 116 da Lei 8666/1993.
www.tce.es.gov.br

1.8. Recomendar à atual Administração do município de
Pinheiros que:
Defina de forma precisa o objeto do Convênio, com vistas
a aferir o atendimento das metas e evitar a aplicação
dos recursos em despesas não vinculadas ao interesse
público;
Nas prestações de contas, verificar se as aplicações
de recursos não representam desvio de finalidade em
relação ao objeto pactuado.
1.9. Dar ciência aos interessados;
1.10. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/04/2019 - 10ª 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
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

Segunda-feira, 24 de junho de 2019

161

ATOS DA 2a CÂMARA

Acórdão 00430/2019-4
Processo: 03606/2018-9
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Item 3.2.1.1 Saldo de contas bancárias evidenciadas no
Termo de Verificação das disponibilidades diverge do
valor demonstrado nos extratos bancários.

Exercício: 2017

Fundamentação legal: Artigos 101 e 103 da Lei
4.320/1964.

UG: PMSL - Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina

Responsável: Valdemar Luiz Horbelt Coutinho

Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: VALDEMAR LUIZ HORBELT COUTINHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR –
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA –
EXERCÍCIO DE 2017 – REGULAR COM RESSALVAS –
DETERMINAÇÃO – CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas
Anual de Ordenador da Prefeitura Municipal de Santa
Leopoldina/ES, referente ao exercício financeiro de 2017,
sob a responsabilidade do Sr. Valdemar Luiz Horbelt
Coutinho, chefe do Poder Executivo Municipal.
Em relação à referenciada prestação de contas, o
NCE - Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia elaborou o Relatório Técnico Contábil RTC nº
00157/2018-7 (Doc. 51), apontando os seguintes indícios
de irregularidades:
Item 3.1.12 Divergência entre o saldo da Dívida Flutuante
e o saldo do Passivo financeiro evidenciado no Balanço
Patrimonial.
Fundamentação legal: artigos 85, 89, 100, 101 e 105, da
lei federal 4.320/1964.
Responsável: Valdemar Luiz Horbelt Coutinho

Item 3.2.2 Divergência entre o saldo contábil dos
demonstrativos contábeis e o valor do inventário de
bens de estoque.
Fundamentação legal: art. 85 c/c 83 e 89 da Lei 4.320/64.
Responsável: Valdemar Luiz Horbelt Coutinho
Item 3.3.1 Ausência de medidas administrativas que
viabilizassem a emissão do parecer do controle interno
sobre a prestação de contas anual.
Fundamentação legal: artigos 135, §4º e 138, §3º do
RITCEES, art. 5º da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES
34/2015
Responsável: Valdemar Luiz Horbelt Coutinho
Item 3.5.1 Inconsistência na escrituração e evidenciação
contábil do parcelamento de débito previdenciário.
Fundamentação legal: Artigos 98 a 100 da Lei 4320/64 e
Normas Brasileiras de Contabilidade (2016/NBCTSPEC)
Responsável: Valdemar Luiz Horbelt Coutinho
Ato sequente, o NCE elaborou a Instrução Técnica
Inicial ITI 00410/2018-9 (Doc. 51), sugerindo citação do
responsável para apresentar justificativas no prazo legal.
ITI ratificada Decisão SEGEX 00415/2018-1 (Doc. 52).
Devidamente citado, o responsável Sr. Valdemar Luiz
Horbelt Coutinho, apresentou defesa/justificativa
01246/2018-3. (Doc. 56/57).
www.tce.es.gov.br

Como consequência, o processo fora remetido para
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
– NCE, e este por meio de Instrução Técnica Conclusiva ITC 00399/2019-4 (Doc. 60), opinou por julgar irregulares
a prestação de Contas, em razão do achado:
2.4. Ausência de Medidas Administrativas que
viabilizassem a emissão do parecer do controle interno
sobre a Prestação de Contas Anual (Item 3.3.1 DO RT
157/2018).
Encaminhado os autos ao Ministério Público de Contas,
este manifestou-se por meio de Parecer Ministerial
00695/2019-4 (Doc. 21), de Lavra do Procurador de
Contas Luciano Vieira, no qual anuiu aos argumentos
fáticos jurídicos, delineados em ITC 00312/2018-5.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO:
Os presentes autos cuidam de PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina/
ES, referente ao exercício de 2017, portanto, estamos a
apreciar as “Contas de Gestão”.
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo –
TCEES tem suas competências previstas nos artigos 71
a 75, da Constituição Federal; e na Lei Complementar
nº 621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de forma que,
dentre as competências a ele atribuídas, destacase a avaliação dos atos de gestão dos ordenadores de
despesas e administradores públicos em geral, reﬂetido
nos resultados da gestão orçamentária, financeira,
patrimonial e operacional, traduzidos nas contas anuais
por ele prestadas, com o consequente julgamento
pela regularidade, regularidade com ressalvas ou
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irregularidade das contas.
A referida Prestação de Contas foi recebida e protocolada
nesta Corte de Contas, em 02/04/2018, ou seja, dentro
do prazo regimental.
É cediço que a este Tribunal de Contas compete julgar as
contas dos administradores e dos demais responsáveis
por dinheiros, bens e valores públicos da Administração
direta e indireta do Estado e dos Municípios, incluídas
as fundações e as sociedades por eles instituídas ou
mantidas, bem como as contas daqueles que derem
causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que
resulte dano ao erário.
Isto posto, verifico que os autos se encontra devidamente
instruído, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis
que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Superada a análise das formalidades, passo à análise das
irregularidades apontadas pela Área Técnica.
DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES
Divergência entre o saldo da Dívida Flutuante e o Saldo do
Passivo Financeiro evidenciado no Balanço Patrimonial
(Item 3.1.12 do RT 157/2018 e 2.1 da ITC 399/2019)
Base Normativa: artigos 85, 89, 100, 101 e 105, da lei
federal 4.320/1964
A Equipe Técnica apontou a irregularidade em
análise, após identificar uma divergência no valor de
R$ 205.753,15, (duzentos e cinco mil, setecentos e
cinquenta e três reais e quinze centavos), entre o Passivo
Financeiro evidenciado no balanço patrimonial e no
demonstrativo da dívida ﬂutuante. Destacaram ainda
que a divergência é no mesmo valor dos restos a pagar, o
que significa que o demonstrativo encaminhado deixou
de evidenciar a movimentação dos restos a pagar.

Devidamente citado para apresentar justificativas, o
Responsável aduziu (Doc. 56/57) que as divergências
apontadas de fato dizem respeito aos restos a pagar
processados, entretanto ao verificar o sistema de
contabilidade, identificou que o relatório gerado e
enviado a esta Corte de Contas, não demonstrou os
restos a pagar processados. Informou que os devidos
ajustes foram feitos.
O NCE, em Instrução Técnica Conclusiva – ITC
00399/2019, acolheu as justificativas apresentadas,
opinando pelo afastamento da presente irregularidade,
sob o fundamento de que apesar da inconsistência, é
razoável em se considerar como atenuante o fato de
o saldo do passivo financeiro no Balanço Patrimonial
evidenciar o total da dívida ﬂutuante da prefeitura.
Do compulsar dos autos, constato que a documentação
anexada (doc. 57, pág. 1/3) comprova os argumentos
levantados pelo responsável, bem como a conclusão
da equipe técnica de que o demonstrativo da Dívida
Flutuante encaminhado havia deixado de evidenciar a
movimentação dos restos a pagar processados.
Assim, integro ao meu voto os argumentos aduzidos
pela área técnica desta Corte de Contas, e voto para que
seja afastada a irregularidade em análise, vez que os
documentos e os argumentos apresentados pela defesa
foram suficientes para sanar o presente item.
Insta ressaltar que, acolhendo a sugestão técnica, deve
ser expedida determinação ao atual gestor municipal
ou quem venha a lhe suceder, que quando do envio das
próximas prestações de contas, observe na integralidade
a IN 43/2017, assim como seus anexos.
Saldo De Contas Bancárias Evidenciadas No Termo
www.tce.es.gov.br

De Verificação Das Disponibilidades Diverge Do Valor
Demonstrado Nos Extratos Bancários (Item 3.2.1.1 do
RT157/2018 e 2.2 da ITC 399/2019)
Base Normativa: Artigos 101 e 103 da Lei 4.320/1964
Ao analisar a prestação de contas, a área técnica observou
uma divergência entre o saldo evidenciado no extrato
bancário e o demonstrado no termo de verificação das
Disponibilidades Financeiras, conforme tabela abaixo,
que consta os extratos divergentes.
Tabela
Apontaram ainda que também foi identificada uma
ausência das conciliações bancárias das seguintes contas
Tabela
Instado a se manifestar, o Sr. Valdemar Luiz Horbelt
Coutinho, em suas justificativas (Doc. 56), apresentou
diversos esclarecimentos, os quais descrevo na tabela
abaixo.
Quanto ausência das conciliações bancárias relacionadas
na tabela 16 do RA, informou que a ausência dos
documentos decorreu de cheques não apresentados no
banco para saque, tarifas bancárias não regularizadas
e valores de consignações de servidores. Informou que
as providencias para regularização dos consignados,
já estavam sendo adotadas, assim como dos demais
valores.
Anexou em doc. 57, pág. 4/73 documentos para
comprovar o alegado.
O NCE, em Instrução Técnica Conclusiva – ITC
00399/2019, acolheu as justificativas apresentadas,
opinando pelo afastamento da presente irregularidade,
sob o fundamento de que os extratos anexados aos autos
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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supriram as divergências, assim como, as conciliações
bancárias juntadas foram suficientes para sanar o item.
Do compulsar dos autos, constato que a documentação
anexada (doc. 57, pág. 4/73) comprova os argumentos
levantados pelo responsável, de modo que a
irregularidade fora devidamente justificada.
Assim, integro ao meu voto os argumentos aduzidos
pela área técnica desta Corte de Contas, e voto para que
seja afastada a irregularidade em análise, vez que os
documentos e os argumentos apresentados pela defesa
foram suficientes para afastar e sanar o presente item.
Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos
contábeis e o valor do inventário de bens de estoque
(Item 3.2.2 do RT 157/2018 e 2.3 da ITC 399/2019).
Base Normativa: Art. 101 da lei 4.320/64.
Em RT 157/2018, o Corpo Técnico constatou que os bens
de estoque possuem uma divergência no montante de
R$ 44.262,34 entre o balanço patrimonial e inventário
realizado, indicando que os valores inventariados dos
bens de estoque não foram evidenciados na respectiva
conta contábil do Balanço Patrimonial.
Citado para apresentar justificativas, o responsável
aduziu que houve um erro por parte do sistema ao
gerar o arquivo XML INVALM encaminhando, razão pela
qual foi gerado um novo arquivo com os somatórios
reﬂetindo a realidade, com valor de R$ R$ 84.145,75 e
não R$.39.883,41. (Doc. 57, pág. 74/82).

divergência apontada, especialmente em razão dos novos
documentos acostadas, o que me leva a acompanhar o
entendimento da Equipe Técnica, para que seja afastada
a irregularidade em análise.
Ausência de Medidas Administrativas que Viabilizassem
a Emissão do Parecer do Controle Interno Sobre a
Prestação de Contas Anual (Item 3.3.1 do RT 157/2018
e 2.4 da ITC 399/2019).
Base Normativa: Inobservância aos artigos 135, §4º e
138, §3º do RITCEES, art.5º da Res. TCEES 227/2011, IN
TCEES 34/2015.
O Corpo Técnico desta Corte de Contas ao analisar o
Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno,
encaminhado pelo gestor, verificou que houve
abstenção de emissão de uma opinião conclusiva sobre
a prestação de contas em questão, com o fundamento
de que o Município não dispõe de Unidades Executoras
de Controle Interno, bem como de servidor efetivo com
formação contábil.
Devidamente citado para apresentar justificativas, o
Responsável aduziu (doc. 56):

O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia – NCE, em Instrução Técnica Conclusiva –
ITC 00399/2019, opinou por afastar a irregularidade e
acolher as justificativas apresentadas.

Relatório do Controle Interno do Município de Santa
Leopoldina, faz referência ao Fundo de Saúde, ratificamos
que no cabeçalho do documento consta a Unidade
Gestora Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina,
bem como o nome do Gestor Responsável, Valdemar
Luiz Horbelt Coutinho e Indevidamente no item 2, do
Relatório do Controle Interno, que trata do Parecer
do Controle Interno, foi registrado Fundo de Saúde,
mas o relatório pertence a Unidade Gestora Prefeitura
Municipal de Santa Leopoldina;

Em análise aos autos, constato que foi saneada a

O município está sub júdice desde 21 de agosto de
www.tce.es.gov.br

2015, em Ação Civil Pública movida pelo Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais de Santa Leopoldina,
ficando impedido de contratar todo e qualquer cargo
público, por liminar proferida em audiência realizada
em 13 de dezembro de 2017, derrubada em audiência
realizada em 06 de abril de 2018. Ocorre que ainda não
houve tempo hábil para esta municipalidade promover
novo concurso público, tendo em vista a demanda atual
de novos cargos não sendo viável financeiramente
aplicação de concurso público contemplando apenas
o cargo de auditor de controle interno. Sendo
necessário aguardar a conclusão e cumprimento dos
prazos acordados na referida audiência para realizar
novo Concurso Público visando preencher a demanda
de cargos desta municipalidade. (Anexo Termo de
Audiências do Processo Nº. 0001356 77.2015.8.08.0043
realizadas em 13 de dezembro de 2018 e 06 de abril de
2018).
O NCE, em Instrução Técnica Conclusiva – ITC
00399/2019, opinou por manter a irregularidade
apontada, entendendo que os argumentos expostos não
são suficientes para afastar a irregularidade, já que esta
Corte de Contas, determinou em 2011 a implementação
do Sistema de Controle Interno, a ser concluída até o
ano de 2013. Ademais, pondera a área técnica que o
impedimento para contratação de pessoal, só ocorrerá
no mês de dezembro de 2017, não tendo nenhuma
relação com a ausência do sistema que já deveria ter
sido implementado.
De fato, como apontado pela área técnica, este Tribunal
de Contas determinou desde de 2011 a implementação
do sistema, que deveria ter sido concluída em 2013,
contudo, deve-se observar que durante esse período e
Segunda-feira, 24 de junho de 2019

164

ATOS DA 2a CÂMARA

Sr. Valdemar Luiz Horbelt Coutinho (Prefeito Municipal)
não era gestor, assumindo a gestão apenas no ano de
2017.

Inconsistência na Escrituração e Evidenciação Contábil
do Parcelamento de Débito Previdenciário (Item 3.5.1
DO RT 157/2018 e 2.5 da ITC 399/2019).

Tal ponto torna-se relevante, ao observarmos que essa
mesma irregularidade foi apontada no processo TC
5176/2017, referente a prestação de contas de 2016,
exercício que antecede o que está sendo analisado, mas
fora afastada, sob a fundamentação de que o Município
nos últimos anos, esbarrava em limitação para instituir o
Controle Interno no diz respeito ao quadro de pessoal,
pois estava em ultrapassando o limite de gasto com
despesa de pessoal.

Base Normativa: Artigos 98 a 100 da Lei 4320/64 e
Normas Brasileiras de Contabilidade (2016/NBCTSPEC).

Assim, considerando que a omissão em relação as
medidas administrativas que viabilizassem a estruturação
do controle interno, ocorrera desde a gestão anterior,
e por razões consideradas como plausíveis por este
Tribunal, não é razoável atribuir unicamente a este
gestor responsável no presente processo, a integral
responsabilização por esta irregularidade.
Soma-se a isto, o fato de que o Gestor estava
impossibilitado de realizar concurso. Em análise as
decisões do processo 0001356-77.2015.8.08.0042,
constatei que o município não estava sequer nomeando
candidatos aprovados em último concurso, e que
algumas liminares até permitiram nomeações pontuais,
mas depois de observar o limite de pessoal do município
e da LRF.
Desse modo, levando em consideração a peculiar situação
em que o gestor se encontrava, estando impossibilitado
inclusive de nomear aprovados em concursos anteriores
a sua gestão, acompanho parcialmente da área técnica
e mantenho a irregularidade, apenas na ressalva, sem
condão de macular as contas.

os argumentos fáticos e jurídicos delineados pela
área técnica desta Corte de Contas, e voto para que
seja afastada a irregularidade em análise, vez que os
documentos e os argumentos apresentados pela defesa
foram suficientes sanar o presente item.

A Equipe Técnica identificou que foram realizadas baixas
no montante de R$ 244.498,86 quanto ao parcelamento
do INSS, entretanto em análise a sistema do Banco do
Brasil, observou que foi abatido do FPM o valor de R$
336.080,33, de modo que há evidências de inconsistência
na escrituração e evidenciação do valor constante no
passivo a �tulo de parcelamentos de débitos.

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

Devidamente citado para apresentar justificativas, o
Responsável aduziu (doc. 56) que a tabela elaborada
pela analista da PCA, não se refere ao abatimento de
parcelas do INSS do município, mas aos valores retidos
do FPM referente a obrigações correntes. Esclareceu
que o Município informava a Receita Federal através de
o�cio os valores de obrigações Patronais e funcionais
com o Regime Geral de Previdência Social e a receita
já deduzia no FPM parte das obrigações devidas. Esse
procedimento foi realizado em razão do Município
possuir parcelamento de INSS com a Receita Federal.

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:

Esclareceu ainda os valores debitados no FPM do
Município, e anexou aos autos (doc. 57) listagem de
pagamentos do parcelamento no exercício de 2017.

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO

1.1. Julgar REGULARES COM RESSALVAS as contas da
Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina/ES, sob a
responsabilidade do Sr. Valdemar Luiz Horbelt Coutinho
(Prefeito Municipal), relativas ao exercício de 2017, nos
termos do art. 84, inciso II da Lei Complementar 621/2012
e o artigo 162 do Regimento Interno – Resolução TC
261/2013, dando quitação ao responsável, nos termos
do art. 86 do mesmo diploma legal;

O NCE, em Instrução Técnica Conclusiva – ITC
00399/2019, opinou por afastar a irregularidade
apontada, ante os esclarecimentos e documentos
apresentados.

1.2. Determinar ao atual gestor da Prefeitura de Santa
Leopoldina/ES, que até dezembro do ano de 2020,
regularize a implantação do Sistema de Controle Interno
do município, com a estrutura adequada, atendendo
a todas as disposições contidas na Resolução TCEES
227/2011;

Em análise aos autos, constato que assiste razão a
Equipe Técnica, motivo pelo qual integro ao meu voto

1.3. Recomendar ao atual gestor da Prefeitura de Santa
Leopoldina/ES que atenda integralmente à IN 43/2017 e

www.tce.es.gov.br
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seus anexos no envio das próximas prestações de contas.
1.4. Dar ciência aos interessados;
1.5. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/04/2019 - 10ª 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
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

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 DE ORDENADOR –
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO – EXERCÍCIO
DE 2017 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual
da Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo, referente ao
exercício de 2017, sob a responsabilidade do Sr. Luiz
Américo Borel.
Através do Relatório Técnico RT 00133/2018-1 (Doc.
46) corroborado pela Instrução Técnica Inicial ITI
00354/2018-9 (Doc. 47), o Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia – NCE opinou pela citação
do responsável, em razão das seguintes irregularidades
apontadas:

da dívida ativa do Balanço Patrimonial (BALPAT) e do
Demonstrativo da Dívida Ativa (DEMDAT).
Responsável: Luiz Américo Borel.
4.1 – Não cumprimento das recomendações previstas
nos itens 2.2 e 2.3 do Acórdão 1235/2016 – Primeira
Câmara.
Responsável: Luiz Américo Borel.
Acolhendo a sugestão técnica, foi determinada a citação
do Sr. Luiz Américo Borel em Decisão SEGEX 00369/20185, para que apresentasse os esclarecimentos que
entendesse pertinentes no prazo improrrogável de 30 dias,
o que foi atendido pelo responsável tempestivamente
através de Defesa/Justificativa 01020/2018-3 (Doc. 52)
e Peça Complementar 13383/2018-1 (Doc. 53), como
confirmado por Despacho 41463/2018-6 (Doc. 54) da
Secretaria Geral das Sessões – SGS.

UG: PMARN - Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo

3.5.1 – Inconsistência na escrituração e evidenciação
contábil do parcelamento de débito previdenciário.

Relator: Domingos Augusto Taufner

Responsável: Luiz Américo Borel.

Os autos foram então encaminhados ao NCE, que
elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC 00162/20196 (Doc. 56), opinando pelo julgamento regular com
ressalva da prestação de contas anual de gestão do
Sr. Luiz Américo Borel, e ainda, para 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
STF, em sede de Recurso Extraordinário nº 848.826/DF,
sugeriu a emissão de parecer prévio pela aprovação com
ressalva da prestação de contas anual de gestão, sob
responsabilidade do Sr. Luiz Américo Borel, objetivando
instrumentalizar o julgamento pela Câmara Municipal
de Alto Rio Novo. Por fim, propôs a expedição de
determinações ao atual gestor.

Responsável: LUIZ AMERICO BOREL

3.7.1 – Divergência entre os saldos das contas contábeis

Instado a se manifestar, o Ministério Público de

Acórdão 00431/2019-9
Processo: 03724/2018-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017

3.2.1.1 – Ausência de comprovação dos saldos existentes
em 31/12/2017, informados no termo de verificação das
disponibilidades financeiras.
Responsável: Luiz Américo Borel.
3.2.3 – Ausência de movimentação e acúmulo de saldo
nas contas de consignações do passivo financeiro.
Responsável: Luiz Américo Borel.

www.tce.es.gov.br
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Contas, em Parecer 00315/2019-7 (Doc. 60), da lavra
do Procurador-Geral, Dr. Luciano Vieira, anuiu aos
argumentos apresentados pelo Corpo Técnico.
Na 5ª sessão ordinária da Segunda Câmara, ocorrida
no dia 27/02/2019, houve defesa oral realizada pelo
Sr. Edmar Lorencini dos Anjos, representante legal do
gestor, conforme Notas Taquigráficas 30/2019-3.
Após a realização da defesa oral e da apresentação dos
documentos pendentes, o NCE elaborou Manifestação
Técnica 1185/2019-9, opinando pelo julgamento
REGULAR, as contas de gestão sob a responsabilidade
do Sr. Luiz Américo Borel.
O referido entendimento foi corroborado pelo Ministério
Público de Contas, de acordo com o parecer 1009/20195 exarado pelo Procurador de Contas, Dr. Luciano Vieira.

o atendimento a todos os trâmites legais e regimentais,
bem como aos princípios constitucionais do devido
processo legal, da ampla defesa e do contraditório,
havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito.
A referida Prestação de Contas foi recebida e protocolada
nesta Corte de Contas por meio do sistema CidadES em
28 de março de 2018, ou seja, tempestivamente, nos
termos do art. 139 do Regimento Interno deste Tribunal,
aprovado pela Resolução TC 261/2013.
No entanto, foram constatados pela Equipe Técnica os
seguintes indícios de irregularidade que merecem detida
análise:

É o relatório. Passo a fundamentar.

Ausência de comprovação dos saldos existentes em
31/12/2017, informados no termo de verificação
das disponibilidades financeiras. (Item 3.2.1.1 do RT
00133/2018-1 e Item 2.1 da ITC 00162/2019-6).

FUNDAMENTAÇÃO

Responsável: Luiz Américo Borel.

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.

O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia – NCE observou a ausência de diversos extratos
bancários, indispensáveis à conferência das peças
contábeis, motivo pelo qual sugeriu a citação do gestor,
para que comprovasse os saldos de disponibilidades
registrados na contabilidade, encaminhando todos
os extratos bancários e demonstrando o saldo de
31/12/17, ou se fosse o caso, apresentasse justificativas
devidamente documentadas pela não conformidade
entre saldo contábil e de extrato bancário.

Compulsando detidamente os autos, observo que o
feito se encontra devidamente instruído, considerando

Em suas justificativas, o responsável aduziu que as
contas relacionadas pelo Corpo Técnico deste Tribunal
não passaram com saldo financeiro do exercício de 2016,
permanecendo zeradas durante todo o exercício de
2017. Dessa forma, o sistema operacional da instituição
www.tce.es.gov.br

financeira não gerou extrato das contas relacionadas,
por não haver movimentação bancária. Esclareceu
que a tesouraria municipal estaria providenciando o
encerramento destas contas zeradas junto à instituição
bancária, com solicitação de extrato para que sejam
comprovados seus saldos efetivos. Nesse sentido,
acostou contas bancárias que possuíam saldos
existentes, bem como a conciliação da conta bancária nº
A 11.671.039, para que fossem comprovadas e sanadas
as irregularidades do presente item.
A seu turno, o NCE entendeu que o apontamento teria
sido parcialmente regularizado, haja vista a apresentação
dos saldos das contas que não estariam zeradas,
quais sejam, A9.255-X, A9.334-3, A9.434-X, A154202, A25.215-8, A7.842-5, A11.671.039, A647.074-0 e
P647.084-8.
Foi acostado aos autos apenas a Peça Complementar
13383/2018-1 (Doc. 53), contendo em seu Anexo II as
conciliações bancárias da Prefeitura Municipal de Alto
Rio Novo em 31/12/2017. Destarte, restaram pendentes
os extratos das contas com saldos zerados, e seus
respectivos encerramentos.
No entanto, nas Notas Taquigráficas 30/2019-3,
foi informado a esta Corte acerca das providências
adotadas, bem como no documento constante da
Peça Complementar 3841/2019, que as contas foram
encerradas a pedido da administração municipal.
Desse modo, menciona a área técnica que as justificativas
apresentadas pelo responsável, prospera. Portanto,
acompanhando a manifestação técnica e o Ministério
Público de Contas, afasto a irregularidade apreciada.
Ausência de movimentação e acúmulo de saldo nas
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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contas de consignações do passivo financeiro. (Item
3.2.3 do RT 00133/2018-1 e Item 2.2 da ITC 00162/20196).
Responsável: Luiz Américo Borel.
Nos termos do RT 00133/2018-1, foi constatado que
diversas contas do passivo financeiro não apresentaram
movimentação, bem como que outras contas
estão acumulando saldos, apesar de apresentarem
características de curto prazo sem sua essência.
Considerando que não houve qualquer recolhimento
dessas dívidas no exercício, o NCE sugeriu a citação do
gestor responsável, para que apresentasse suas razões
de justificativas.
O responsável asseverou em suas alegações de defesa
que o valor de R$ 193.289,23 inscrito nas contas do
passivo financeiro (dívida ﬂutuante) é proveniente de
saldos de depósitos e consignações remanescentes
de exercícios anteriores, não tendo a administração
procedido com seu cancelamento e ajuste sem antes
conceder o direito contraditório do Banco do Brasil e PIS/
PASEP, sendo dos dois a maior quantia apurada. Destaca
que a administração atual está verificando os saldos
sem movimentação junto aos consignatários e outros
depositários, a fim de apurar a verdadeira situação
existente e promover o cancelamento no exercício de
2018.
Em sede de Instrução Técnica Conclusiva, o NCE entendeu
não ter sido saneado o item em comento, posto que
o gestor não apresentou qualquer documento que
evidenciasse eventual regularização do passivo objeto
de apontamento, alegando apenas que seriam tomadas
as medidas saneadoras, sem comprová-las.

Contudo, na Peça Complementar 3841/2019, o gestor
esclarece que os valores inscritos nas contas do passivo
financeiro são provenientes de saldos de depósitos e
consignações remanescentes de exercícios anteriores e
a administração promoveu o cancelamento e ajuste no
encerramento do exercício de 2018.

valor de R$ 16.998,50), provenientes de renegociação de
dívidas junto à Receita Federal, cujos pagamentos não
foram feitos por débito automático. Por fim, carreou
aos autos os comprovantes de pagamentos e termos de
parcelamentos firmados.

Dessa forma, tendo em vista a documentação
comprobatória, a área técnica sugeriu o afastamento do
indicativo de irregularidade. Portanto, acompanhando a
manifestação técnica e o Ministério Público de Contas,
afasto a irregularidade apreciada.

Após análise das justificativas apresentadas, o NCE
sugeriu o saneamento do item, por considerar que os
esclarecimentos prestados quanto à contabilização
e evidenciação do saldo final dos parcelamentos
previdenciários foram suficientes a sanear o indício de
irregularidade.

Inconsistência na escrituração e evidenciação contábil
do parcelamento de débito previdenciário. (Item 3.5.1
do RT 00133/2018-1 e Item 2.3 da ITC 00162/2019-6).

Diante do exposto, integro ao meu voto os argumentos
fáticos e jurídicos delineados pela Área Técnica desta
Corte de Contas, para afastar a irregularidade sob exame.

Responsável: Luiz Américo Borel.

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 00133/2018-1 e Item 2.4 da ITC 00162/2019-6).

O responsável foi citado para apresentar justificativas
quanto às evidências de inconsistência na escrituração
e evidenciação do valor constante no passivo, a �tulo
de parcelamentos de débitos. Isto porque, quanto
ao parcelamento de INSS, foram realizadas baixas no
montante de R$ 504.427,28, embora tenham sido
abatidos do FPM do Município de Alto Rio Novo o
montante de R$ 2.486.615,48 (“RFB-PREV-PARC53”,
“RFB-PREV-OB COR” e “RFB-PREV-PARC60”).
Em suas alegações de defesa, o gestor responsável
apontou que o valor de R$ 2.486.615,48 trata de valores
de parcelamento e competências oriundas do exercício
de 2017 (RFB-PREV-OB-COR). Já o montante de R$
2.253.414,45 é proveniente de competências oriundas
do exercício de 2017 (RFB-PREV-PB-COR), e não de
parcelamento. Assim sendo, ocorreram pagamentos nos
meses de abril (no valor de R$ 2.014,11) e de agosto (no
www.tce.es.gov.br

Responsável: Luiz Américo Borel.
Da análise realizada pelo NCE ao Demonstrativo da Dívida
Ativa, verificou-se que o valor dos créditos (de natureza
tributária e não tributária) inscritos em dívida ativa (R$
4.333.405,74) diverge dos saldos das respectivas contas
contábeis do Balanço Patrimonial (R$ 3.587.517,85).
O responsável apresentou razões de justificativa,
alegando falhas na contabilização da atualização da
Dívida Atualizada, por não terem sido efetuados os
lançamentos de ajustes de saldo para o fechamento do
BALPAT de acordo com o DEMDAT nas contas de resultado
do Balanço Patrimonial, o que gerou a diferença de R$
367.813,73 na Dívida Ativa Tributária e R$ 378.074,16
na Dívida Ativa Não Tributária. Tais lançamentos teriam
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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sido descritos e exemplificados minuciosamente no
arquivo “Nota Explicativa BALPAT” quando do envio da
PCA 2018, em razão das normas do CRC, que vedam a
substituição de Peças do Balanço. Informou ainda, que
os razões do plano de contas comprovam as inscrições
de saldo anterior inscritas no exercício atual no dia
31/07/2018, para serem contempladas no envio da PCM
de Julho/2017.

acerca de saldos remanescentes de contribuições
previdenciárias retidas dos servidores e não recolhidas
consideradas relevantes, em especial, quanto ao crédito
de R$ 183.854,22 na conta contábil 2.1.1.4.3.01.01.00)
do Acórdão 1235/2016 – Primeira Câmara (Processo TC
5566/2015), relativo à Prestação de Contas Anual do
exercício financeiro de 2014, que julgou regulares as
contas da gestora responsável.

encerramento do exercício de 2018, em confronto
com a folha de pagamento de dezembro e décimo
terceiro salário, para que se procedesse com os ajustes
necessários à correta evidenciação.

O NCE analisou as justificativas e imagens apresentadas
pelo responsável, que demonstraram o lançamento
de acerto em 2018, motivo pelo qual opinou pelo
saneamento do presente indicativo de irregularidade.

Comprovado por meio da documentação que o item
2.2 cuida de créditos em cobrança judicial, e que assim,
devem figurar no ativo, não cabendo cancelamento da
dívida ativa. No que tange aos débitos previdenciários,
o gestor esclareceu que o pagamento se dá diretamente
por desconto realizado pela União na transferência
pertinente ao Fundo de Participação dos Municípios,
tendo sido firmado parcelamento de débitos no
montante de R$ 183.712,95, referente às competências
de junho a agosto de 2013, de contribuição patronal e
de servidores.

Responsável: Luiz Américo Borel.

Nas justificativas apresentadas quanto ao item 2.2, o
responsável aduz existir cobrança judicial, em processo
de execução fiscal autuado sob o número 000007447.2010.8.08.0053, que tramita perante o juízo da
Comarca de Alto Rio Novo, no valor inicial de R$
607.982,45, bem como processo administrativo referente
ao exercício de 2013, cuidando de parcelamento firmado
com a empresa Fazenda Santa Bárbara Ltda, em débitos
tributários que somam R$ 28.313,14. Registrou ainda
que os valores inscritos no Demonstrativo da Dívida
Ativa somam um montante de R$ 2.895.539,96. Concluiu
apontando que a legislação municipal limita o valor de
execução fiscal para dívidas de até 2.500 UFMARN ou R$
8.750,00.

O gestor foi citado para comprovar as medidas adotadas
para atendimento das recomendações impostas
nos itens 2.2 (regularizar o saldo de R$ 684.596,46,
registrado como dívida ativa não tributária, utilizando os
meios necessários (jurídicos/contábeis) para identificalo e regularizá-lo, como forma de prevenir e/ou detectar
os riscos inerentes ou potenciais à tempestividade, à
fidedignidade e à precisão da informação contábil, nos
termos da Resolução CFC 1.133/08) e 2.3 (apresentar
notas explicativas, na próxima prestação de contas anual,
como parte integrante das demonstrações contábeis

No tocante ao item 2.3, o gestor afirma que os valores
retidos no encerramento de dezembro e décimo
terceiro salário são pagos no exercício seguinte,
em débito em conta corrente do FPM – Fundo de
Participação dos Municípios, mais precisamente no dia
10/01. Destacou terem sido realizados parcelamentos
de dívidas previdenciárias de competências (junho,
julho e agosto) do exercício de 2013, no valor de R$
183.712,95, de contribuições patronal e servidores. Por
fim, ressaltou que os valores provenientes das retenções
previdenciárias de servidores seriam apuradas no

Deste modo, integro ao meu voto os argumentos fáticos
e jurídicos delineados pela Equipe Técnica desta Corte de
Contas, para afastar a irregularidade constante do item
em comento.
Não cumprimento das recomendações previstas nos
itens 2.2 e 2.3 do Acórdão 1235/2016 – Primeira
Câmara. (Item 4.1 do RT 00133/2018-1 e Item 2.5 da ITC
00162/2019-6).

www.tce.es.gov.br

Após compulsar os autos, o NCE entendeu pelo
saneamento deste item, por ter constatado não
haver mais evidências da ausência de pagamento de
contribuições previdenciárias de servidores.

Nessa senda, integro ao meu voto os argumentos fáticos
e jurídicos delineados pela Equipe Técnica desta Corte de
Contas, para afastar a irregularidade constante do item
em comento.
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
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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CONTÁBIL

Relator

[...]

1. ACÓRDÃO

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

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

[...]
(c) Confiabilidade – o registro e a informação contábil
devem reunir requisitos de verdade e de validade que
possibilitem segurança e credibilidade aos usuários no
processo de tomada de decisão.
(d) Fidedignidade – os registros contábeis realizados e as
informações apresentadas devem representar fielmente
o fenômeno contábil que lhes deu origem.

Secretária-adjunta das sessões em substituição

1.1. Julgar REGULAR a Prestação de Contas da Prefeitura
Municipal de Alto do Rio Novo, sob a responsabilidade
do Sr. Luiz Américo Borel, referente ao exercício de 2017,
nos termos do inciso I, do artigo 84, da Lei Complementar
621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos
do art. 85, do mesmo diploma legal;
1.2. Dar ciência aos interessados;

[...]

1.3. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.

(l) Verificabilidade – os registros contábeis realizados
e as informações apresentadas devem possibilitar o
reconhecimento das suas respectivas validades.

2. Unânime.

(m) Visibilidade – os registros e as informações contábeis
devem ser disponibilizados para a sociedade e expressar,
com transparência, o resultado da gestão e a situação
patrimonial do setor público.

4. Especificação do quórum:

Considerando que não houveram outras divergências
detectadas, é possível afirmar que os demonstrativos
contábeis, bem como os dados que serviram de base
para a sua consecução, estão de acordo com os critérios
descritos no fragmento acima.
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

3. Data da Sessão: 10/04/2019 - 10ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.
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
MICHELA MORALE
www.tce.es.gov.br

Acórdão 00432/2019-3
Processo: 04636/2004-1
Classificação: Tomada de Contas Especial Instaurada
UGs: PMM - Prefeitura Municipal de Mantenópolis,
SEDU - Secretaria de Estado da Educação
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Interessado: PREFEITURA MANTENOPOLIS
Responsável: ERNESTO PAIZANTE PEREIRA, EDVALDO
RICATTO, MARCELO NASSAR GONCALVES, CONSTRUTORA
SANTA BRANCA LTDA
TOMADA DE CONTAS INSTAURADA - SECRETARIA
ESTADUAL DA EDUCAÇÃO E PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANTENÓPOLIS - PRESCRIÇÃO PRETENSÃO PUNITIVA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
(AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE
DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO)
- ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES
RELATÓRIO
Em face do recebimento da TOMADA DE CONTAS
INSTAURADA EM 02/10/2003 pela SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCAÇÃO em razão do CONVÊNIO Nº
315/98, firmado entre o GOVERNO DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, com a interveniência da SECRETARIA
DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDU e do DEPARTAMENTO
DE EDIFICAÇÕES E OBRAS – DEO (atual DERTES) e a
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS, visando a
construção de um Centro de Educação Física na Escola
de Primeiro Grau “Christiano Dias Lopes” o qual foi
determinado pelo Chefe da 9ª Controladoria Técnica
em 21/01/2008 a elaboração da INSTRUÇÃO TÉCNICA
PRELIMINAR ITP 104/2008 (ﬂs.74/78) que concluiu por
sua devolução ao órgão concedente (SEDU), para sua
complementação, visando apurar os fatos, identificar
os responsáveis, avaliar e quantificar ou ratificar o
possível dano causado ao erário estadual, além de
posicionamento conclusivo acerca de outros pontos a
ela inerentes, seguindo-se a MANIFESTAÇÃO TÉCNICA
DA CHEFIA MTC 8/2008, anuindo aquelas razões.
Após, elaborado o VOTO DO RELATOR ELCY DE SOUZA
e prolatada pelo Plenário deste Tribunal de Contas
a DECISÃO TC-5722/2008 decidindo pela notificação
ao Sr. Haroldo Correa Rocha – Secretário de Estado da
Educação, para que no prazo de 90 (noventa) dias, que
adote as providências necessárias à complementação
da Tomada de Contas, com expedição do TERMO DE
NOTIFICAÇÃO Nº 27/2009.
Por meio do OF/SEDU/GS/Nº 335 requerido pela SEDU
dilação do prazo concedido por mais 60 (sessenta) dias,
sendo deferido o pleito por meio do OFÍCIO PTC.DIL Nº
195/2009, firmado pelo Conselheiro Presidente Marcos
Miranda Madureira, conforme se observa à ﬂs. 112
dos autos. Em 13/07/2009 certificado nos autos pelo
Secretário-Geral das Sessões que o prazo venceu em
24/06/2009, sem que fosse apresentado documentação
relativa a Notificação 27/2009 pelo Sr. Haroldo Corrêa
Rocha.
Consta nos autos às ﬂs. 405 a 410, Relatório relativo a
PRESTAÇÃO DE CONTAS COMPLEMENTAR DO CONVÊNIO

Nº 315/98, concluindo pela irregularidade na aplicação
dos recursos repassados, referente a 1ª e 2 parcelas,
totalizando 109.902,32 VRTE’s, responsabilizando os
Srs. Edvaldo Ricatto, Ernest Paizante Pereira e Marcelo
Nassar Gonçalves.
Seguiu-se a remessa dos autos a 3ª CT para instrução
na forma determinada pelo Conselheiro Relator Elcy
de Souza, vindo ser elaborada a INSTRUÇÃO TÉCNICA
INICIAL ITI 237/2010 pela 3ª Controladoria Técnica
que vem discordar da conclusão da Tomada de Contas
Complementar, em face dos argumentos expendidos,
concluindo pela citação dos responsáveis.
Às ﬂs. 509/520 dos autos consta DESPACHO DO
CONSELHEIRO ELCY DE SOUZA declarando-se suspeito
para relatar os autos, requerendo sua redistribuição,
fato ocorrido na 74ª sessão ordinária realizada no
dia 05/10/2010, que por sorteio foi distribuído ao
Conselheiro Umberto Messias de Souza.
Seguiu-se a elaboração do voto pelo Conselheiro Marcos
Miranda Madureira, com decisão do Plenário acerca da
citação dos responsáveis, com elaboração da DECISÃO
PRELIMINAR TC-0554/2010 (ﬂs. 530), com expedição
do TERMO DE CITAÇÃO Nº 627/2010 - Edvaldo Ricatto,
TERMO DE CITAÇÃO Nº 628/2010 - Marcelo Nassar
Gonçalves e TERMO DE CITAÇÃO Nº 629/2010 - Ernesto
Paizante Pereira, sendo juntado aos autos às ﬂs. 542/553
justificativa apresentada pelo Sr. Edvaldo Ricatto e
certificado às ﬂs. 556/557 o vencimento de prazo sem
apresentação de documentação àquele �tulo pelos
demais responsáveis, sendo declarada sua revelia.
Remetidos os autos a Controladoria Geral Técnica CGT em 24/01/2011 pelo Conselheiro Relator Marcos
Miranda Madureira, para prosseguir na instrução do
www.tce.es.gov.br

feito.
Às ﬂs. 559/567 consta a MANIFESTAÇÃO TÉCNICA
996/2016 elaborada pela SECEXEngenharia que opina
pela CITAÇÃO DA EMPRESA CONSTRUTORA SANTA
BRANCA LTDA. para apresentação de alegações de
defesa, com relação ao constante na ITI 237/2010 e ao ali
exposto. Em seguida elaborada a INSTRUÇÃO TÉCNICA
INICIAL 933/2016 anuindo as mesmas razões.
O Conselheiro Relator, Sérgio Manoel Nader Borges,
diverge do posicionamento técnico em voto firmado
em 22/02/2017, vindo o Ministério Público Especial de
Contas anuir as razões expostas pela unidade técnica em
pedido de vista na 2º Câmara, no tocante à viabilidade
de reabertura da instrução, vindo a 2ª Câmara deste
Tribunal de Contas em 04/04/2017 prolatar a DECISÃO
1235/2017 dando pela não citação da empresa da
Construtora Santa Branca Ltda.ME.
Elaborada a INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA
4653/2018 dando pela responsabilização dos envolvidos,
com rejeição das razões de justificativa apresentada,
com cominação em multa, veio o MINISTÉRIO PÚBLICO
ESPECIAL DE CONTAS anuir os argumentos expostos pela
unidade técnica em 18/12/2018 por meio do PARECER
6075/2018, firmado pelo Dr. Luis Henrique Anastácio da
Silva, Procurador de Contas.
Por meio do DESPACHO 5630/2019 veio esta relatoria
perquirir o Ministério Público Especial de Contas acerca
da prescrição da pretensão punitiva sendo que o PARECER
449/2019 vem reconhecer a prescrição, retornando os
autos a este gabinete.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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PRELIMINARMENTE - DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA
Como muito bem argumentado no Parecer 449/2019
exarado nos autos pelo Dr. Luis Henrique Anastácio
da Silva – Procurador de Contas do Ministério Público
Especial de Contas, o art. 71 da Lei Complementar
nº 621/2012 dispõe que prescreve em cinco anos a
pretensão punitiva do Tribunal de Contas, sendo que
o § 4º, inciso I daquele mesmo dispositivo estabelece
que interrompe a prescrição a citação válida dos
responsáveis.
No presente caso, conclui-se que consumada a prescrição
da pretensão punitiva, em face daquele prazo ter-se se
iniciado em 01/10/2004 (data de autuação do feito no
Tribunal de Contas), com interrupção em 09/11/2010
(citação válida dos responsáveis - Termos de Citação
0627, 0628 e 0629/2010 - ﬂs. 531/533), exaurindo-se
no ano de 2015. Portanto, prescritas quanto a pretensão
punitiva, as irregularidades relativas aos itens 3.1 e
3.2 da Instrução Técnica Conclusiva 4653/2018 que
trata do “Recebimento de Valores por Serviços Não
Executados” e “Deterioração de Serviços Executados”,
respectivamente.
2. PREJUDICIAL DE MÉRITO – AUSÊNCIA
DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE
DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO E
INVIABILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO
PROCESSUAL
Relativamente aos itens 3.1 e 3.2 da Instrução Técnica
Conclusiva 4653/2018, há indícios de irregularidades,
com imputação da obrigação de ressarcimento, fato que
nos motiva a proceder análise acurada dos fatos, face a
conduta danosa verificada.

Assim, desta constatação, importante e necessário fazse proceder uma retrospectiva dos fatos narrados nestes
autos, desde o seu nascedouro para que nenhuma
dúvida paire acerca do aqui concluído por esta relatoria,
vejamos:
1. DO CONVÊNIO Nº 153/98
O Convênio nº 315/98 datado de 24/06/1998 (ﬂs. 26/32
do Processo 13751506 do SEP – Secretaria de Estado da
Educação), firmado com o Estado do Espirito Santo, com
a interveniência da Secretaria de Estado da Educação –
SEDU, e o Departamento de Edificações e Obras – DEO
e o Município de Mantenópolis, visava a construção do
Centro de Educação Física na EPG Christiano Dias Lopes,
com prazo de execução de 06 (seis) meses, no valor de
R$ 153.044,88 (cento e cinquenta e três mil, quarenta e
quatro reais e oitenta e oito centavos), sendo repassado
ao município o valor R$ 102.029,92 (duas parcelas - em
20/08/98 e 11/12/98), sendo assim convenciona
“CLÁUSULA QUARTA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS
Os recursos serão liberados [...] condicionando-se as
referidas liberações ao cumprimento, por parte da
PREFEITURA, das obrigações relativas à prestação
de contas que deverá ser atestada pelo Contador da
PREFEITURA e pelo Engenheiro Responsável Técnico pela
fiscalização do DEO.
Ao final do CONVÊNIO, a PREFEITURA, prestará contas
de todo recurso recebido, no prazo máximo de 60
(sessenta) dias, de conformidade com o Decreto Lei nº
3;246-N de 14.10.92 e orientações complementares.
[...]
CLÁUSULA QUINTA – DO COMPANHAMENTO, CONTROLE
E AVALIAÇÃO
www.tce.es.gov.br

Para fins de acompanhamento, controle e avaliação será
exigido:
I – Pelo DEO:
através de EQUIPE TÉCNICA ESPECIALIZADA QUE
ELABORARÁ RELATÓRIO MENSAL TÉCNICO –
ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO E PRESTAÇÃO DE
CONTAS, em atendimento à Cláusula Quarta do presente
CONVÊNIO.
II – Pela PREFEITURA
Pelos ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO DA
PREFEITURA, ao cumprimento das normas que regem a
aplicação de recursos públicos, especialmente o Decreto
Estadual nº 3.180-N de julho de 1991.
[...]
CLÁUSULA OITAVA – DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS
RECEBIDOS
O Estado ATRAVÉS DO DEO e/ou da AUDITORIA GERAL
procederá ROTINEIRAMENTE, a verificação da EFETIVA
APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADO”.
Assim,
previsto
contratualmente
o
efetivo
ACOMPANHAMENTO, CONTROLE e AVALIAÇÃO do
convênio pelos órgãos técnicos envolvidos (SEDU
e DEO), de forma ROTINEIRA e MENSAL, além da
necessária atenção e vigilância pelos órgãos de controle
e fiscalização da municipalidade - interno e externo.
Engajados no cumprimento daquelas obrigações, vieram
firmar aquele Convênio os Srs. Rosângela Maria Luchi
Bernardes - Secretária de Estado da Educação, Valter De
Nadai – Diretor Geral do DEO e Edvaldo Ricatto - Prefeito
Municipal de Mantenópolis, lembrando que hoje já
decorridos 21 (vinte e um) anos daquele compromisso.
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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Dois Termos Aditivos foram firmados em 30/03/1999
e 20/09/1999 alterando o prazo contratual
pactuado inicialmente, sendo prorrogado aquela
vigência contratual até 30/09/1999 e 31/01/2000,
respectivamente.
DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS
Procedida a licitação pela municipalidade para execução
da obra – Carta Convite nº 037/98, sagrou-se vencedora
do certame a empresa Construtora Santa Branca
Ltda., sendo firmado o Contrato nº 024/93, datado de
27/07/1998.
Por meio DECISÃO 1235/2017 a Segunda Câmara do
Tribunal de Contas na 9ª sessão ordinária realizada no
dia 09/4/2017, à unanimidade, decidiu-se pela não
citação dos ex-sócios da empresa CONSTRUTORA SANTA
BRANCA LTDA., remanescentes na data da extinção
da respectiva pessoa jurídica, face a inexistência
de pressupostos processuais referente a validade e
regularidade da relação processual, particularmente
a aptidão para ser parte no processo, aliado a outros
fatores expostos naquela decisão.
REPASSE PRIMEIRA PARCELA DO CONVÊNIO
Seguiu-se a liberação da 1ª PARCELA dos recursos
financeiros do Convênio, no valor de R$ 51.014,96
(cinquenta e um mil, quatorze centavos e noventa e
seis centavos), em 19/08/98 – Processo 14659956SEP, com elaboração de “LAUDO DE VISTORIA DE OBRA
PÚBLICA” firmado pela SRA. MAGDA DAS GRAÇAS
CUNHA – Engenheira Civil do município de Mantenópolis
em 24/08/1998 (cinco dias após aquela liberação),
atestando que vistoriou a obra e constatou que os
serviços referentes a 1ª parcela “... ESTÃO CONCLUÍDOS

(ﬂs. 20).
Em 26/08/98, emitida a Nota Fiscal nº 000018 pela
Construtora Santa Branca Ltda. atestando “parte” de
pagamento no valor de R$ 50.900,00, sendo remetido
a SEDU a Prestação de Contas por meio do OF. PMM nº
266/98
Em 02/12/98 foi elaborado o “RELATÓRIO DE VISTORIA
DE OBRAS” – 1ª MEDIÇÃO, firmado pelo Dr. Jorge Luiz
Rodrigues Costa - ENGº CIVIL/SEDU/DAM/DEO, dando
como �sico executado 34,14 e financeiro repassado
33,33 e obra “EM ANDAMENTO” (ﬂs. 40 –Processo
13751506); portanto, o �sico executado era superior era
ao recurso referente a primeira parcela (doc. nº 12 do
“Relatório de Tomada de Contas”).
Seguiu-se a emissão do “Relatório Técnico de Execução
Físico-Financeiro em 15/12/1998, pelo Sr. Marcelo
Nassar Gonçalves atestando que a “ ... a planilha de
medição apresentada corresponde ao executado não
tendo nada que desabone atesto esta medição” (ﬂs. 26 Processo 13751506).
Observo, assim, relativamente a PRIMEIRA PARCELA do
Convênio Nº 315/98 que TODOS os órgãos envolvidos
agiram harmonicamente quanto ao fechamento daquela
parcela, sem nenhum entrave ou obstáculo à sua
liquidação atestando, inclusive, que as obras executadas
se mostravam superiores ao recurso financeiro então
disponibilizado (1ª parcela).
REPASSE SEGUNDA PARCELA DO CONVÊNIO
Porém, procedida a liberação da SEGUNDA PARCELA em
11/12/98 (ﬂs. 37/verso do Processo 13751506), pelo
Governo do Espírito Santo, por intermédio da SEDU,
no mesmo valor da primeira, qual seja: R$ 51.014,96
www.tce.es.gov.br

(cinquenta e um mil, quatorze centavos e noventa e
seis centavos), pouco ou quase nada foi feito de forma
ROTINEIRA e MENSAL visando o ACOMPANHAMENTO,
CONTROLE e AVALIAÇÃO do convênio pelos ÓRGÃOS
TÉCNICOS e/ou de FISCALIZAÇÃO envolvidos naquele
ajuste, quer seja à nível municipal ou estadual, quanto
às obrigações delineadas nas cláusulas contratuais
conveniadas acima transcritas, vejamos:
DECORRIDOS 03 (TRÊS) DIAS DAQUELE REPASSE,
qual seja em 14/12/1998, foi elaborado o LAUDO DE
VISTORIA DE OBRA PÚBLICA firmado pelo SR. MARCELO
NASSAR GONÇALVES (ﬂs.13 - Processo 16101359) onde
declarado que “...procedi a vistoria e constatei que todos
OS SERVIÇOS REFERENTES A SEGUNDA PARCELA ESTÃO
CONCLUÍDOS, e que esta parcela perfaz um total de
R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais)” e emissão de
Nota Fiscal 000034 de 16/12/98 pela Construtora Santa
Branca Ltda. no valor de R$ 51.000,00 como “parte” de
pagamento por serviços prestados.
DECORRIDOS 7 (SETE) MESES daquele repasse, por
meio do OF. PMM. Nº 108/99 de 13/07/99 (ﬂs. 1 – Proc.
16101359 – SEP), vem a municipalidade encaminhar a
SEDU a prestação de contas do segundo repasse, com
liquidação em 13/12/98 da Sra. Lúcia Helena de S.
Ricatto – Sec. Municipal de Educação e Cultura na forma
do art. 63/Lei 4.320/64 e
Em fevereiro de 2001 - OF/SEDU/GSS/Nº 085 (ﬂs. 32
daqueles autos), portanto, DECORRIDOS 2 (DOIS) ANOS
daquela comunicação municipal, faz a SEDU comunicação
ao Prefeito Municipal acerca da regularidade da
documentação apresentada, relativamente a análise
contábil e financeira das prestações de contas referente
a 1ª e 2ª parcelas do Convênio 315/98, informando
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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o ENCAMINHAMENTO AO DEO/DAM “... para análise
técnica e emissão do RELATÓRIO FÍSICO da obra referente
a 2ª parcela”.
PASSADOS 07 (SETE) MESES daquele encaminhamento,
em 08/08/2001 (ﬂs. 31 verso - Processo 16101359),
veio o DEO/DAM simplesmente faz constar nos autos,
por despacho manuscrito, que “... após constatado por
vistoria que o valor dos serviços executados são inferiores
ao valor financeiro repassado, entramos em contato
com a PMM, comunicando o fato e ficamos aguardando
a comunicação sobre a execução dos serviços. Como
até a presente data não houve manifestação da PMM,
encaminhamos o processo para que seja solicitado
oficialmente a execução dos mesmos”, sendo expedido
o OF/SEDU/GS/Nº 797, de 31/08/2001 ao Sr. Prefeito
Municipal de Mantenópolis.
Registro aqui por oportuno, que este encaminhamento
ocorre após DECORRIDOS 19 (DEZENOVE) MESES DO
TÉRMINO DO TERMO ADITIVO Nº 2 FIRMADO EM
20/09/1999 (exaurimento em 31/01/2000). Além do
mais, aquele despacho, nada ou quase nada, de concreto
veio trazer quanto a efetividade daquela fiscalização
técnica, que deveria ter sido efetivada de forma MENSAL
e ROTINEIRA nos termos avençados (sob forma de
acompanhamento, controle e avaliação), quanto a
execução das obras objeto do convênio.
Decorridos MAIS 02 (DOIS) LONGOS ANOS daquele
fato, seguiu-se o despacho do Sr. Secretário de Estado
da Educação e Esportes, Dr. José Eugênio Vieira, datado
de 02/10/2003 autorizando a instauração de Tomada de
Contas (ﬂs. 36), sendo que a Sra. Presidente da Comissão
de Tomadas de Contas Especial em 23/10/2003 (ﬂs.
38), afirma que ante a INEXISTÊNCIA DO “RELATÓRIO

DE VISTORIA DE OBRAS” (que deveria ter sido emitido
pelo DAM/DEO, pelo menos, há três anos pretéritos),
IMPOSSÍVEL MENSURAR O VALOR NÃO COMPROVADO,
requerendo a remessa dos autos a Sub Gerência de Infra
Estrutura Física.
Encaminhados os autos pela SEDU à Diretoria Geral do
DERTES em 24/10/03 com pedido de “levantamento
dos serviços executados e respectivos valores,
correspondentes a 1ª e 2º parcelas repassadas, para que
possamos dar prosseguimento a Tomada de Contas”,
NOVE MESES APÓS veio aquele órgão emitir “Análise
do Processo referente ao Convênio nº 315/98” em
27/07/2004 (ﬂs. 40 processo 13751506), cujo documento
foi firmado pelo Sr. Jorge Luis Rodrigues Costa – Eng.
Civil DERTES, dando conta que “... os valores dos serviços
executados estão inferiores aos recursos repassados”,
informando que o VALOR DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
IMPORTAM EM R$ 54.626,91 sendo firmado o “Termo
de Recebimento Parcial de Obras Conveniadas”, naquela
mesma data.
Da data de firmação daquele “Recebimento Parcial dos
serviços” ocorrido em 2004, temos que DECORRIDOS
05 ANOS DA ELABORAÇÃO DO LAUDO DE VISTORIA
DE OBRA PÚBLICA firmado pelo SR. Marcelo Nassar
Gonçalves, (ﬂs.13 - Processo 16101359), onde declarado
que “...procedi a vistoria e constatei que todos os serviços
referentes a segunda parcela estão CONCLUÍDOS.
Do fato, como entender cumpridas pelo órgão técnico
DEO - agora DERTES, e os órgãos de fiscalização
internos da municipalidade a Cláusula Quinta – Do
Acompanhamento, Controle e Avaliação e Cláusula
Oitava – Da Aplicação dos Recursos Recebidos quando
do desempenho de suas atribuições que deveriam
www.tce.es.gov.br

ocorrer de forma “mensal” e “rotineira”?
Finalizando, o “Relatório de Tomada de Contas” firmado
pela Comissão instituída àquele �tulo, em 02/09/2004
confirma a alegação do DAM/DEO acerca do fato de que
“...o valor dos serviços executados era inferior ao valor
financeiro repassado”, solicitando providências acerca
da irregularidade na aplicação do valor de R$ 47.403,01
(quarenta e sete mil, quatrocentos e três reais e um
centavo).
Elaborada a Instrução Técnica Preliminar ITP 104/2008,
proposta a “complementação” da Tomada de Contas,
vindo a SEDU contratar a empresa FIGUEIREDO FERRAZ
em 22/04/2009 que elaborou o “Relatório de Visita
Técnica”, concluindo que devido ao avançado grau
de deterioração da estrutura da cobertura, estando
portanto irrecuperável e que as paredes estão bastante
danificadas pela ação do tempo, DECORRIDOS MAIS DE
10 (DEZ) ANOS DO SEU ABANDONO, o valor dos serviços
executados é de R$ 48.787,70 à época em que os serviços
foram paralisados.
Importante registrar que aquela manifestação técnica
vem declarar textualmente que “.... considerando a
discrepância entre a avaliação feita pelo DERTES [35,69 %
X R$ 149.317,50 (valor total contratado) = R$ 53.291,41
e o valor apurado pela SEDU (R$ 48.787.70), sem que
tenha sido apontada razão para a diferença entre estes
dois valores, ENTENDEMOS SER MAIS JUSTO ADOTAR
O MAIOR DELES, isto é R$ 53.291,41, como valor dos
serviços executados”.
Reencaminhado os autos a esta Corte de Fiscalização,
veio ser elaborada a INSTRUÇÃO TÉCNICA INICIAL ITI
237/2010 pela 3ª Controladoria Técnica (ﬂs. 415/427 Volume II), que conclui que serviços foram pagos mas
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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não foram executados, no importe de R$ 48.608,59
(correspondente a 50.575,99 VRTEs), sendo solidários
os Srs. Edvaldo Ricatto e Marcelo Nassar Gonçalves, não
comprovada sua regularidade.
Já com relação a paralisação da obra e sua consequente
deterioração (deterioração de parte dos serviços
executados, referentes à estrutura metálica da cobertura
e à alvenaria), imputa responsabilidade solidaria dos Srs.
Edvaldo Ricatto (Gestão 1997 a 2000) e Ernesto Paizante
Pereira (Gestão 2001 a 2008), no valor de R$ 25.269,30
(correspondente a 26.292,06 VRTE’s).
Do relato minucioso procedido por essa relatoria
acerca dos fatos apurados no processo administrativo
de repasse, da Tomada de Contas Especial e sua
Complementação, bem como na Instrução Técnica
Inicial elaborada por este Tribunal de Contas que
motivou a citação dos envolvidos, FATOS INCONTESTES
E IMPOSSÍVEIS DE SEREM SANADOS -, configurando-se
vícios insanáveis se nos afiguram, vejamos:
IRREGULARIDADES NA GESTÃO DO CONVÊNIO Nº
315/98
As cláusulas contratuais avençadas entre as partes
convenentes NÃO FORAM CUMPRIDAS, especialmente
as Cláusulas QUARTA, QUINTA e OITAVA, por nenhum
dos órgãos envolvidos na contratação;
Patente tal situação quando observado, principalmente,
que após a “LIQUIDAÇÃO” DO SEGUNDO REPASSE pela
municipalidade (1998), passados DOIS ANOS E SETE
MESES para que a SEDU fosse informada pelo DEO/DAM
que “... ficou aguardando comunicação sobre a execução
dos serviços” pela municipalidade em face da vistoria
promovida - sem precisar a data daquele evento e sem

apresentação de laudo de vistoria, sendo importante
registrar que À ÉPOCA JÁ EXAURIDA A VIGÊNCIA
CONTRATUAL, POR MAIS DE 12 (doze) meses;
Decorridos 05 ANOS da elaboração do LAUDO DE
VISTORIA DE OBRA PÚBLICA firmado em 14/12/1998
pelo Sr. Marcelo Nassar Gonçalves – arquiteto municipal,
acerca da conclusão das obras é que o DERTES elaborou
em 27/07/2004 o “TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL
DE OBRAS CONVENIADAS”.
Assim, destaco que há de se reconhecer a ocorrência de
várias falhas nos procedimentos adotados pelos gestores
desse contrato de repasse, principalmente no que se
refere à DEFICIÊNCIA NO ACOMPANHAMENTO E NO
CONTROLE FINANCEIRO DOS RECURSOS GERIDOS, que
afrontam nitidamente o disposto no contrato.
FALHAS NO PROCEDIMENTO DA TOMADA DE CONTAS
ESPECIAL
Não visualizei nos autos a oportunização do direito ao
CONTRADITÓRIO e a AMPLA DEFESA aos Srs. Edvaldo
Ricatto, Ernesto Paizante Pereira e Marcelo Nassar
Gonçalves, relativamente ao evento danoso;
Não houve o chamamento aos autos dos demais
responsáveis compromissados com a execução do
convênio à nível municipal (órgãos internos e de
fiscalização) e estadual (SEDU e DERTES) que competiam
bem zelar pela boa execução do convênio e se mantiveram
silentes às suas obrigações, bem como os envolvidos na
liquidação da despesa, visto que a liquidação da despesa
não é mera formalidade, mas ato destinado a avaliar
se as cláusulas contratuais foram cumpridas, gerando,
assim, a obrigação de pagamento para a Administração
(Acórdão 1560/2009 –Plenário TCU)
www.tce.es.gov.br

Observo, ainda, que os documentos fiscais relativos
a contratos de gestão e obras, prescrevem que uma
vez executado o serviço e constatada sua conclusão
seja patenteada por meio da VISTORIA (documento
firmado em 14/12/1998 (ﬂs. 13 - processo 16101359).
Como etapa seguinte àquela, a FISCALIZAÇÃO emitirá o
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, o qual deverá
ser circunstanciado e assinado por ambas as partes. Tal
documento inexistente nos autos.
Também constato a ausência de documento formal de
designação de agente público para exercer a função de
FISCAL do ajuste firmado – Convênio 315/1998.
INCONSISTÊNCIA QUANTO AO VALOR PASSÍVEL DE
RESSARCIMENTO
A Comissão de Tomada de Contas Especial conclui que
houve IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DO VALOR DE
R$ 47.403,01, em 02/09/2004, em conformidade com o
DERTES que constatou a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO
VALOR DE R$ 54.626,91, em 27/07/2004
Na Tomada de Contas Especial Complementar a empresa
FIGUEIREDO FERRAZ (contratada pela SEDU), conclui
que o VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS É DE R$
48.787,7, em 22/04/2009.
A unidade técnica - ITI 237/2010, discorda daqueles
cálculos e apura que os SERVIÇOS EXECUTADOS
IMPORTAM EM R$ 53.291,41 e que, consequentemente,
HOUVE IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DE R$
48.608,59, valor este sujeito ao ressarcimento ao erário.
Constato, assim, que a apuração do dano apontado
e seu “quantum” não se mostra firme e, nessa linha
de intelecção, a equivocada metodologia utilizada
pela Comissão da TCE não encampada pelos técnicos
Segunda-feira, 24 de junho de 2019

175

ATOS DA 2a CÂMARA

deste Tribunal de Contas, impõe o afastamento de
responsabilização, em face a farta jurisprudência desta
Casa de Contas, no sentido de não ser viável a imputação
de débito por dano presumido.
DO OPINAMENTO DA UNIDADE TÉCNICA
O técnico subscritor da Instrução Técnica Inicial nº
237/2010, manteve o mesmo rol de responsáveis
constantes do Relatório da Comissão de Tomada de
Contas Especial, vindo sugerir a citação dos Srs. Edvaldo
Ricatto, Ernesto Paizante Pereira e Marcelo Nassar
Gonçalves à apresentação de justificativas;
Não levado em consideração quando da análise dos fatos
pela unidade técnica os demais aspectos contratuais
firmados e a forma de processamento da despesa;
Há falhas na matriz de responsabilidade, não estando
apontada a irregularidade, a responsabilização, a conduta
dos agentes, o nexo de causalidade e a culpabilidade.
Tal conduta deriva da própria sistemática aplicada
à época, por este Tribunal, que se orientavam pela
aplicação da responsabilização objetiva aos indícios de
irregularidades, de modo que apenas os ordenadores de
despesa dos órgãos ou entes auditados figuravam como
eventuais responsáveis pelas anomalias detectadas.
CONCLUSÃO:
Do aqui relatado tenho que relativamente à firmação
do Convênio firmado pelo SEDU, quando da instauração
da Tomada de Contas Especial e sua Complementação,
deveria a Administração/Comissão ter por objetivo
apurar os fatos, identificar os responsáveis, quantificar o
dano e buscar o ressarcimento e, não sendo observado
estes fatores como se comprova do relato anterior –
destacando-se tais irregularidades quando não observado

o ROL COMPLETO DOS RESPONSÁVEIS, o “QUANTUM”
EXATO DO RESSARCIMENTO, o ESTABELECIMENTO
DO CONTRADITÓRIO, etc., considerando que os
procedimentos investigatórios que caracterizam o dever
punitivo dos Tribunais de Contas, devem ser capazes
de promover a correta apuração dos fatos, a precisa
identificação dos responsáveis e, no caso de prejuízo ao
erário, a real quantificação do dano, com base no inciso
VIII do art. 71 da CF/88 disso, impossível concluir-se pelo
desenvolvimento válido e regular do processo, em face
das falhas apontadas.
Porém, por considerar que os fatos referentes aos
presentes autos fazem alusão a acontecimentos que,
ao meu ver, na perspectiva temporal não permitem
a correção das fragilidades verificadas nas instruções
e manifestações técnicas produzidas nestes autos devidamente justificadas pela sistemática de elaboração
de matrizes de responsabilização empregadas à época,
verifico a impossibilidade de se autorizar a reabertura da
instrução processual, sem que isso importe violação AO
PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.
Por outro lado, essa Corte de Contas já vem
se posicionando no sentido de que, imputar
responsabilização a ordenador de despesa sem apontar
o nexo de causalidade entre sua conduta e a possível
irregularidade, se resvala à culpa objetiva rechaçada em
nosso ordenamento jurídico pátrio, concluindo, assim,
por afastar a responsabilização inicialmente apontada,
me permito a transcrever ementa nesse sentido, com
destaques nossos:

exercício de 2008, sob a responsabilidade do Sr. [...],
então Presidente.
[...] 2. DA AUSÊNCIA DA MATRIZ DE RESPONSABILIDADE
NOS AUTOS DO PROCESSO TC 4580/2009
[...] A elaboração da matriz de responsabilização indica
que a responsabilidade não pode recair unicamente
sobre os Chefes de Poder ou sobre os altos dirigentes dos
órgãos públicos, pela simples razão do cargo que ocupam,
sob pena de violação a responsabilidade subjetiva, cuja
demonstração rechaça a responsabilidade presumida.
Alinho-me, neste caso, ao pensamento do Conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, tomando de
empréstimo suas palavras, no sentido de que um
Prefeito, além das atribuições político-gerenciais,
desempenha, também, tarefas de índole administrativa,
o que inviabilizaria a abrangência de uma conduta de
forma onipotente, eis que não caberia ao Prefeito a tudo
se encarregar.
[...] Portanto, uma decisão administrativa não depende,
majoritariamente, da vontade única e exclusiva de um
agente público, pelo contrário, as inúmeras decisões
da Administração Pública, ainda que tenham o ato final
expedido por um único agente, dependem do trabalho
conjunto de inúmeros agentes que atuam por meio de
um processo administrativo.

ACÓRDÃO TC-608/2017 - PRIMEIRA CÂMARA

[...] Neste sentido, 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.

Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
da Câmara Municipal de Santa Leopoldina, referente ao

As operações intermediárias, à medida que se realizam,
sem oposição dos interessados, tornam-se definitivas

www.tce.es.gov.br
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para a Administração e para o administrado.
Nessa esteira, a Administração Pública realiza sua função
executiva por meio de atos jurídicos 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.
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.
Assim, 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.
[...] vê-se que a última característica é a relação
de causalidade, isto é, na medida em 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.
[...] Ocorre que em não havendo a matriz de
responsabilidade, imputando se o nexo causal respectivo,
não se mostra viável a verificação do grau de
reprovabilidade da conduta, de maneira que sua
imputação assume faceta de responsabilidade objetiva,
o que, via de regra, é vedado pelo ordenamento jurídico
vigente.

[...] Há, pois, necessidade de demonstração da devida
relação de causalidade com a atuação do agente, para
além, de uma simples aposição de uma assinatura
por dever de o�cio, isto é, em decorrência da mera
relação formal por exercício de competência, ao
se assinar um contrato, um aditivo ou ordem de
pagamento, um balanço, quando se verificar ser esta a
única conduta possível, mormente quando já ouvidos os
diversos órgãos de assessoramento, o próprio controle
interno.
Portanto, ocorre neste caso que se denomina
inexigibilidade de conduta funcional diversa, que
na teoria geral dos atos jurídicos, é excludente de
responsabilização e, mais do que isso, apesar de existir
formalmente, a relação de causalidade entre ato e dano,
fica rompida, ao menos quanto ao seu conteúdo, a saber,
o de responder pelos prejuízos ao erário, por ação ou
omissão, culpa ou dolo.
(...) Por fim, concluo que A INSTRUÇÃO DO FEITO
NÃO OBEDECEU AOS TRÂMITES CONSTITUCIONAIS
E LEGAIS NECESSÁRIOS, DEVIDO À AUSÊNCIA DA
CARACTERIZAÇÃO
DA
RESPONSABILIDADE
DE
TODOS OS AGENTES QUE INFLUÍRAM PARA A
IRREGULARIDADE, o nexo de causalidade, bem
como da matriz de responsabilidade, prejudicando
sobremaneira a individualização da pena, resultando na
possibilidade de atribuição de responsabilidade além
da realmente devida, motivo pelo qual é de se afastar
a responsabilidade do então Presidente da Câmara
Municipal.
Processo:
1722/2009
Data da sessão:
24/05/2017 Relator: Marco Antônio da Silva Natureza:
Controle Externo > Contas > Prestação de Contas >
www.tce.es.gov.br

Ordenador > Prestação de Contas Anual de Ordenador
Filiando-me a esta linha de intelecção, não sendo trazida
aos autos a análise quanto ao nexo de causalidade
entre o fato imputado e a conduta dos envolvidos,
aplico o entendimento atual deste Egrégio Tribunal
entendendo prejudicada a análise da individualização
da conduta atribuída aos apontados como responsáveis,
na qualidade de prefeito municipal, considerando que
da segunda parcela quando da liquidação da despesa
ocorrida em 13/12/98 o responsável não atentou para
os elementos necessários ao atendimento da correta
instrução do processo de liquidação e pagamento, na
forma do art. 63/Lei 4.320/64.
Desta forma, entendo que o feito não se encontra
devidamente instruído de modo a atender aos
pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo, razão pela qual nos cumpre
aferir eventual ofensa ao art. 166, do RITCEES, verbis:
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.
Neste sentido, este Tribunal, em casos análogos, tem
decidido no sentido de afastar a responsabilidade dos
gestores, em situações em que sequer foram citados
os demais agentes para responder por suas ações/
omissões, recaindo apenas para os ordenadores
tal responsabilidade, conforme julgados exarados
nos seguintes processos: TC nº 1989/2010 (acórdão
232/2013), 5928/09 (acórdão 304/13), 167/12 (acórdão
231/13), 7384/12 (acórdão 161/13), 4878/2003
(acórdão 1796/2015), 3873/2005 (acórdão 910/2016),
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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3674/04 (acórdão 896/2016), sendo que “... em tais
deliberações também está presente o entendimento de
que a reabertura da instrução processual após decorrido
excessivo lapso temporal agride garantias constitucionais,
pois restringe a ampla defesa e o contraditório e afronta
ao corolário da duração razoável do processo” (Decisão
01425/2018-7 – TC 2800/2005, Relator Conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun) valendo, ainda,
invocar sistemática estabelecida pelo atual Código
de Processo Civil – Lei 13.105, de 16/03/2015 em seu
artigo 927 que traça como diretriz a ser observada pelos
tribunais a formação de uma jurisprudência estável,
integra e coerente.
Ora, nos presentes autos foi adotada a responsabilidade
objetiva e à luz do exposto, o desenvolvimento
válido e regular deste processo requer a adoção da
responsabilidade subjetiva, implicando neste no
REINÍCIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL INSTRUÇÃO, com
o REFAZIMENTO DA MATRIZ DE RESPONSABILIZAÇÃO.
Contudo, os indicativos de irregularidade já foram
alcançados pelo fenômeno PRESCRICIONAL conforme
se verifica da fala do Ministério Público Especial de
Contas de ﬂs. 831/832, da lavra do Dr. Luciano Vieira,
Procurador de Contas, o que implica na extinção da
pretensão punitiva deste TCEES.
Por outro lado, deve-se analisar a viabilidade e a
efetividade de reabertura processual, DECORRIDOS 21
(VINTE E UM) ANOS DOS FATOS e 11 (ONZE) ANOS DE
TRAMITAÇÃO DOS AUTOS NESTA CORTE (ITP 104/2008),
sob pena de se ferir o PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL
DO PROCESSO, insculpido no inciso LXXVII da Carta
Magna e DA SEGURANÇA JURÍDICA na medida que põe
sob risco o PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA

DEFESA, cláusula pétrea disposta no art. 5º, LV da
CRFB/88, assim como com os primados da ECONOMIA
PROCESSUAL.
Não é demais dizer - ATÉ PORQUE GUARDA ESTRITA
PARIDADE DO ALI DISCUTIDO COM AS DATAS CONSTANTES
DESTES AUTOS, QUAL SEJA: OCORRÊNCIA DOS FATOS
- 1998 E CITAÇÃO - 2010, que relativamente ao LAPSO
TEMPORAL observado nestes autos que recentemente
o Supremo Tribunal Federal, assim decidiu, em TUTELA
PROVISÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA 35.971
DISTRITO FEDERAL:

como precedente, o mandado de segurança nº 35.294.
Sob o ângulo do risco, reporta-se ao iminente prejuízo
patrimonial. Busca, liminarmente, a suspensão dos
efeitos do acórdão nº 439/2018 do Órgão de Controle,
até o julgamento do mencionado Tema nº 899. Postula,
até o julgamento do mencionado Tema nº 899. Postula,
alfim, o deferimento da ordem visando seja declarada a
prescrição no tocante aos valores contidos na referida
deliberação.
[...]

O assessor Dr. Guilherme Augusto Junqueira de Andrade
prestou os seguintes informações:

O débito imputado pelo Órgão de Controle teria
ocorrido entre 1998 e 2002, verificada apenas em
2002, a notificação da impetrante para responder ao
processo administrativo que levou à determinação de
ressarcimento ao erário – tomada de contas especial nº
002.673/2012-

[...]

[...]

Segundo narra, as contas decorrentes do contrato PG059/98-00, alusivas ao período de 4 de novembro de
1998 a 25 de junho de 2002, foram julgadas irregulares.
Sublinha a instauração do processo administrativo
em 1º de março de 2010, com a notificação no dia
1º de setembro seguinte, apurando-se dívida de R$
2.474.141,26; com os devidos valores atualizados,
alcançando o total de R$ 7.279.940,68.

Decorridos mais de 8 anos entre o fato supostamente
lesivo e a intimação do particular, o Estado não poderia
impor o ressarcimento ou a punição, seja na via
administrativa, seja na judicial. Não se deve admitir –
considerada a Carta que se disse cidadã, a trazer ares
democráticos ao Direito Administrativo – a irrestrita
atuação do Tribunal de Contas da União, no que voltada
a recompor dano ao erário. Fazê-lo implicaria assentar
poder insuportável do Estado, a obrigar o cidadão a
guardar documentos indefinitivamente para a própria
defesa.

“MANDATO DE SEGURANÇA – TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO – TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PRESCRIÇÃO –
OCORRENCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO

[...]
Assevera a necessidade de suspensão da tomada de
contas especial em virtude da repercussão geral da
matéria versada no recurso extraordinário nº 636.886
- paradigma do Tema nº 899 -, cuja sistemática impõe
seja observada nos processos administrativos, a teor
do artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil. Cita,
www.tce.es.gov.br

[...]
Defiro a liminar, suspendendo os efeitos da condenação
imposta pelo Órgão impetrado por meio da deliberação
nº 439/2018, formalizada no processo de tomada de
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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contas especial nº 002.673/2012-6.
Deem ciência à Advocacia-Geral da União, considerado o
artigo 7º, incisos I e II, da Lei nº 12.016/2009.
Após, colham o parecer da Procuradoria-Geral da
República, a teor do artigo 12 da mesma Lei.
Publiquem.
Brasília, 14 de fevereiro de 2019.
Ministro MARCO AURÉLIO – RELATOR”
Portanto, voto pela extinção do mesmo por não
atender AOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E SEU
DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais
e legais, discordado da unidade técnica e do Ministério
Público Especial de Contas, VOTO para que seja adotada
a deliberação que ora submeto à apreciação deste
Colegiado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

do processo determinando o seu ARQUIVAMENTO,
também por medida de racionalização administrativa
e economia processual em relação aos indícios de
irregularidades contidos na ITC 4653/2018, a saber: a)
Recebimento de valores por serviços não executados e
b) Deterioração de serviços executados.
1.3. NOTIFICAR aos Srs. EDVALDO RICATTO, ERNESTO
PAIZANTE PEREIRA e MARCELO NASSAR GONÇALVES,
na forma do artigo 358, inciso III da Resolução TC n°
261/2013.
1.4. Posteriormente à confecção do acórdão
deste julgamento, remetam-se os autos ao ilustre
representante do Ministério Público Especial de Contas
nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.
1.5. Cumpridas as formalidades legais, em não havendo
expediente recursal, arquivem-se os presentes autos.
2. Unânime.

Conselheiro Relator

3. Data da Sessão: 10/04/2019 - 10ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.

1. ACORDÃO

4. Especificação do quórum:

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

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (relator),
Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do Carmo.

1.1. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA, nos termos do artigo 71 da Lei Complementar
nº 621/2012.
1.2. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO
DO 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

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
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição
www.tce.es.gov.br

Acórdão 00433/2019-8
Processo: 05751/2007-5
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2006
UG: PMA - Prefeitura Municipal de Aracruz
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: ADEMAR COUTINHO DEVENS
Procurador: JOSE PERES DE ARAUJO (OAB: 429A-ES,
OAB: 54138-MG)
AUDITORIA ORDINÁRIA – DEFICIÊNCIA NA MATRIZ DE
RESPONSABILIZAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES: RELATÓRIO
Tratam os autos de Auditoria Ordinária de Obras
e Serviços de Engenharia, realizada na Prefeitura
Municipal de Aracruz, relativamente ao exercício de
2006, sob a gestão do Sr. Ademar Coutinho Devens,
Prefeito Municipal.
Realizada a auditoria, a equipe técnica elaborou o
Relatório de Auditoria RA-O 118/2007 [ﬂs.06/39] e
juntou aos autos documentação de suporte [ﬂs. 40/626],
sob os quais foi expedida a Instrução Técnica Inicial ITI
190/2008, encaminhada ao Conselheiro Relator à época,
sugerindo a citação do senhor Ademar Coutinho Devens,
em razão dos seguintes indícios de irregularidade:
Preços contratados acima dos preços de mercado, o que,
caso não comprovada a regularidade dos atos praticados,
poderá resultar em infração ao artigo 43, inciso IV, da Lei
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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nº 8.666/93 (Item 6.1.3);
Procedimento licitatório simulado, o que, caso não
comprovada a regularidade dos atos praticados, poderá
configurar a realização em infração ao artigo 3º, caput,
da Lei nº 8.666/93 – princípio da moralidade (Item 6.6.1);
Ausência de designação de representante da
Administração para acompanhar e fiscalizar o contrato,
o que, caso não comprovada a regularidade dos atos
praticados, poderá resultar em infração ao artigo 67,
caput, da Lei nº 8.666/93 (Itens 6.1.2, 6.4.2, 6.5.2, 6.6.2,
6.7.2, 6.8.2, 6.9.2 e 6.10.2);
Antecipação de pagamentos, o que, caso não comprovada
a regularidade dos atos praticados, poderá resultar em
infração aos artigos 62 e 63 da Lei nº 4.320/64 (Itens
6.1.4.1 e 6.10.5);
Aceite de serviços defeituosos, o que, caso não
comprovada a regularidade dos atos praticados, poderá
resultar em infração aos artigos 69 e 76 da Lei nº
8.666/93 (Item 6.2.2);
Modificação do objeto sem justificativas implicando
descumprimento do contrato, o que, caso não
comprovada a regularidade dos atos praticados, poderá
resultar em infração ao artigo 66, da Lei nº 8.666/93
(Item 6.3.2);
Pagamento indevido no valor de R$ 131.840,98 (cento e
trinta e um mil, oitocentos e quarenta reais e noventa
e oito centavos), correspondentes a 88.567,09 VRTE´S,
passíveis de ressarcimento em caso de não comprovação
de regularidade (Itens 6.1.4.2 e 6.1.5.1 – Contrato nº
134/04 firmado com “R Monteiro Ltda.” para drenagem
pluvial e pavimentação da Vila do Riacho);
Pagamento indevido no valor de R$ 28.623,29 (vinte

e oito mil, seiscentos e vinte e três reais e trinta e
quatro centavos), correspondentes a 16.918,84 VRTE´S,
passíveis de ressarcimento em caso de não comprovação
de regularidade (Item 6.6.4 – Contrato nº 105/06 firmado
com “LR Construções e Serviços Ltda.” para reforma da
quadra poliesportiva de Jacupemba);

Por fim, foram encaminhados os autos ao Ministério
Público de Contas, cujo representante, Dr. Heron Carlos
Gomes de Oliveira, lançou parecer às ﬂs. 792/793.

Pagamento indevido no valor de R$ 4.638,20 (quatro
mil, seiscentos e trinta e oito reais e vinte centavos),
correspondentes a 2.741,58 VRTE´S, passíveis de
ressarcimento em caso de não comprovação de
regularidade (Item 6.8.4 – Contrato nº 168/06 firmado
com “Leoni & Leoni Ltda.” para reforma da Praça de
Barra do Riacho);

Na forma regimental, foram os autos encaminhados à
Secretaria de Controle Externo de Engenharia e Meio
Ambiente – SecexEngenharia, a teor do Despacho
34190/2016-3 (ﬂ. 818) da SEGEX, para análise da
sustentação oral, o que foi feito por meio da Manifestação
Técnica 0889/2019-4.

Na sequência, a Decisão Preliminar TC-0618/2008
determinou a citação do responsável, para a
apresentação de justificativas no prazo de 45 dias (Termo
de Citação 395/2008).
Verifica-se, à ﬂ. 673, que a contrafé foi juntada aos autos
em 29/12/2008.
Assim, em 20/12/2008, o responsável citado trouxe aos
autos justificativas, de ﬂs. 674/745.
Em julho de 2015, o Núcleo de Engenharia e Obras
Públicas analisou as justificativas e elaborou a Instrução
de Engenharia Conclusiva IEC 49/2015 [ﬂs. 750/768],
concluindo nos seguintes termos:
Ante o exposto, sugere-se a manutenção dos itens,
reportados pela ITI, conforme segue:
Tabela
Ato con�nuo, os autos foram encaminhados ao NEC, que
elaborou a Instrução Técnica Conclusiva – ITC 5708/2015
(ﬂs. 784/789).
www.tce.es.gov.br

Tendo sido o processo pautado na 28ª Sessão Ordinária
do Plenário, foi deferido pedido de sustentação oral,
conforme juntada de notas taquigráficas à ﬂ. 811.

Ato con�nuo, foram novamente encaminhados os autos
ao representante do parquet que por meio do Parecer
1010/2019-8, reiterou os termos de seu parecer anterior.
Assim, vieram os autos a este Gabinete.
FUNDAMENTAÇÃO
Analisando os presentes autos de Auditoria Ordinária,
relativa ao exercício de 2006, da Prefeitura Municipal
de Aracruz, verifica-se que a pretensão punitiva deste
Tribunal de Contas para aplicação de multas, em relação
às possíveis irregularidades, encontra-se prescrita, tendo
em vista que a citação válida do responsável ocorreu
em 29/12/2008 (conforme art. 362, inc. I, da Res. TC
261/2013), sendo que o prazo aplicável para a prescrição
da pretensão punitiva no presente processo é de cinco
anos, conforme a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, que assim determina:
Art. 71. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva
do Tribunal de Contas nos feitos a seu cargo. (g.n.)
§ 1º A prescrição poderá ser decretada de o�cio ou
mediante provocação de qualquer interessado, após
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manifestação escrita do Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas.
§ 2º Considera-se a data inicial para a contagem do prazo
prescricional:
I - da autuação do feito no Tribunal de Contas, nos
casos de processos de prestação e tomada de contas,
e nos casos em que houver obrigação formal de envio
pelo jurisdicionado, prevista em lei ou ato normativo,
incluindo os atos de pessoal sujeitos a registro;
II - da ocorrência do fato, nos demais casos.
§ 3º Suspende a prescrição a determinação de diligência
no processo, até o seu total cumprimento.
§ 4º Interrompem a prescrição:
I - a citação válida do responsável; (g.n.)
II - a interposição de recurso.
§ 5º A prescrição da pretensão punitiva não impede
a atuação fiscalizadora do Tribunal de Contas para a
verificação da ocorrência de prejuízo.
Cumpre destacar que a prescrição quinquenal só atinge
a penalidade de multa, em nada afetando a obrigação de
restituição ou a respectiva ação judicial de ressarcimento
pelo dano causado ao erário, eis que imprescri�veis,
conforme disposto no do art. 37, § 5º, da Constituição
Federal, dos seguintes termos:
Art. 37. [...] omissis [...]
[...]
§ 5°. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para
ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou
não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as
respectivas ações de ressarcimento.
[...] (grifou-se).

Portanto, em um primeiro momento, tanto a unidade
técnica competente quanto o representante do MPEC
entenderam pelo julgamento do feito nos seguintes
termos:
Por CONVERTER, preliminarmente, os presentes autos
em TOMADA DE CONTAS ESPECIAL na forma do artigo 57,
inciso IV, da Lei Complementar 621/2012, ressaltando
que o responsável já foi devidamente citado quanto à
possibilidade de ressarcimento, nos moldes do artigo
162 da Resolução TCE 182/2002;
Por RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA em relação às possíveis irregularidades
descritas na Instrução Técnica Inicial ITI 190/2008,
nos termos do artigo 71, caput, da Lei Complementar
Estadual n° 621/2012.
Por REJEITAR AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA e JULGAR
IRREGULARES as contas do Sr. Ademar Coutinho Devens,
em razão do dano verificado na Instrução de Engenharia
Conclusiva IEC 49/2015, condenando-o ao ressarcimento
no valor de 61.370,45 VRTE, com amparo no artigo 59,
inciso III, alíneas “b”, da Lei Complementar 32/93.
Ocorre que tendo sido o processo pautado na 28ª Sessão
Ordinária do Plenário, foi deferido pedido de sustentação
oral, conforme juntada de notas taquigráficas à ﬂ. 811.
Na forma regimental, foram os autos encaminhados à
Secretaria de Controle Externo de Engenharia e Meio
Ambiente – SecexEngenharia, a teor do Despacho
34190/2016-3 (ﬂ. 818) da SEGEX, para análise da
sustentação oral, o que foi feito por meio da Manifestação
Técnica 0889/2019-4.
Nesse sentido, analisando a área técnica as notas
taquigráficas, entendeu que, em síntese, primeiramente
www.tce.es.gov.br

a defesa focaliza nos apontamentos de pagamentos
irregulares, afirmando que àqueles ocorridos por suposto
sobrepreço, em verdade estariam coerentes com os
preços aceitos por este Tribunal de Contas na Resolução
Plenária nº 180/2002, vigente à época. Além disso,
reconhece o pagamento irregular de parte das despesas
apontadas no Relatório de Auditoria, afirmando terem
sido realizadas as devoluções necessárias.
Tais justificativas não estão alicerçadas em documentos
e não trazem fatos novos capazes de modificar a análise
anterior exposta na IEC 49/2015-5 (ﬂs. 750/768), uma
vez que apenas reafirma as justificativas anteriormente
apresentadas e já analisadas na referida IEC.
Em sequência, a defesa aponta, ainda que de
forma superficial, possível deficiência na matriz de
responsabilidade dos autos, uma vez que o único
responsável colacionado foi o Prefeito Municipal, porém,
este teria nomeado auxiliares para exercer funções
específicas na Prefeitura.
Assim, verifico que concordo com o posicionamento da
área técnica, de forma que, para evitar desnecessária
repetição, torno parte integrante da fundamentação
de meu voto a análise levada a efeito pela área técnica
independentemente de transcrição total ou parcial.
No que tange à responsabilidade do Prefeito Municipal
frente aos indícios de irregularidades remanescentes,
relacionados a pagamentos indevidos na execução
de contratos de engenharia, obrigatório reconhecer
desarrazoada a imputação da irregularidade unicamente
ao prefeito, uma vez que a prospecção de parâmetros e
referências técnicas, a determinação do custo estimado
e a fiscalização de obra são atividades eminentemente
técnicas. Cabe lembrar que essas atividades sujeitavam o
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autor, à época, à Anotação de Responsabilidade Técnica
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
Assim, deve-se reconhecer que o acompanhamento
da obra competiria inerentemente a fiscal técnico, não
sendo adequado imputar de forma objetiva ao gestor
máximo, ou seja, ao Prefeito, a ocorrência de deficiências
na execução de serviços. É cabível considerar que tal
responsabilidade fosse sindicada para, se fosse o caso,
identificada a indicação de pessoa incompetente para a
função, ou até a inexistência da atividade de fiscalização,
se imputar a responsabilidade subjetiva ao gestor
máximo.
Vê-se, então, que a responsabilidade pela irregularidade,
pela natureza destes, estaria associada a funções
técnicas específicas de orçamentista e de fiscal, além
de ser possível considerar a pessoa jurídica contratada
beneficiária pelos valores indevidamente pagos. Tais
responsáveis não foram cogitados à época de realização
da fiscalização, quando a imputação de responsabilidade
se voltava especificamente para o gestor máximo da
administração, baseado na culpa objetiva.
Conforme ressalta a unidade técnica, ainda incumbe
destacar que, o relatório RA-O 118/2007-1, base para
a elaboração da ITI 190/2008-2, além de não ter sido
instruído com a identificação de todos os responsáveis,
também não apresenta de forma destacada os elementos
constituintes de uma matriz de responsabilidade, a
saber, as respectivas condutas, o nexo causal com cada
anomalia verificada e a culpabilidade de cada agente,
com atenuantes e agravantes.
Insta aduzir que a ausência da individualização das
condutas e do nexo de causalidade não decorreu de
equívoco da área técnica, mas sim da própria sistemática

aplicada por este Tribunal, à época, para a realização
de trabalhos de auditoria e de elaboração das demais
peças subsequentes, que se orientavam por manuais
e modelos vigentes 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.
Neste caso, estando o feito pendente de julgamento,
se faz necessário considerar a necessidade de
readequação de relatórios, e de peças processuais deles
decorrentes, à sistemática atual de responsabilização
adotada pelo TCEES, baseada na aplicação da teoria da
responsabilidade subjetiva, a demandar o refazimento
da instrução processual com a elaboração da matriz de
responsabilidade, de forma a permitir a citação de todos
os possíveis agentes responsáveis para a composição do
polo passivo do processo, incluindo a pessoa jurídica da
empresa possivelmente beneficiada por enriquecimento
ilícito.
Cabe ressalvar, no entanto, que se antevê como de
alta probabilidade resultar infru�fera, ou até mesmo
inviável, a realização de nova instrução, em virtude do
decurso do tempo (mais de 10 anos dos apontamentos)
e suas implicações naturais (morte de agentes, descarte
de documentos, deterioração parcial ou total de indícios,
etc.), com a possível suscitação dos consequentes
incidentes jurídicos (prescrição da pretensão punitiva
deste Tribunal, perecimento de agentes, alegação de
cerceamento ao direito de defesa pela eventual perda
de documentos de suporte à prova, etc.), com suporte
nos Princípios Constitucionais da Razoável Duração do
Processo, da Economia Processual, da Celeridade, da
www.tce.es.gov.br

Segurança Jurídica, do Direito ao Contraditório e à Ampla
Defesa, conforme se amplia na intelecção a seguir.
No âmbito deste Tribunal de Contas, embora o
apontamento de indícios de irregularidade que
acarretem em ressarcimento de valores não seja
passível de prescrição (art. 373 §5º do RITCEES), há
jurisprudência apontando que o extenso decurso de
tempo entre a constatação da possível irregularidade
e a citação podem prejudicar a produção de provas e,
por isso, cercear a defesa dos envolvidos, prejudicando o
desenvolvimento válido e regular dos autos.
Nessa ordem de ideias, cabe destacar que este Tribunal,
em casos análogos, tem decidido no sentido de afastar
a responsabilidade dos gestores, em situações em que
os demais agentes sequer foram identificados e citados
para responder por suas ações/omissões, recaindo
apenas para os ordenadores tal responsabilidade. A
exemplo:
ACÓRDÃO TC-101/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-536/2006
JURISDICIONADO
CARIACICA

-

PREFEITURA

MUNICIPAL

DE

ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO - AUDITORIA
RESPONSÁVEIS - CARLOS EDUARDO FERNANDES
SALEME, CARLOS FERNANDO MARTINELLI, HELDER
IGNÁCIO SALOMÃO, LUIZ FERRAZ MOULIN, PAULO
RUY VALIM CARNELLI E RICARDO MAXIMILIANO
GOLDSCHMIDT
EMENTA
AUDITORIA – EXERCÍCIO DE 2005 – PLANO DE
AUDITORIA 21/2006 – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
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RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARQUIVAR.
[...]
Assim, considerando o princípio da duração razoável do
processo, insculpido no inciso LXXVII da Carta Magna
e o princípio do contraditório e da ampla defesa,
cláusula pétrea disposta no art. 5º, LV da CRFB/88,
deixo de determinar o refazimento da matriz de
responsabilidade.
Devo dizer que não inovo, mas acompanho outros
julgados desta Corte de Contas nos quais o voto condutor
foi proferido no sentido de afastar a responsabilidade
dos gestores, em situações em que os demais agentes
não foram citados para responder por suas ações/
omissões, recaindo apenas para os ordenadores tal
responsabilidade, como no caso concreto: Processos
TC nº 1989/2010 (Acórdão 232/2013), 5928/09
(Acórdão 304/13), 167/12 (Acórdão 231/13), 7384/12
(Acórdão 161/13), 4878/2003 (Acórdão 1796/2015),
3873/2005 (Acordão 910/2016), 3674/2004 (Acórdão
896/2016-Plenário).
III- CONCLUSÃO
Pelo exposto, com base na competência outorgada pelo
inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013, VOTO
pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO
DO 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, determinando o seu ARQUIVAMENTO,
também por medida de racionalização administrativa e
economia processual.
1.1 ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC536/2006, ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão
plenária realizada no dia quatorze de fevereiro de dois
mil e dezessete, à unanimidade, extinguir o processo
sem julgamento do mérito com fundamento no §4º, do
art. 142 da Lei Complementar Estadual 621/2012 e art.
166 do Regimento Interno, reconhecendo a ausência
de pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo, arquivando os autos por
medida de racionalização administrativa e economia
processual, nos termos do voto do relator, conselheiro
Sérgio Manoel Nader Borges.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os senhores
conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente,
Sérgio Manoel Nader Borges, relator, Sebastião Carlos
Ranna de Macedo, José Antônio Almeida Pimentel,
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e o senhor conselheiro em substituição Marco
Antonio da Silva. Presente, ainda, o senhor procuradorgeral do Ministério Público Especial de Contas, Luciano
Vieira.
Sala das Sessões, 14 de fevereiro de 2017.
Além do caso em destaque, o entendimento supracitado
vem sendo adotado de forma consistente por este
Tribunal, conforme pode ser verificado nos seguintes
autos: Processo TC 00503/2006 (Acórdão 101/2017),
Processo TC 08069/2007 (Acórdão 866/2017), Processo
TC 03541/2005 (Acórdão 548/2017), Processo TC
00927/2006 (Acórdão 272/2017), Processo TC
02740/2007 (Acórdão 320/2018), Processo TC
07819/2007 (Acórdão 146/2018), Processo TC
www.tce.es.gov.br

03431/2007 (Acórdão 412/2018), Processo TC
00132/2006 (Acórdão 414/2018) e Processo TC 735/2005
(Acórdão 1309/2018).
Assim, com supedâneo nos precedentes deste Tribunal,
se afigura razoável, e conforme o ordenamento jurídico,
considerar o afastamento da responsabilidade do
Prefeito Municipal e deixar de cogitar do refazimento
da instrução processual para a identificação dos agentes
que seriam responsáveis diretos pelo dano apontado na
auditoria, restando, à luz dos princípios constitucionais
mencionados, propor a extinção do processo.
Face ao exposto e tendo como suporte os precedentes
deste Tribunal, se afigura razoável, e conforme o
ordenamento jurídico, considerar o afastamento da
imputação de responsabilidade ao Prefeito Municipal,
uma vez que se verifica não ser o agente executor de
conduta que deu causa às irregularidades descrita na
Instrução Técnica Inicial 190/2008, tendo por base o
Relatório de Auditoria Ordinária 118/2007.
Bem assim, pelos mesmos motivos, não se mostra
conveniente cogitar do refazimento da instrução
processual para a identificação dos agentes que seriam
responsáveis diretos pelas desconformidades que deram
ensejo à irregularidade de dano, face ao tempo decorrido
e os efeitos deletérios sobre os elementos que poderiam
estabelecer e demonstrar as responsabilidades, restando,
à luz dos Princípios Constitucionais da Oportunidade,
da Conveniência, da Razoável Duração do Processo,
da Economia Processual, da Celeridade, da Segurança
Jurídica, do Direito ao Contraditório e à Ampla Defesa,
propor a extinção do processo.
Ressalte-se que o representante o MPEC, Dr. Heron Carlos
Gomes de Oliveira discorda deste novo entendimento
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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por parte da unidade técnica e reitera os termos de
seu parecer anterior já lançado nestes autos (Pareceres
0648/2016-5 e 1010/2019-8).
Ante todo o exposto, concordando com o entendimento
da área técnica na Manifestação Técnica 0889/2019-4,
e divergindo do representante do parquet, VOTO para
que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
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
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

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. DECRETAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA, nos termos do artigo 71 da Lei Complementar
nº 621/2012.
1.2. EXTINGUIR O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO, reconhecendo a ausência de pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo;
1.3. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado
administrativo.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/04/2019 - 10ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (relator),
Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do Carmo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

Acórdão 00434/2019-2
Processo: 03271/2018-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: PMM - Prefeitura Municipal de Montanha
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: IRACY CARVALHO MACHADO BALTAR
FERNANDES
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (ORDENADOR) –
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA – EXERCÍCIO
2017 – REGULAR - QUITAÇÃO – RECOMENDAR –
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos da prestação de contas anuais
de ordenador apresentadas pelo Sra. Iracy Carvalho
Machado Baltar Fernandes, gestora responsável pela
Prefeitura Municipal de Montanha, no Exercício de 2017.
www.tce.es.gov.br

Inicialmente promovida a Autuação dos autos como
Prefeitura Municipal de Jaguaré tendo como gestor
o Sr. Rogério Feitani, sendo elaborado os Termos de
Atualização 182/2018 e 184/2018. Por meio do TERMO
DE ATUALIZAÇÃO DAS PARTES 3682018 feita a devida
correção quanto ao gestor do município.
Em seguida, elaborada a INSTRUÇÃO TÉCNICA
INICIAL 291/2018 dando pela citação e notificação
da gestora ante o desatendimento do TERMO DE
NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO 4753/2018 sendo prolatada
a DECISÃO SEGEX 314/2018 visando apresentação de
justificativas acerca do descumprimento do prazo para
encaminhamento da prestação de contas, bem como
para que encaminhe a PCA 2017.
Elaborado o TERMO DE CITAÇÃO 461/2018 e TERMO
DE NOTIFICAÇÃO 454/20128 houve apresentação de
Justificativa 839/2018-8, seguindo-se os DESPACHOS
32385/2018 dando conta dos documentos acostados
aos autos e DESPACHO 33333/2018 desta relatoria à
SEGEX que fez remeter ao NCE por meio do DESPACHO
33450/2018.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte
de Contas resultou o RELATÓRIO TÉCNICO 272/2018,
cuja análise realizada sob o aspecto técnico-contábil
culminou na proposta de encaminhamento em que foi
sugerida a citação do responsável em função de achados
que demandavam justificativas por parte da gestora,
posição esta que fundamentou a INSTRUÇÃO TÉCNICA
INICIAL ITI 488/2018 e a DECISÃO SEGEX 482/2018, que
citou o responsável por meio do TERMO DE CITAÇÃO
919/2018, para se posicionar acercar de:
2.1 – Descumprimento do prazo de envio da Prestação
de Contas Anual
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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3.1.12 – Divergência entre o saldo da Dívida Flutuante
e o saldo do Passivo Financeiro evidenciado no Balanço
Patrimonial.
3.2.1.1 - Ausência de comprovação dos saldos existentes
em 31/12/2017, informados no Termo de Verificação das
disponibilidades financeira.
3.2.3 - 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.
3.2.4 – Ausência de motivação e acúmulo de saldo nas
contas de Imposto de Renda do passivo financeiro.
3.3 - Não encaminhamento do relatório e do Parecer do
Controle Interno.
3.5.1 - Ausência de escrituração e evidenciação contábil
dos parcelamentos de débitos previdenciários
Apresentação de JUSTIFICATIVAS NO EVENTO 81 e
seguintes, do sistema eletrônico deste Tribunal de
Contas.
Em seguida, foram os autos encaminhados ao NCE
- Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia, onde foi elaborada a INSTRUÇÃO TÉCNICA
CONCLUSIVA ITC 644/2019, propondo a regularidade
das contas.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de
Contas, conforme se pode depreender do PARECER
809/2019.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas,
vieram os autos conclusos.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

Compulsando os autos, verifico que após o apontamento
de algumas impropriedades resultantes das contas
apresentadas, foi elaborado o Relatório Técnico 272/208,
manifestação técnica na qual foi sugerida a citação da
Sra. Iracy Carvalho Machado Baltar Fernandes para que
apresentasse razões de justificativa.
Destacadas essas questões, em conformidade com as
referidas manifestações, encampo a seguinte proposta
de encaminhamento, que integra a ITC 644/2019, à
exceção de aplicação de multa pelo atraso no envio
da Prestação de Contas Anual, citada no item 2.1 do
Relatório Técnico 272/208, considerando o pequeno
lapso temporal, a inexistência de inconsistências dignas
de notas e que não houve prejuízo à análise dos dados
pelos órgãos técnicos deste Tribunal.
Este vem sendo o entendimento esposado por esta
Corte de Contas consoante se verifica nos autos dos
TC nº 12986/2015, TC 12165/2015, TC 1776/2018, TC
2960/2017 entre outros.

prazo regimental.
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.
Dessa forma, se sugere citar a gestora responsável para
apresentar suas razões de justificativas quanto ao envio
do Prestação de Contas fora do prazo legal, salientando
que a entrega fora do prazo gera a possibilidade de
aplicação de multa conforme o artigo 135, inciso VIII da
Lei Complementar 621/2012.
JUSTIFICATIVA: Informa o defendente que o prazo de
entrega da PCA previsto na Lei Orgânica vai até o dia
30 de abril, não coincidindo, portanto, com o prazo
determinado pelo TCEES.

Consta do RT 272/2018:

Acrescenta também que a homologação dos dados da
PCA só ocorreu em 29/05/18. Destaca, por outro lado,
que o exercício de 2017 foi um ano que exigiu novas
adaptações a serem cumpridas pelo município, com
vistas ao atendimento das mudanças impostas através
da IN 43/2017, a qual previu, dentre outras exigências,
a inclusão de novos arquivos estruturados, tornando
a elaboração da prestação de contas mais morosa.
Entende também que o lapso temporal ocorrido entre
o prazo limite para homologação da PCA nesta Corte de
Contas e a data da efetiva homologação, não causaram
prejuízos à análise técnica e documental da mesma.

A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal,
por meio do sistema CidadES, em 29/05/2018, nos
termos do art. 139 do Regimento Interno do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado pela
Resolução TC 261/2013, inobservando, portanto, o

ANÁLISE: Verificou-se que a Lei Orgânica do município
de Montanha, disposta no sitio eletrônico da Câmara
Legislativa, determina em seu art. 67, § 1º, que o prazo
de encaminhamento das contas do Prefeito e da Câmara,
referentes ao exercício anterior, encerra-se em 31 de

[...]
2 – INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE
2.1. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENVIO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (Item 2.1 do RT
272/2018)
Base Normativa: Artigos 122 e 123 § 2 ° da Resolução
TC 261/2013

www.tce.es.gov.br
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março. Vê-se, portanto, que não há diferença entre o
prazo da Lei Orgânica e o prazo estipulado pelo TCEES.
Percebe-se também que o prazo determinado pela Lei
Orgânica, em seu art. 67, § 1º, refere-se às contas do
Prefeito (contas de governo) e da Câmara. Ou seja, ainda
que o prazo constante da Lei Orgânica fosse mais elástico
do que o prazo estipulado por esta corte de contas, o
mesmo não se aplicaria às contas ora analisadas, por se
tratarem contas de gestão.
Mas, de qualquer forma, mesmo que a Lei Orgânica
tenha sofrido alteração, estendendo o prazo de entrega
das Prestações de Contas de gestão para o dia 30 de
Abril, a PCA 2017 só foi efetivamente homologada em
29/05/18.
Verifica-se, portanto, que os motivos alegados para
justificar a demora na entrega da PCA derivam de
deficiência da própria gestão, não havendo elementos
suficientes para justificar o atraso no cumprimento do
prazo regulamentar.
Desta forma, opinamos pela aplicação de multa à
Senhora Iracy Carvalho Machado Baltar Fernandes, pelo
descumprimento do prazo de envio da Prestação de
Contas Anual.
2.2. DIVERGÊNCIA ENTRE O SALDO DA DÍVIDA
FLUTUANTE E O SALDO DO PASSIVO FINANCEIRO
EVIDENCIADO NO BALANÇO PATRIMONIAL (Item 3.1.12
do RT 272/2018)
Base Normativa: artigos 85, 89, 100, 101 e 105, da lei
federal 4.320/1964
Consta do RT 272/2018:
Da análise do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo
da Dívida Flutuante, observa-se divergência no valor do

Passivo Financeiro evidenciado, como segue:
Tabela 1): Passivo Financeiro Em R$ 1,00
Demonstrativo
Valor
Balanço Patrimonial
1.286.176,49
Demonstrativo da Dívida 185.361,73
Flutuante
(=) Divergência (I - II)
1.100.814,76
Fonte: Processo TC 03271/2018-1 - 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.
Por conseguinte, sugere-se citar o gestor responsável,
para apresentar as razões de justificativas que julgar
necessárias.
JUSTIFICATIVA: Segundo o defendente, tal inconsistência
se deve a falha na adaptação do sistema contábil às
novas exigências do TCEES para o exercício de 2017.
Alega que só partir de 2017 passou a ser obrigatório
o envio do Demonstrativo da Dívida Flutuante em
arquivo estruturado. Informa também já ter iniciado
providências para a correção da falha junto à empresa
responsável pela manutenção do sistema contábil
utilizado no município.
ANÁLISE: Verificou-se que o Demonstrativo da Dívida
Flutuante encaminhado em formato PDF, e anexado à
peça complementar 20969/18-3, demonstra em seus
registros o total de Restos a Pagar Processados - RPP, no
montante de R$ 1.100.814,76. O mesmo demonstrativo,
quando somados os saldos dos seus grupos de
contas, apresenta um montante de R$ 1.286.176,49,
www.tce.es.gov.br

equivalentes ao saldo evidenciado no Passivo Financeiro
do Balanço Patrimonial.
Portanto, apesar da inconsistência encontrada
no Demonstrativo da Dívida Flutuante, é razoável
considerar como atenuante o fato de o saldo do passivo
financeiro no Balanço Patrimonial evidenciar de forma
integral a dívida ﬂutuante da Prefeitura, bem como a
nova peça enviada. Nesse sentido, somos por aceitar as
justificativas.
Recomenda-se, contudo, atendimento integral à IN
43/2017 e seus anexos no envio das próximas prestações
de contas.
2.3. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS SALDOS
EXISTENTES EM 31/12/2017, INFORMADOS NO TERMO
DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
(Item 3.2.1.1 do RT 272/2018).
Base Normativa: Arts. 85, 86, 105, §§ 1º e 3º, da Lei
Federal nº 4.320/64; e no Art. 105
Consta do RT 272/2018:
Analisando a documentação que compõe a presente
Prestação de Contas Anual, detectou-se a ausência
de extratos bancários, abaixo listados, os quais são
indispensáveis à conferência das peças contábeis.
Tabela 2)Extratos faltantes Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 03271/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017
Dessa forma, sugere-se citar a gestora responsável pela
não comprovação do saldo em conta bancária, relativos
à conta corrente e/ou aplicação, em consonância com
o Termo de Verificação das Disponibilidades Financeiras,
para as contas em questão.
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JUSTIFICATIVA: O defendente informa ter encaminhado
anexo às justificativas, cópias dos extratos bancários e
suas respectivas aplicações financeiras, ratificando a
exatidão dos saldos conciliados.

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.

ANÁLISE: Verificou-se os extratos e conciliações
encaminhados e constatou-se que os seus saldos
guardam correspondência com os valores evidenciados
na tabela 2. Nesse sentido, entendemos que a
inconsistência foi saneada.

JUSTIFICATIVA: O defendente informa que os valores
cancelados se referem a processos de despesas
prescritos. E objetivando evidenciar em seus
demonstrativos contábeis, a real situação patrimonial
e financeira do município, a prefeitura procedeu ao
registro contábil dos cancelamentos de Restos a Pagar
Processados já prescritos, bem como dos Restos a Pagar
Não Processados, tendo em vista que até a data de edição
do Decreto nº 4235/2017 (decreto de cancelamento)
não houve pedido de quitação de valores por parte
de credores. Também encaminhou junto, em peça
complementar, cópia do Decreto Municipal 4235/17.

2.4 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 do RT 272/2018)
Base Normativa:
Consta do RT 272/2018: Artigos. 36, 58, 63, 85, 87, 89,
92, 93, 101 a 105 da Lei Federal 4320/1964;
Da análise do Balanço Orçamentário, verifica-se que foram
cancelados restos a pagar processados (R$ 68.857,64)
e não processados (R$ 1.268.328,24) num total de R$
1.337.205,88. 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 �tulos 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 a gestora responsável para

ANÁLISE: Verificou-se que o Decreto Municipal nº
4235/17 autorizou o cancelamento de RPP e RPNP
nos montantes de R$ 68.857,64 e R$ 1.268.348,24,
respectivamente. As datas dos empenhos das despesas
contabilizadas como RPP, e listados no decreto de
cancelamento, de fato evidenciam um lapso temporal
de no mínimo cinco anos, dando embasamento para
a declaração de prescrição, conforme estabelece o
Decreto Federal 20.910/32.
Assim, diante do exposto, concluímos pelo saneamento
do item.
2.5 AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO E ACUMULO DE
SALDO NAS CONTAS DE IMPOSTO DE RENDA DO
PASSIVO FINANCEIRO (Item 3.2.4 do RT 272/2018)
Base Normativa: artigos 92 e 105 da Lei 4.320/1964
Consta do RT 272/2018
www.tce.es.gov.br

Compulsando o Demonstrativo da Dívida Flutuante
(DEMDFL), verifica-se que os valores retidos de Imposto
de Renda dos servidores e agentes políticos e de serviços
de terceiros PF/PJ não foram reconhecidos na receita no
exercício, conforme demonstrado:
Tabela 3)Passivo Financeiro Em R$ 1,00
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 susce�vel 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 não houve a
baixa pelo reconhecimento da receita orçamentária, nos
termos do art. 158, inciso I da CR, que dispõe:
Art. 158. Pertencem aos Municípios:
I. o produto da arrecadação do imposto da União sobre
a renda e proventos de qualquer natureza, incidente na
fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer �tulo, por
eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem
e mantiverem;
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Por conseguinte, sugere-se citar a gestora responsável,
para apresentar as razões de justificativas que julgar
necessárias.
JUSTIFICATIVA: Segundo o defendente, houve equívoco
na análise desta Corte de Contas, quando da apuração
no demonstrativo da dívida ﬂutuante, da movimentação
dos valores pertinentes às contas “Imposto sobre a renda
retido de servidores e agentes políticos” e “Imposto
sobre a renda na fonte PF/PJ”. Abaixo segue reprodução
da tabela elaborada pelo gestor, demonstrando a
movimentação das contas objeto de apontamento:
ANÁLISE: De fato, observando-se o Demonstrativo da
Dívida Flutuante encaminhada junto à PCA, via sistema
CidadES, inexiste ausência de movimentação das
contas “Imposto sobre a renda retido de servidores e
agentes políticos (2.1.8.8.1.01.04)” e “Imposto sobre
a renda na fonte PF/PJ (2.1.8.8.1.01.04)”, cujos saldos
demonstrados são respectivamente de R$ 0,00 e R$
202,78. O que provavelmente originou o equívoco
durante a análise, foi o fato de constar junto à PCA 2017,
um outro Demonstrativo da Dívida Flutuante referente
ao exercício de 2016, gerando assim uma confusão de
dados.
Assim, considerando o exposto, e dando razão ao
defendente, nos posicionamos pelo afastamento da
irregularidade.
2.6 NÃO ENCAMINHAMENTO DO RELATÓRIO E DO
PARECER DO CONTROLE INTERNO (Item 3.3 do RT
272/2018)
Base Normativa: §2º do art. 82 da Lei Complementar
Estadual 621/2012, §4º do art. 135 do Regimento Interno
do TCEES e IN 43/2017

Consta do RT 272/2018
Compulsando os documentos encaminhados, verificase que o Parecer Conclusivo do Controle Interno
encaminhado se refere às contas de governo e não às
de gestão.
Assim, sugere-se citar o gestor responsável para
justificar-se pela não apresentação de parecer do órgão
de controle interno.
JUSTIFICATIVA: O defendente afirma que houve um
equívoco do setor responsável a anexar o arquivo
digital a ser gerado para envio ao TCEES. Acrescenta
que encaminhou junto às justificativas, em peça
complementar, o Parecer Conclusivo do Controle Interno.
ANÁLISE: Verificou-se à peça complementar 20972/20185 o encaminhamento do Parecer do Controle Interno
referente às contas de gestão da Prefeitura. Ocorre que,
ao final, o parecer emitido foi inconclusivo. Ressaltou,
contudo, a inexistência de irregularidades insanáveis no
exercício de 2017. Mencionou também que as peças que
compõem a PCA 2017 foram recebidas em 21/05/18.
Contudo, diante da ausência de apontamento de
irregularidades nas contas de gestão, somos por acolher
as justificativas.
2.7 AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO E EVIDENCIAÇÃO
CONTÁBIL DOS PARCELAMENTOS DE DÉBITOS
PREVIDENCIÁRIOS (Item 3.5.1 do RT 272/2018)
Base Normativa: Artigos 98 a 100 da Lei 4320/64 e
Normas Brasileiras de Contabilidade (2016/NBCTSPEC).
Consta do RT 272/2018
Da análise dos documentos encaminhados, constatou-se
a ausência de parcelamentos de débitos previdenciários,
www.tce.es.gov.br

contudo, em consulta ao Sistema de Informações
do Banco do Brasil(http://www.bb.com.br/pbb/
pagina-inicial/setor-publico/governo-ederal/gestao/
gestao-de-recursos/repasse-de-cursos/transferenciasconstitucionais#/) verifica-se que foram abatidos do
FPM do município de Montanha os seguintes valores
referentes ao parcelamento “RFB-PREV-OB COR”,
totalizando R$ 1.864.055,81, conforme demonstrado:
Tabela 19: Parcelamento débitos previdenciários INSS:
Abatimentos FPM Em R$ 1,00
Fonte: www.bb.com.br
Diante do exposto, verifica-se que há evidências de
ausência de escrituração e evidenciação do valor
constante no passivo a �tulo de parcelamentos de
débitos, motivo pelo qual se propõe a citação da gestora
para apresentar as justificativas que julgar necessárias.
JUSTIFICATIVA:
justificativas:

Segue

abaixo

reprodução

das

ANÁLISE: Quanto à conta “2.2.1.4.3.01.01 - INSS a
pagar - débito parcelado”, em análise ao Balancete de
Verificação, foi possível observar uma movimentação a
débito no montante de R$ 2.272.440,20, e saldo de R$
989.705,05, o qual encontra-se registrado no grupo do
Passivo Não Circulante do Balanço Patrimonial, como
encargos sociais a pagar. Também à conta 2.1.1.4.1.01.02
– Contribuições ao RGPS, constatou-se movimentação
a débito no montante de R$ 477.570,59, e saldo de R$
1.812.143,06.
Contudo, os registros e movimentações destas contas
não estão evidenciadas no DEMDIF (Demonstrativo
da Dívida Fundada), deixando de cumprir com as
Normas Brasileiras de Contabilidade (2016/NBCTSPEC),
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especialmente no que diz respeito à representação
fidedigna da informação contábil.
NBCTSPEC (NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE,
NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL)
Para ser útil como informação contábil, a informação deve
corresponder à representação fidedigna dos fenômenos
econômicos e outros que se pretenda representar.
A representação fidedigna é alcançada quando a
representação do fenômeno é completa, neutra e livre
de erro material. A informação que representa fielmente
um fenômeno econômico ou outro fenômeno retrata a
substância da transação, a qual pode não corresponder,
necessariamente, à sua forma jurídica.

de 2017, formalizada de acordo com a IN TCEES 43/2017,
e conforme escopo definido na Resolução TC 297/2016 e
alterações posteriores.
Apontados indicativos de irregularidades no RT
272/2018, assegurou-se ao responsável indicado o
direito ao contraditório e à ampla defesa, observado,
portanto, o devido processo legal.
Devidamente citada, a responsável pela gestão da
Prestação de Contas sob exame, Senhora Iracy Carvalho
Machado Baltar Fernandes, apresentou justificativas
com documentação de suporte, em resposta ao Termo
de Citação 919/2018, regularizando os apontes 3.1.12,
3.2.1.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.3 e 3.5.1 do RT.

Destaque-se também que o DEMDIF referente ao
exercício anterior apresentava a movimentação das
contas citadas e seus respectivos saldos.

Diante do exposto e do que consta dos autos, submetese à consideração superior a seguinte proposta de
encaminhamento:

Diante do exposto, concluímos que permanece a ausência
de evidenciação no DEMDIF das movimentações das
contas de parcelamento previdenciário. Entretanto,
neste caso, levando-se em consideração a detecção da
contabilização dos parcelamentos previdenciários no
Balancete de Verificação, evidenciando os débitos e
créditos relacionados, nos posicionamos no sentido de
que sejam acolhidas as justificativas e que se recomende
ao gestor atendimento integral à IN 43/2017 e seus
anexos no envio das próximas prestações de contas, de
forma que a movimentação das contas de parcelamento
previdenciário estejam devidamente apresentadas nos
demonstrativos contábeis.

1. Julgar REGULAR a prestação de contas anual de gestão
da Senhora Iracy Carvalho Machado Baltar Fernandes,
no exercício das funções de ordenadora de despesas da
Prefeitura Municipal de Montanha, no exercício de 2017,
na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual
621/2012;

CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual de gestão
relativa à Prefeitura Municipal de Montanha, exercício

2. Exclusivamente para os fins do disposto na Decisão
Plenária TC-13/2018, que dispõe sobre a aplicação no
âmbito deste Tribunal da interpretação da fixação de
tese jurídica de repercussão geral pelo Supremo Tribunal
Federal, em sede de Recurso Extraordinário nº 848.826/
DF, emitir parecer prévio pela APROVAÇÃO da prestação
de contas anual de gestão, exercício de 2017, sob
responsabilidade da Senhora Iracy Carvalho Machado
Baltar Fernandes, objetivando instrumentalizar o
julgamento pela Câmara Municipal de Montanha, nos
www.tce.es.gov.br

termos do art. 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar
nº 64, de 18 de maio de 1990.
3. Determinar ao atual gestor atendimento integral à
IN TCEES 43/2017 e seus anexos no envio das próximas
prestações de contas anuais.
4. Sugere-se, ainda, a aplicação de multa à Sra.
Iracy Carvalho Machado Baltar Fernandes, pelo
descumprimento do prazo de envio da prestação de
contas anual, conforme item 2.1 do RT 272/18 e desta
ITC.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
área técnica e do Parecer do Ministério Público Especial
de Contas, à exceção da aplicação de multa pelo atraso
no envio da Prestação de Contas a este Tribunal, 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, ante as razões expostas pelo
relator, em:
1.1. JULGAR REGULARES as contas da Sra. IRACY
CARVALHO MACHADO BALTAR FERNANDES, Prefeita
Municipal, no exercício de funções de ordenadora
de despesas da Prefeitura Municipal de Montanha,
no exercício de 2017, na forma do artigo 84, I da Lei
Complementar Estadual 621/2012, expedindo-se
quitação na forma do art. 85 do mesmo diploma legal.
1.2. RECOMENDAR ao gestor em exercício, que nas
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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futuras prestações de contas, atente para o integral
atendimento à IN TCEES 43/2017 e seus anexos, bem
como do artigo 139 do RITCEES, aprovado pela Resolução
TC nº 261/2013 quanto ao prazo de envio das próximas
prestações de contas.

Processo: 03605/2018-4
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: PMPANCAS - Prefeitura Municipal de Pancas

1.3. NOTIFICAR o responsável da decisão que vier a ser
proferida por esta Corte de Contas;

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

1.4. ARQUIVAR os autos após os trâmites de estilo.

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

2. Por maioria, nos termos do voto do relator, conselheiro
Sérgio Manoel Nader Borges. Vencido o conselheiro
Rodrigo Coelho do Carmo, que votou por aplicar multa
de R$ 500,00 pelo atraso no envio da Prestação de
Contas Anual de Ordenador.
3. Data da Sessão: 10/04/2019 - 10ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (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
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

Acórdão 00435/2019-7

Responsável: SIDICLEI GILES DE ANDRADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – (ORDENADOR) –
EXERCÍCIO DE 2017 – PREFEITURA MUNICIPAL DE
PANCAS – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual
(Ordenadores) da Secretaria da Prefeitura Municipal de
Pancas, exercício de 2017, sob a responsabilidade do Sr.
Sidiclei Giles de Andrade.
Após o regular trâmite processual, foi elaborada a
Instrução Técnica Conclusiva – ITC 0253/2019-1, que
teve por base o confrontamento das justificativas do
gestor com as impropriedades apontadas no Relatório
Técnico - RT 142/2018 e na Instrução Técnica Inicial – ITI
370/2018, quais sejam:
2.1 ENTREGA INTEMPESTIVA DA PCA (Item 2.1 do RT
142/2018).
2.2
INCONSISTÊNCIA
NA
ESCRITURAÇÃO
E
EVIDENCIAÇÃO CONTÁBIL DO PARCELAMENTO DE
DÉBITO PREVIDENCIÁRIO (Item 3.5.1 do RT 142/2018)
Com relação à primeira impropriedade, entende a
www.tce.es.gov.br

área técnica que das argumentações apresentadas,
verifica-se que o gestor responsável confirma o envio
intempestivo da presente prestação de contas anual,
porém, ressalta que o município enfrentou problemas
durante o exercício de 2017, relativos à contratação de
empresa locadora de sistema de gestão e contabilidade,
necessário para o envio correto das informações a esta
Corte de Contas.
O artigo 139 da Resolução TC 261 de 04 de junho de
2013 é claro ao dispor que os processos de prestações de
contas deverão ser encaminhados anualmente até o dia
31 de março do exercício seguinte, salvo disposição legal
ou regulamentar em contrário. Nessa linha, o prazo para
envio da prestação de contas anual, exercício de 2017,
do município de Pancas, encerrou-se em 02/04/2017.
Embora o encaminhamento da PCA de 2017 não
estivesse, em nível de sistema CidadES, atrelada ao da
Prestação de Contas Bimestral, deve-se considerar na
presente análise, pois presume-se que a contabilização
não foi tempestiva, em virtude do cenário relatado pelo
gestor, prejudicando assim o cumprimento do prazo de
envio da PCA.
Diante do exposto, considerando-se não ter sido
identificada má-fé na conduta, entende-se por acatar
as alegações de defesa, fato este que conduz a opinar
pela não aplicação de multa ao Senhor Sidiclei Giles de
Andrade pelo descumprimento de prazo para envio da
PCA.
Com relação à segunda impropriedade, das
argumentações e documentos apresentados pela
defesa, verifica-se que assiste razão ao gestor, uma vez
que o valor questionado na inicial se refere a obrigações
previdenciárias do mês de dezembro/2016, pagas em
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janeiro/2017. Quanto aos débitos parcelados, restou
esclarecido que os mesmos iniciaram o exercício
vinculados ao Parcelamento RFB-PREV-PAR-53, passando
para o Parcelamento RFB-PREV-PAR-60 no mês de junho
de 2017, inexistindo inconsistência na escrituração
e evidenciação contábil do parcelamento de débito
previdenciário. Portanto, entende-se por afastar o
indicativo de irregularidade.
Nesse sentido, acabou por concluir a unidade técnica
nos seguintes termos:
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A presente análise pautou-se no exame de todos os
documentos anexos à defesa, concluindo-se por conter
nos autos justificativas e documentos suficientes para
afastar os indicativos de irregularidade constantes na ITI
370/2018.
Diante do exposto e do que consta dos autos, submetese à consideração superior a seguinte proposta de
encaminhamento:
1. Julgar REGULARES as contas do Sr. Sidiclei Giles de
Andrade, Prefeito Municipal, no exercício de funções
de ordenador de despesas da Prefeitura M. de Pancas,
no exercício de 2017, na forma do artigo 84, I da Lei
Complementar Estadual 621/2012.
2. Exclusivamente para os fins do disposto na Decisão
Plenária TC-13/2018, que dispõe sobre a aplicação
no âmbito deste Tribunal da interpretação da fixação
de tese jurídica de repercussão geral pelo Supremo
Tribunal Federal, em sede de Recurso Extraordinário nº
848.826/DF, emitir parecer prévio pela APROVAÇÃO da
prestação de contas anual de gestão, exercício de 2017,
sob responsabilidade do Sr. Sidiclei Giles de Andrade,

objetivando instrumentalizar o julgamento pela Câmara
Municipal de Pancas, nos termos do art. 1º, inciso I,
alínea “g”, da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990.
Encaminhados os autos ao Ministério Público de
Contas, foi elaborado o Parecer 1628/2019-4, da lavra
do Procurador de Contas Dr. Heron Carlos Gomes
de Oliveira que trouxe o opinamento desse órgão
ministerial no sentido de acolher em sua totalidade o
opinamento veiculado na Instrução Técnica Conclusiva
ITC 0253/2019-1.
Desse modo, considerando que o Ministério Público
Especial de Contas acompanhou integralmente o
entendimento da área técnica exposto por ocasião da ITC
0253/2019-1, encampo os fundamentos e conclusões
por ambas as peças explicitadas, tornando-os parte
integrante do presente voto independentemente de
transcrição.
Ante o exposto, acolhendo o entendimento técnico e
ministerial, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte proposta de deliberação que submeto à
consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

no exercício de 2017, na forma do artigo 84, I da Lei
Complementar Estadual 621/2012, expedindo-se
quitação na forma do art. 85 do mesmo diploma legal;
1.2. Notificar o responsável da decisão que vier a ser
proferida por esta Corte;
1.3. Arquivar os autos após os trâmites de estilo.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/04/2019 - 10ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (relator),
Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do Carmo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar REGULARES as contas do Sr. Sidiclei Giles de
Andrade, Prefeito Municipal, no exercício de funções
de ordenador de despesas da Prefeitura M. de Pancas,
www.tce.es.gov.br

Acórdão 00436/2019-1
Processo: 03721/2018-6
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: PMM - Prefeitura Municipal de Mantenópolis
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
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Responsável: HERMINIO BENJAMIN HESPANHOL
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (ORDENADOR)
– PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS –
REGULAR - EXERCÍCIO 2017 – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.

Contas, conforme se pode depreender do PARECER
2975/2019.

encaminhado deixou de evidenciar a movimentação dos
restos a pagar processados.

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

Por conseguinte, sugere-se citar o gestor responsável,
para apresentar as razões de justificativas que julgar
necessárias.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:

É o relatório.

RELATÓRIO

Compulsando os autos, verifico que após o apontamento
de algumas impropriedades resultantes das contas
apresentadas, foi elaborado o Relatório Técnico
305/2018-5, manifestação técnica na qual foi sugerida
a citação do Sr. Herminio Benjamin Hespanhol para que
apresentasse razões de justificativa.

Tratam os presentes autos da prestação de contas anuais
de ordenador apresentadas pelo Sr. Herminio Benjamin
Hespanhol, gestor responsável pela Prefeitura Municipal
De Mantenópolis, no Exercício de 2017.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte
de Contas resultou o Relatório Técnico 305/2018-5,
cuja análise realizada sob o aspecto técnico-contábil
culminou na proposta de encaminhamento em que foi
sugerida a citação do responsável em função de achados
que demandavam justificativas por parte do gestor,
posição esta que fundamentou a Instrução Técnica Inicial
ITI 519/2018 e a Decisão Segex 511/2018, que citou o
responsável por meio do Termo de Citação 952/2018,
para se posicionar acercar da Divergência entre o saldo
da Dívida Flutuante e o saldo do Passivo Financeiro
evidenciado no balanço patrimonial e Ausência de
Recolhimento de Contribuições Retidas dos Segurados
do RGPS, com apresentação de justificativas no evento
60, acrescida de peças nos eventos 61 e 62, do sistema
eletrônico deste Tribunal de Contas.
Em seguida, foram os autos encaminhados ao NCE Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia,
onde foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva ITC
569/2019, propondo a regularidade das contas.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de

FUNDAMENTAÇÃO

JUSTIFICATIVA:
1521/2018-1:

Conforme

a

Defesa

Justificativa

Base Legal: artigos 85, 89, 100, 101 e 105, da lei federal
4.320/1964.

Acontece Honrados Conselheiros, que devido a
mudança do formato do arquivo da Dívida ﬂutuante de
arquivo não estruturado (PDF) para arquivo estruturado
(XML), o sistema terceirizado contratado por esse
município gerou o arquivo estruturado com esta
divergência e o sistema Cidades do TCEES não acusou
tal inconsistência, dificultando, desta forma a verificação
pelo contabilista. No entanto, se tratou exatamente
como indicado pelo técnico responsável pela elaboração
do respeitado Relatório Técnico nº 00305/2018-5, e
com isso, objetivando sanarmos o item em questão
e demonstrando que nada mais foi que um erro na
geração do arquivo, encaminhamos os demonstrativos
da Dívida Flutuante e Balaço Patrimonial corretos para
verificação e comprovação. Ante o exposto, solicitamos
que esta irregularidade seja afastada. [Sic]

Conforme o item 3.1.12, RT 305/2018-5 abaixo transcrito:

ANÁLISE

Da análise do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo
da Dívida Flutuante, observa-se divergência no valor do
Passivo Financeiro evidenciado, como segue:

A defesa alega que houve erro na geração do arquivo,
“devido a mudança do formato do arquivo da Dívida
Flutuante de arquivo não estruturado (PDF) para arquivo
estruturado (XML), o sistema terceirizado contratado
por esse município gerou o arquivo estruturado com esta
divergência e o sistema Cidades do TCEES não acusou tal
inconsistência”.

Destacadas essas questões, em conformidade com as
referidas manifestações, encampo a seguinte proposta
de encaminhamento, que integra a ITC 569/2019-9:
[...]
2 DOS INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE
2.1 Divergência entre o saldo da Dívida Flutuante e o
saldo do Passivo Financeiro evidenciado no Balanço
Patrimonial (ITEM 3.1.12 RT 305/2018-5)

Fonte: Processo TC 03415/2018 - 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
www.tce.es.gov.br

Visando afastar a hipótese de erro contábil foi enviado,
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por meio da Peça Complementar 21828/2018-3, cópia
do Demonstrativo da Dívida Flutuante do gerado pelo
sistema utilizado pela Prefeitura, que evidencia Restos
a Pagar Processados no montante de R$ 1.628.099,85.

Registre-se, ainda, que os dados enviados através do
sistema CidadES são declaratórios e de responsabilidade
dos representantes legais e técnicos das entidades
jurisdicionadas.

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
no exercício, também deverão ser informadas. (negritei
e grifei)

2.2 Ausência de recolhimento de contribuições
previdenciárias retidas dos segurados do RGPS (ITEM
3.4.1, RT 305/2018-5)

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:

Tabela 18: Saldo conta contábil 218810102001 –
218810102004 – 218810102003 Em R$ 1.00

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 (...)

Base Legal: Arts. 40, 149, § 1º e 195, inciso II da
Constituição Federal.
Conforme o item 3.4.1, RT 305/2018-5 abaixo transcrito:
Em que pese à análise do item 3.4, deve ser considerado
o saldo existente na conta contábil 2.1.8.8.1.01.01 –
RPPS – retenções sobre vencimentos e vantagens no
valor de R$ 112.107,31, conforme demonstrado na
tabela a seguir:

O saldo final total de R$ 112.107,31 corresponde a
aproximadamente 20,50% das contribuições retidas
no exercício de 2017. Não é possível verificar, na
documentação integrante da Prestação de Contas Anual
em análise, a natureza dos valores consignados.
Considerando que a conta contábil, constante na tabela
18, se referem a valores retidos de servidores para
repasse ao Regime Próprio de Previdência Social, fazemwww.tce.es.gov.br

se necessários esclarecimentos sobre as circunstâncias
que levaram à manutenção desses valores no Passivo da
Unidade Gestora.
Assim, sugere-se citar o gestor para apresentar
os documentos e razões de justificativa que julgar
necessários.
JUSTIFICATIVA:
1521/2018-1:

Conforme

a

Defesa

Justificativa

Da análise do demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo
XVII) de 2017 da conta apresentada anteriormente,
podemos constatar que apesar da conta apresentar saldo
anterior e saldo atual, a mesma está sendo devidamente
movimentada no decorrer do exercício financeiro,
recebendo lançamentos tanto a crédito quanto a débito.
Ainda em análise do Demonstrativo da Dívida Flutuante,
verificamos a permanência do mesmo saldo inicial e
saldo final de contas contábeis ao término do exercício
financeiro de 2017, saldos estes insubsistentes vindos
de exercícios anteriores. Informamos ainda que, pelo
fato destes saldos advirem de exercícios anteriores,
em algumas situações, estes os valores retidos foram
reconhecidos no passivo financeiro, sendo que a baixa
(quitação) destes valores ocorreram orçamentariamente,
permanecendo o saldo contábil na dívida ﬂutuante,
apesar de tal obrigação ter sido sanada (paga/quitada)
pela administração municipal.
Diante do exposto e objetivando sanarmos o item
em questão, informamos para os devidos fins que a
contabilidade da Prefeitura Municipal de Mantenópolis
efetuou o levantamento do saldo da conta contábil citada
e também de outras contas contábeis que apresentavam
saldo de períodos anteriores e constatou que inexistem
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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motivos técnicos suficientemente capazes de manter
tais valores no passivo financeiro do município.
Neste sentido, foi emitido o Decreto n° 74 no dia 01 de
Novembro de 2018 (publicado no dia 05/11/2018 no
DOM/ES) para realizar o cancelamento de saldo da conta
218810101999 - RPPS - Retenções Sobre Vencimentos
e Vantagens no valor de R$ 58.091,08 (cinquenta e
oito mil, noventa e um reais e oito centavos) e a conta
218810115002 - Empréstimo Consignado BANESTES
no valor de R$ 0,28 (vinte e oito centavos), (Anexo 02),
devidamente publicado, objetivando demonstrar de
forma fidedigna todos os saldos do passivo financeiro da
Prefeitura Municipal de Mantenópolis e regularizando a
pendencia apontada.
Explicando detalhadamente o fato, vamos realizar a
dedução deste valor cancelado do saldo apontado
na Tabela 18 (R$ 112.107,31), obtendo o valor de R$
54.016,23 (cinquenta e quatro mil, dezesseis reais e vinte
e três centavos), que é exatamente o valor retido dos
servidores no dia 28/12/2017 na folha de pagamento
do mês de Dezembro de 2017, valores estes que foram
pagos ao órgão de previdência dentro do mês de Janeiro
de 2018, ou seja, dentro do prazo legal.
Dessa forma, honrado Conselheiro Presidente e demais
conselheiros, os esclarecimentos acima prestados, e
documentos ora juntados, demonstram, à saciedade que
o justificante não agiu deliberadamente de má-fé ou dolo
em nenhum dos fatos apontados como supostamente
irregulares. [Sic]

exercício financeiro, recebendo lançamentos tanto a
crédito quanto a débito, mas verificou a permanência
do mesmo saldo inicial e saldo final de contas contábeis
ao término do exercício financeiro de 2017, tais saldos
seriam insubsistentes e vindos de exercícios anteriores
em algumas situações, estes valores retidos teriam
sido reconhecidos no passivo financeiro, sendo que
a baixa (quitação) ocorreram orçamentariamente,
permanecendo o saldo contábil na dívida ﬂutuante,
apesar de tal obrigação ter sido sanada (paga/quitada)
pela administração municipal.
Objetivando sanar o item em questão, a contabilidade
da Prefeitura Municipal de Mantenópolis efetuou
o levantamento do saldo da conta contábil citada e
também de outras contas contábeis que apresentavam
saldo de períodos anteriores e constatou que inexistem
motivos técnicos suficientemente capazes de manter tais
valores no passivo financeiro do município, sendo assim
emitiu o Decreto n° 74 no dia 01 de Novembro de 2018
(publicado no dia 05/11/2018 no DOM/ES) para realizar
o cancelamento de saldo da conta 218810101999 - RPPS
- Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens no valor de
R$ 58.091,08 (cinquenta e oito mil, noventa e um reais
e oito centavos) e a conta 218810115002 - Empréstimo
Consignado BANESTES no valor de R$ 0,28 (vinte e oito
centavos), (Anexo 02).

ANÁLISE:

Observa-se que a Peça Complementar 21829/2018-8 traz
cópia do Decreto nº 074/2018, que cancela o montante
de R$ 58.091,08, com a justificativa de que seria um
saldo devedor inconsistente e insubsistente proveniente
de exercícios anteriores.

Argumentou a defesa que a conta questionada está
sendo devidamente movimentada no decorrer do

Argumenta ainda que ao subtrair o montante cancelado
do saldo em 31/12/2017, obtém-se o valor de R$
www.tce.es.gov.br

54.016,23 (cinquenta e quatro mil, dezesseis reais e vinte
e três centavos), que é exatamente o valor retido dos
servidores no dia 28/12/2017 na folha de pagamento do
mês de dezembro/2017, valores estes que foram pagos
ao órgão de previdência dentro do mês de janeiro de
2018, ou seja, dentro do prazo legal.
Diante do exposto, sugere-se afastar este indicativo de
irregularidade.
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual de gestão
relativa à Prefeitura Municipal de Mantenópolis,
exercício de 2017, formalizada de acordo com a IN
43/2017, e conforme escopo definido na Resolução TC
297/2016 e alterações posteriores.
Apontados indicativos de irregularidades no RT
305/2018-5, assegurou-se ao responsável indicado o
direito ao contraditório e à ampla defesa, observado,
portanto, o devido processo legal.
Devidamente citado, o responsável pela gestão da
Prestação de Contas sob exame, Senhor Herminio
Benjamin Hespanhol, apresentou justificativas com
documentação de suporte, em resposta ao Termo de
Citação 952/2018, suficientes para sanear os indicativos
questionados.
Diante do exposto e do que consta dos autos, submetese à consideração superior a seguinte proposta de
encaminhamento:
1. Julgar REGULAR a prestação de contas anual de gestão
do Senhor Herminio Benjamin Hespanhol, no exercício
das funções de ordenador de despesas da Prefeitura
Municipal de Mantenópolis, no exercício de 2017, na
forma do artigo 84, I da Lei Complementar Estadual
Segunda-feira, 24 de junho de 2019

194

ATOS DA 2a CÂMARA

621/2012;
2. Exclusivamente para os fins do disposto na Decisão
Plenária TC-13/2018, que dispõe sobre a aplicação
no âmbito deste Tribunal da interpretação da fixação
de tese jurídica de repercussão geral pelo Supremo
Tribunal Federal, em sede de Recurso Extraordinário nº
848.826/DF, emitir parecer prévio pela APROVAÇÃO da
prestação de contas anual de gestão, exercício de 2017,
sob responsabilidade do Senhor Herminio Benjamin
Hespanhol, objetivando instrumentalizar o julgamento
pela Câmara Municipal de Mantenópolis, nos termos do
art. 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar nº 64, de
18 de maio de 1990.
Sugere-se, ainda, RECOMENDAR ao gestor em exercício
atendimento integral à IN TCEES 43/2017 e seus anexos,
no envio das próximas prestações de contas (Item 2.1).
Ante todo o exposto, acompanhando integralmente o
entendimento da área técnica e do Parecer do Ministério
Público Especial de Contas, VOTO para que seja adotada
a deliberação que ora submeto à apreciação deste
Colegiado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. JULGAR REGULARES as contas do Sr. HERMINIO
BENJAMIN HESPANHOL, Prefeito Municipal, no exercício
de funções de ordenador de despesas da Prefeitura
Municipal de Mantenópolis, no exercício de 2017, na

forma do artigo 84, I da Lei Complementar Estadual
621/2012, expedindo-se quitação na forma do art. 85 do
mesmo diploma legal;
1.2. RECOMENDAR ao gestor em exercício, atendimento
integral à IN TCEES 43/2017 e seus anexos, no envio das
próximas prestações de contas
1.3. NOTIFICAR o responsável da decisão que vier a ser
proferida por esta Corte;
1.4. ARQUIVAR os autos após os trâmites de estilo.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/04/2019 - 10ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (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
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

Acórdão 00437/2019-6
Processo: 03749/2018-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

www.tce.es.gov.br

Exercício: 2017
UG: PMLT - Prefeitura Municipal de Laranja da Terra
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: JOSAFA STORCH
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (ORDENADOR) –
EXERCÍCIO DE 2017 – PREFEITURA MUNICIPAL
DE LARANJA DA TERRA – REGULAR - QUITAÇÃO ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual
(Ordenadores) da Prefeitura Municipal de Laranja da
Terra, exercício de 2017, sob a responsabilidade do Sr.
Josafá Storch.
Após o regular trâmite processual, foi elaborada a
Instrução Técnica Conclusiva – ITC 0627/2019-8, que
teve por base o confrontamento das justificativas do
gestor com as impropriedades apontadas no Relatório
Técnico - RT 304/2018 e na Instrução Técnica Inicial – ITI
512/2018, quais sejam:
Divergência entre o saldo da Dívida Flutuante e o saldo do
Passivo Financeiro evidenciado no Balanço Patrimonial
(item 3.1.12 do RT 304/2018).
Divergência entre os saldos das contas contábeis da
dívida ativa do Balanço Patrimonial (BALPAT) e do
Demonstrativo da Dívida Ativa (DEMDAT) (itens 3.7.1 do
RT 304/2018).
Com relação à primeira impropriedade, compulsando
os documentos e justificativas apresentados pelo gestor
entende a unidade técnica competente que o mesmo
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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logrou êxito em seu intento. Verificou-se, com base no
RT 304/2018, divergência na evidenciação do passivo
financeiro da UG, quando comparados o Balanço
Patrimonial e o Demonstrativo da Dívida Flutuante.
O gestor alegou que a origem da divergência estava na
geração do arquivo DEMDFL no formato XML. Nesse
sentido, o gestor encaminhou outro arquivo DEMDFL, em
formato pdf, para comprovar que não havia divergência.
Pois bem.
Compulsando os arquivos eletrônicos “Peças
Complementares
21.424/2018,
21.426/2018
e
21.427/2018”, verificamos que o gestor acostou, de fato,
novo demonstrativo da dívida ﬂutuante em formato pdf,
cujo saldo do passivo financeiro é de R$ 1.390.748,05
(um milhão trezentos e noventa mil setecentos e
quarenta e oito reais e cinco centavos).
Ao se comparar este valor com o valor do passivo
financeiro registrado no Balanço Patrimonial (R$
1.390.748,05) verifica-se que não mais persiste a
divergência.
Face o todo exposto e, considerando que não mais existe
a divergência apontada na peça inicial, entende-se por
aceitar as alegações de defesa, fato este que conduziu a
área técnica a opinar pelo afastamento do indicativo de
irregularidade apontado no item 3.1.12 do RT 304/2018.

O gestor alegou que houve erro na geração do arquivo
DEMDAT, uma vez que os valores gravados naquele
arquivo eram referentes ao exercício financeiro de
2016, quando na verdade deveriam evidenciar os saldos
do exercício corrente (2017). Nesse sentido, acostou
novos documentos, sendo que a divergência agora
seria de apenas R$ 25,83 (vinte e cinco reais e oitenta
e três centavos), diferença esta que seria estornada no
exercício em que ocorreu a defesa (2018).
Pois bem.
Compulsando os documentos eletrônico “Peças
Complementares 21.423 e 21.425/2018” observamos
que o novo DEMDAT aponta para um saldo próximo ao
evidenciado no Balanço Patrimonial, sendo a diferença
de apenas R$ 25,83 entre os documentos (BALPAT = R$
896.257,47 e DEMDAT = R$ 896.231,64).
Nesse sentido, e considerando as demais justificativas
apresentadas pelo gestor, entende-se que a divergência
apontada na peça inicial foi esclarecida.
Face o todo exposto, considerando que os documentos
juntados aos autos sanaram a divergência, entendese por acolher as alegações de defesa, fato este que
conduziu a área técnica a opinar pelo afastamento do
indicativo de irregularidade apontado no item 3.7.1 do
RT 304/2018.

Com relação à segunda impropriedade, também se
entende que logrou êxito o gestor em afastá-la por meio
de suas justificativas juntadas aos autos.

Nesse sentido, acabou por concluir a unidade técnica
nos seguintes termos:

Verificou-se, com base no RT 304/2018, inconformidade
no saldo da dívida ativa do município de Laranja da Terra,
quando comparados o saldo contábil (arquivo BALPAT) e
o estoque da dívida a receber (arquivo DEMDAT).

Foi examinada a Prestação de Contas Anual de gestão
relativa à Prefeitura Municipal de Laranja da Terra,
exercício de 2017, formalizada de acordo com a IN
43/2017, e conforme escopo definido na Resolução TC

3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
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297/2016 e alterações posteriores.
Apontados indicativos de irregularidades no RT
304/2018, assegurou-se ao responsável indicado o
direito ao contraditório e à ampla defesa, observado,
portanto, o devido processo legal.
Devidamente citado, o responsável pela gestão da
Prestação de Contas sob exame, Senhor JOSAFÁ STORCH,
apresentou justificativas com documentação de suporte,
em resposta ao Termo de Citação 940/2018.
Dessa forma, quanto ao aspecto técnico-contábil e
o disposto na legislação pertinente, após análise dos
argumentos;
Diante do exposto e do que consta dos autos, submetese à consideração superior a seguinte proposta de
encaminhamento:
1. JULGAR REGULAR a prestação de contas anual
de gestão do Senhor JOSAFÁ STORCH, no exercício
das funções de ordenador de despesas da Prefeitura
Municipal de Laranja da Terra, no exercício de 2017,
na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual
621/2012, e;
2. Exclusivamente para os fins do disposto na Decisão
Plenária TC-13/2018, que dispõe sobre a aplicação
no âmbito deste Tribunal da interpretação da fixação
de tese jurídica de repercussão geral pelo Supremo
Tribunal Federal, em sede de Recurso Extraordinário nº
848.826/DF, EMITIR PARECER PRÉVIO pela APROVAÇÃO
da prestação de contas anual de gestão, exercício de
2017, sob responsabilidade do Senhor JOSAFÁ STORCH,
objetivando instrumentalizar o julgamento pela Câmara
Municipal de Laranja da Terra, nos termos do art. 1º,
inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar nº 64, de 18 de
Segunda-feira, 24 de junho de 2019

196

ATOS DA 2a CÂMARA

maio de 1990.
Encaminhados os autos ao Ministério Público de
Contas, foi elaborado o Parecer 0771/2019-1, da lavra
do Procurador de Contas Dr. Heron Carlos Gomes
de Oliveira que trouxe o opinamento desse órgão
ministerial no sentido de acolher em sua totalidade o
opinamento veiculado na Instrução Técnica Conclusiva
ITC 0627/2019-8.
Desse modo, considerando que o Ministério Público
Especial de Contas acompanhou integralmente o
entendimento da área técnica exposto por ocasião da ITC
0627/2019-8, encampo os fundamentos e conclusões
por ambas as peças explicitadas, tornando-os parte
integrante do presente voto independentemente de
transcrição.
Ante o exposto, acolhendo o entendimento técnico e
ministerial, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte proposta de deliberação que submeto à
consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

1.2. Notificar o responsável da decisão que vier a ser
proferida por esta Corte;
1.3. Arquivar os autos após os trâmites de estilo.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:

2. Unânime.

RELATÓRIO

3. Data da Sessão: 10/04/2019 - 10ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.

Tratam os presentes autos da prestação de contas anuais
de ordenador apresentadas pelo Sr. Sérgio Meneguelli,
gestor responsável pela Prefeitura Municipal de Colatina,
no exercício de 2017.

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (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
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar REGULARES as contas do Sr. Josafá Storch,
Prefeito Municipal, no exercício de funções de ordenador
de despesas da Prefeitura Municipal de Laranja da
Terra, no exercício de 2017, na forma do artigo 84, I da
Lei Complementar Estadual 621/2012, expedindo-se
quitação na forma do art. 85 do mesmo diploma legal;

COLATINA – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.

Acórdão 00438/2019-1
Processo: 03983/2018-2
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: PMC - Prefeitura Municipal de Colatina
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: SERGIO MENEGUELLI
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – (ORDENADOR) EXERCÍCIO DE 2017 – PREFEITURA MUNICIPAL DE
www.tce.es.gov.br

Da análise da documentação encaminhada a esta Corte
de Contas resultou o Relatório Técnico 0242/2018-3,
cuja análise realizada sob o aspecto técnico-contábil
culminou na proposta de encaminhamento em que foi
sugerida a citação do responsável em função de achados
que demandavam justificativas por parte do gestor,
posição esta que fundamentou a Instrução Técnica Inicial
IT 469/2018-8 e a Decisão SEGEX 0467/2018-9, que citou
o responsável.
Após a DECM 01750/2018-3, que prorrogou o prazo para
a apresentação das razões de justificativas, foram estas
juntadas aos autos (Protocolo 17046/2018).
Em seguida, foram os autos encaminhados ao Núcleo de
Controle Externo de Contabilidade e Economia, onde foi
elaborada a Instrução Técnica Conclusiva ITC 0562/20197, propondo a regularidade das contas.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de
Contas, conforme se pode depreender do Parecer
0688/2019-4.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas,
vieram os autos conclusos.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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Compulsando os autos, verifico que após o apontamento
de algumas impropriedades resultantes das contas
apresentadas, foi elaborado o Relatório Técnico
0460/2018-7, manifestação técnica na qual foi sugerida
a citação do Sr. Sérgio Meneguelli para que apresentasse
razões de justificativa.

ou não elaboração do inventário �sico, na medida em
que há divergências entre o inventário de bens e os
valores registrados na contabilidade. (...)

Destacadas essas questões, em conformidade com as
referidas manifestações, encampo a seguinte proposta
de encaminhamento, que integra a ITC 0562/2019-7:

ANÁLISE:

[...]
2 – INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE
2.1. Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos
contábeis e o valor dos inventários – Item 3.2.2 do RT
242/2018
Base normativa: Artigos 94 a 96 da Lei 4.320/64.
Consta no RT:
A análise dos registros patrimoniais restringiu-se à
avaliação dos valores demonstrados nas contas de
estoques e de bens móveis, imóveis e intangíveis.
Na tabela a seguir, demonstram-se os valores extraídos
das demonstrações contábeis e do inventário de bens
realizado em 31/12/2017:
Tabela 14 Estoques, Imobilizados e Intangíveis Em R$
1,00
Fonte: Processo TC 03983/2018-2 - Prestação de Contas
Anual/2017
Conforme divergências demonstradas na tabela anterior,
verifica-se que o valor inventariado do bem não foi
devidamente evidenciado em sua respectiva conta
contábil do Balanço Patrimonial. Tal situação pressupõe
falhas na contabilização, nas conciliações e/ou inventário

JUSTIFICATIVA: Abaixo seguem as justificativas
apresentadas pelo gestor (80 – Defesa/Justificativa
01582/2018-8):
O presente indicativo de irregularidade trata da
divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos
contábeis e o valor dos inventários de bens móveis e
imóveis, em desacordo com o que preconiza artigos 94 a
96 da Lei 4.320/64.
Regularmente citado (Termo de Citação 00879/2018-2),
o gestor apresentou defesa reconhecendo a existência
de diferença em relação aos bens patrimoniais, que já
perdura por vários exercícios e que essa divergência,
conforme entendimento da equipe de trabalho, seria
sanada no momento da finalização do processo de
avaliação inicial dos bens móveis e imóveis. Informa,
ainda, que o inventário de bens móveis foi finalizado no
início de 2018.
O gestor encaminha, anexo às justificativas, as seguintes
tabelas:
TABELA 10 – RESUMO DO INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS
TABELA 12 – RESUMO DO INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS
Percorrendo as tabelas encaminhadas podemos verificar
que tratam de dados relativos aos valores de inventário
�sico e também aqueles registrados na contabilidade,
cujo ano de referência é 2018, para o período de 01 a
30/11/2018. Ao final pode-se constatar que os saldos
�sico e contábil são equivalentes, sendo:
www.tce.es.gov.br

Bens Móveis = R$ 16.077.250,69
Bens Imóveis = R$ 168.448.734,57
De acordo com as razões de justificativas apresentadas
pelo gestor, o trabalho encaminhado resultou de uma
ação conjunta de trabalho entre as equipes do setor de
patrimônio e de contabilidade, para conciliação contábil
e patrimonial, cujos resultados finais foram registrados
por meio do processo administrativo da Prefeitura
Municipal de Colatina sob o nº 26.012/2018.
De acordo com a Resolução TC 258/13, desta Corte de
Contas, os Municípios estavam autorizados a levantar
toda situação patrimonial e as devidas reavaliações até
31/12/2014. Em 18 de novembro de 2014, foi editada
a Resolução TC 280/14, normatizando prazo para 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 036/2016, alterada pela
Instrução Normativa nº 048/2018, em que restou
configurado que os municípios teriam prazos-limites
para adequação, conforme a tabela seguinte:
Tabela
Nesse sentido, de acordo com o item 07 do Anexo Único, o
prazo para reconhecimento, mensuração e evidenciação
dos bens móveis, imóveis e em almoxarifado é até
31.12.2019. Já o prazo que institui a obrigatoriedade dos
registros contábeis é a partir de 01.01.2020 no âmbito
municipal.
Entretanto, os dispositivos citados não elidem a
obrigatoriedade de os municípios evidenciarem os bens
que já foram inventariados, tampouco da necessidade de
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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realização de inventário (art. 96 da Lei 4.320/64) e, por
isso, devem compor o ativo imobilizado do ente. No caso
em concreto, temos que a unidade gestora apresentou
uma situação de descontrole dos seus registros contábeis
para o exercício de 2017.
Não obstante, ainda que este fato seja considerado de
natureza grave, devendo ser observado no julgamento
dos atos de gestão, opina-se no sentido de afastar o
indicativo de irregularidade apontado no presente item,
que seria por si só passível de ressalva e determinação,
tendo em vista que o gestor já demonstrou ter tomado
medidas saneadoras regulamentares da divergência
identificada entre inventário e registro contábil dos bens
móveis (Normas Brasileiras de Contabilidade e Instrução
Normativa TCEES 36/2016).
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual de gestão
relativa à Unidade Gestora Prefeitura Municipal de
Colatina, exercício de 2017, formalizada de acordo com
a IN 43/2017, e conforme escopo definido na Resolução
TC 297/2016 e alterações posteriores.
Apontados indicativos de irregularidades no RT
242/2018, assegurou-se ao responsável indicado o
direito ao contraditório e à ampla defesa, observado,
portanto, o devido processo legal.
Devidamente citado, o responsável pela gestão
da Prestação de Contas sob exame, Senhor Sergio
Meneguelli, apresentou justificativas com documentação
de suporte, em resposta ao Termo de Citação 879/2018,
ficando afastada, após análise, a irregularidade apontada
no item 3.2.2 do RT 242/2018, conforme item 2.1 desta
instrução técnica.

Ante o exposto e do que consta dos autos, submetese à consideração superior a seguinte proposta de
encaminhamento:
Julgar REGULAR a prestação de contas anual de gestão
do Senhor Sergio Meneguelli no exercício das funções
de ordenador de despesas da Prefeitura Municipal de
Colatina, 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 da
prestação de contas anual de gestão, exercício de 2017,
sob responsabilidade do Senhor Sergio Meneguelli,
objetivando instrumentalizar o julgamento pela Câmara
Municipal de Colatina, nos termos do art. 1º, inciso I,
alínea “g”, da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento
da área técnica e do Parecer do Ministério Público de
Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que
ora submeto à apreciação deste Colegiado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

Prefeito Municipal, no exercício de funções de
ordenador de despesas da Prefeitura Municipal de
Colatina, no exercício de 2017, na forma do artigo 84, I
da Lei Complementar Estadual 621/2012, expedindo-se
quitação na forma do art. 85 do mesmo diploma legal;
1.2. Dar ciência aos interessados
1.3. Arquivar os autos após os trâmites de estilo.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/04/2019 - 10ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (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
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar Regulares as contas do Sr. Sérgio Meneguelli,
www.tce.es.gov.br

Acórdão 00439/2019-5
Processo: 04843/2018-7
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: FEDC - Fundo Estadual de Defesa do Consumidor
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

vieram os autos conclusos.

Responsável: DENIZE IZAITA PINTO

É o relatório.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR –
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
EXERCÍCIO 2017 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.

FUNDAMENTAÇÃO

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos da prestação de contas anuais
de ordenador apresentadas pela Sr.ª Denize Izaita Pinto,
gestora responsável pelo Fundo Estadual de Defesa do
Consumidor, no exercício de 2017.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte
de Contas resultou o Relatório Técnico 0547/2018-4,
cuja análise realizada sob o aspecto técnico-contábil
culminou na proposta de encaminhamento em que foi
sugerida a citação da responsável em função de achados
que demandavam justificativas por parte do gestor,
posição esta que fundamentou a Instrução Técnica Inicial
ITI 763/2018-9 e a Decisão SEGEX 0729/2018-1, que
citou a responsável.
Após, foram juntadas aos autos as razões de justificativa
apresentadas pela Sr.ª Denize Izaita Pinto.
Em seguida, foram os autos encaminhados ao Núcleo de
Controle Externo de Contabilidade e Economia, onde foi
elaborada a Instrução Técnica Conclusiva ITC 0479/20191, propondo a regularidade das contas.

Compulsando os autos, verifico que após o apontamento
de algumas impropriedades resultantes das contas
apresentadas, foi elaborado o Relatório Técnico
0547/2018-4, manifestação técnica na qual foi sugerida a
citação da Sr.ª Denize Izaita Pinto para que apresentasse
razões de justificativa.
Fato é que após a citação e a respectiva apresentação
das justificativas, entendeu a área técnica deste TCEES,
por meio da Instrução Técnica Conclusiva ITC 0479/20191, bem como o Ministério Público, por meio do Parecer
0847/2019-1, que deveriam as contas serem julgadas
regulares.
Destacadas essas questões, em conformidade com as
referidas manifestações, encampo a seguinte proposta
de encaminhamento, que integra a ITC 0479/2019-1:

entendimento da área técnica e do Parecer do Ministério
Público de Contas, VOTO para que seja adotada a
deliberação que ora submeto à apreciação deste
Colegiado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar regular a prestação de contas apresentada
pela Sr.ª Denize Izaita Pinto, gestora à frente do Fundo
Estadual de Defesa do Consumidor, no exercício de 2017,
na forma do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar
621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos
do art. 85 do mesmo diploma legal;
1.2. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.

[...]

2. Unânime.

3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

3. Data da Sessão: 10/04/2019 - 10ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, exercício de
2017, sob a responsabilidade da Sra. Denize Izaita Pinto.

No mesmo sentido opinou o Ministério Público de
Contas, conforme se pode depreender do Parecer
0847/2019-1.

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na
legislação pertinente, opina-se no sentido de que
este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR 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 Defesa do Consumidor.

Após a manifestação do Ministério Público de Contas,

Ante todo o exposto, acompanhando integralmente o
www.tce.es.gov.br

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (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
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

Acórdão 00440/2019-8
Processo: 03250/2018-9
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: PMADN - Prefeitura Municipal de Água Doce do
Norte
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: PAULO MARCIO LEITE RIBEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR –
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE EXERCÍCIO DE 2017 – REGULARIDADE COM RESSALVA
DAS CONTAS – – DETERMINAÇÃO – INSTAURAR
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – MULTA PELO ATRASO
NO ENVIO DA PCA – DAR CIÊNCIA - ARQUIVAR
O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO
CARMO:

abaixo, e opinando pela citação do responsável, para
apresentação de justificativas:
Os indícios de irregularidade apontados, e também
assinalados na Instrução Técnica Inicial 00344/2018-7,
propiciaram a citação do responsável através da Decisão
SEGEX 00361/2018-9, para que, no prazo de 30 (trinta)
dias improrrogáveis, apresentação de justificativas, bem
como os documentos que entender necessários.
Regularmente convocado, o Senhor Paulo Marcio Leite
Ribeiro pelo Termo de citação 00566/2018-7, exercitou
seu direito de defesa, apresentando justificativas e
documentos comprobatórios, através do Protocolo
12378/2018-1 e peça complementar 14333/2018-5.
Ao proceder à análise dos documentos apresentados, o
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia,
através da Instrução Técnica Conclusiva 04004/2018-1,
opinou no sentido de que as contas do exercício de 2017
da Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, sob a
responsabilidade do Senhor Paulo Marcio Leite Ribeiro
sejam julgadas IRREGULARES, nos termos do artigo 84,
da Lei Complementar nº 621/2012.
3.PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
da Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, referente
ao exercício financeiro de 2017, sob a responsabilidade
do Sr. Paulo Marcio Leite Ribeiro.

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, exercício
de 2017, sob a responsabilidade do Sr. Paulo Márcio Leite
Ribeiro, formalizada de acordo com a IN TCEES 43/2017,
e instruída considerando-se o escopo delimitado pela
Resolução TC 297/2016 e alterações posteriores.

As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram
analisadas pelo NCE - Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia, que expediu Relatório Técnico
00125\2018-7 evidenciando os achados descritos

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na
legislação pertinente, opina-se no sentido de que
este Egrégio Tribunal de Contas julgue IRREGULAR a
prestação de contas anual do Sr. Paulo Márcio Leite

RELATÓRIO:

www.tce.es.gov.br

Ribeiro, ordenador de despesas durante o exercício
de 2017, nos termos do art. 84 da Lei Complementar
621/2012, tendo em vista a ausência de recolhimento
de contribuições previdenciárias do RGPS retidas de
serviços de terceiros.
Propõe-se, ainda:
- Aplicação de multa ao Sr. Paulo Márcio Leite Ribeiro,
com base no artigo 135, inciso VIII, da Lei Orgânica desta
Corte de Contas (Lei Complementar 621/2012), tendo
em vista o não encaminhamento da presente prestação
de contas no prazo, conforme relatado no item 2.1 desta
instrução conclusiva.
- Propõe-se determinar gestor tomar as medidas
administrativas necessárias, nos termos do art. 2º da
IN TCEES 32/2014, a fim de apurar a totalidade dos
encargos financeiros incidentes sobre recolhimento de
contribuições previdenciárias em atraso, relativas aos
exercícios em análise, 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, conforme
apontado nos itens 2.2 e 2.3 desta instrução técnica
conclusiva.
O Ministério Público de Contas, na lavra do Procurador
Especial de Contas, Heron Carlos Gomes de Oliveira,
manifestou-se através do Parecer 04872/2018-8 em
consonância com a área técnica.
Após, vieram-me os autos para análise.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre ressaltar que, da análise técnica realizada
sobre a Prestação de Contas Anual do Prefeitura
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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Municipal de Água Doce do Norte, ora em discussão,
referente ao exercício de 2017, sob responsabilidade
do Sr. Paulo Márcio Leite Ribeiro, foram detectados na
Instrução Técnica Conclusiva 4004/2018 as seguintes
irregularidades:
2.1 Entrega intempestiva da PCA (passível de sanção
por multa, art. 139 da Res. 261/2013).
Trouxe o RT 125/2018 que a Prestação de Conta Anual
foi encaminhada em 19 de abril de 2018 pelo gestor
responsável, Senhor Paulo Marcio Leite Ribeiro, fora do
prazo estabelecido, pelo art.139 do Regimento Interno
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
aprovado pela Resolução TC 261/2013.
Alegou o gestor que o corpo técnico municipal estava
despreparado para atender as exigências trazidas
no mês de dezembro de 2017 pela IN nº 43/2017. Na
oportunidade, trouxe ainda o princípio da razoabilidade
como instrumento de valoração do fato concreto em
relação ao direito a ser aplicado ressaltando a ausência
de dolo ou culpa ou prejuízo ao erário.
A área técnica por meio da ITC 4004/2018 expôs que em
consulta ao sistema CidadES verificou-se que a primeira
tentativa de entrega do presente PCA deu-se em
06/04/2017, já em atraso, e a sua homologação somente
se deu no dia 19/04/2017.
Já sobre as dificuldades de interpretação das alterações
trazidas pela Instrução Normativa 043/2017, esta Corte
capacitou seus jurisdicionados em audiência pública
de lançamento da IN 43/2017 e disponibilizou, como
de praxe, seu setor de Tecnologia de Informação para
orientações quanto às alterações. Cabe ressaltar, que as
alterações foram somente na forma de envio, ou seja,

formatação de arquivos, sem interferir nos parâmetros
técnicos do sistema.
Não cabe razão ao gestor, ao afirmar a complexidade das
alterações introduzidas pela IN 43/2017 o que fragiliza a
consistência das justificativas apresentadas para o atraso,
mantenho, portanto, a irregularidade acompanhando o
entendimento técnico e Ministerial.
2.2. Ausência de recolhimento da contribuição patronal
– Regime Geral Previdência Social – RGPS (ITEM 3.4.1
DO RT 125/2018-7). Inobservância aos artigos 40 e 195,
inciso I da Constituição Federal.
Pertinente às contribuições previdenciárias do RGPS
(parte patronal), apontou o RT 125/2018, que os valores
registrados pela unidade gestora, no decorrer do
exercício em análise, representaram 102,47% dos valores
devidos. Já os valores pagos pela unidade gestora, no
decorrer do exercício em análise, representaram 10,99%
dos valores devidos, sendo considerados como passíveis
de justificativas, para fins de análise das contas, tendo
em vista a ausência do recolhimento da parte patronal
do RGPS no montante de R$ 3.524.786,96.
Tabela 15: Contribuições Previdenciárias – Unidade
Gestora Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 03250/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017 - RT 125/2018
Após citado, o Sr. Paulo Márcio Leite Ribeiro apresentou
justificou, alegando que o Município de Água Doce
do Norte aderiu ao parcelamento especial de débitos
previdenciários instituído por meio da Medida Provisória
nº 778/2017 de 16/05/2017, e da Portaria PGFN nº
645/2017 de 16/06/2017, dos débitos inscritos junto
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGF), no
www.tce.es.gov.br

montante de R$ 11.970.266,58, após consolidado com
os devidos descontos, o valor descrito anteriormente
passou a R$ 7.651.806,35, conforme comprovante de
Adesão ao Parcelamento nº 72087870172010071652 e
DEBCAD (Peça Complementar 14332/2018).
Na oportunidade informou ainda que a Receita Federal
do Brasil, vem efetuando retenções no repasse do Fundo
de Participação dos Municípios (FPM), com o objetivo de
sanar o débito previdenciários.
Inicialmente, é imperioso ressaltar que o parcelamento
de débitos previdenciários demanda lei autorizativa
específica do Poder Legislativo, tendo em vista o artigo
29 da Lei Complementar 101/2000 (LRF). Nesse sentido,
o Ministério da Fazenda, através da Portaria 333/2017,
também obrigou os devedores a refinanciarem suas
dívidas somente com autorização legislativa.
Em consulta o Núcleo de Contabilidade e Economia
desta Egrégia Corte ao sitio eletrônico da Câmara
Municipal de Água Doce do Norte foi encontrada a Lei
Ordinária 068/2017 que autoriza o Poder Executivo
a firmar Termo de Confissão de dívida e acordo de
parcelamento e quitação de débitos com a Secretaria
da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional, e autorizou ainda a retenção no
Fundo de Participação dos Municípios.
Acompanhando o posicionamento técnico e Ministerial,
considerando que o gestor responsável comprovou a
realização do parcelamento dos valores devidos junto ao
RGPS, afasto a presente e irregularidade.
No oportuno, determino ao atual gestor para que tome
as medidas administrativas necessárias, nos termos do
art. 2º da IN TCEES 32/2014, a fim de apurar a totalidade
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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dos encargos financeiros incidentes sobre recolhimento
de contribuições previdenciárias em atraso, relativas aos
exercícios em análise, 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.
2.3. Ausência de recolhimento de contribuições
previdenciárias do RGPS retidas de serviços de terceiros
(ITEM 3.4.2 DO RT 125/2018-7). Inobservância aos
artigos 40, 149, § 1º e 195 da Constituição Federal.
Ao realizar sua análise técnica por meio do RT 125/2018,
o NCE verificou nos demonstrativos contábeis o saldo
existente na conta contábil 218810102 – INSS serviços
de terceiros no valor de R$ 138.689,33 que corresponde
aproximadamente 138% das contribuições retidas no
exercício de 2017, não tendo sido encontrado a natureza
dos valores consignados fazendo-se necessários
esclarecimentos sobre as circunstâncias que levaram
à manutenção desses valores no Passivo da Unidade
Gestora.
Em sede de defesa e após a citação foram trazidos
aos autos as Guias da Previdência Social, referente às
competências 08/2017 a 12/017 devidamente pagas no
total de R$ 8.993,30 (Peça Complementar 14333/20185).
Contudo, os documentos apresentados comprovam
apenas o recolhimento dos valores inscritos no exercício
de 2017 que não foram pagos naquele exercício,
todavia não faz nenhuma menção ao saldo acumulado
dos exercícios anteriores nem apresenta nenhum
documento capaz de comprovar o recolhimento dos
saldos acumulados nas contas de consignações.

Considerando a comprovação da regularidade de
recolhimento em 2017, tendo ficado passível de
justificativa o saldo acumulado dos exercícios anteriores
dos quais não cabe responsabilidade ao atual gestor
que afirma em sua defesa (Resposta de Documentação
00620/2018) que vem buscando sanar os problemas
relacionados a Previdência Social.
Nesse passo, divergindo parcialmente da área técnica e
corpo ministerial, deixo de considerar a irregularidade
do item em questão, por insuficiência de documentação
comprobatória, em relação ao não reconhecimento de
saldo acumulado referente a ausência de recolhimento
de contribuições previdenciárias do RGPS retidas de
serviços de terceiros anteriores ao exercício financeiro
do exercício de 2017.
Assim, determino ao atual gestor tomar as medidas
administrativas necessárias, nos termos do art. 2º da
IN TCEES 32/2014, a fim de apurar a totalidade dos
encargos financeiros incidentes sobre recolhimento de
contribuições previdenciárias em atraso, relativas aos
exercícios em análise, 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.
Desse modo, divergindo em parte dos entendimentos
técnico e 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, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
www.tce.es.gov.br

Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar REGULAR COM RESSALVA a Prestação de
Contas Anual da Prefeitura Municipal de Água Doce do
Norte, referente ao exercício financeiro de 2017, sob a
responsabilidade do Sr. Paulo Marcio Leite Ribeiro, nos
termos do art. 84, inciso III, § 1º da Lei Complementar
nº 621/2012.
1.2. APLICAR MULTA no valor de R$ 500,00 ao Sr. PAULO
MARCIO LEITE RIBEIRO, Prefeito Municipal de Água
Doce do Norte, nos termos do inciso IX do artigo 389do
RITCEES, c/c o artigo 135, IX, da Lei Complementar nº
621/2012, face envio em atraso da presente Prestação
de Contas Anual;
1.3. Determinar ao gestor municipal, com fundamento
no art. 87, VI da Lei Complementar 621/2012:
1.3.1. Que tome as medidas administrativas necessárias
para a instauração de tomada de Contas Especial, nos
termos do art. 2º da IN TCEES 32/2014, a fim de apurar
a totalidade dos encargos financeiros incidentes sobre
recolhimento de contribuições previdenciárias em
atraso, relativas aos exercícios em análise, 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, conforme apontado nos itens 2.2 e 2.3 desta
instrução técnica conclusiva.
1.3.2 Comunique a esta Corte de Contas a Instauração
de Tomada de Contas em tela, no prazo de 15 (quinze)
dias, de acordo com o estabelecido no art. 5º da IN TC
32/2014 e, acaso confirmado o prejuízo, providencie sua
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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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;

Secretária-adjunta das sessões em substituição

Processo: 03742/2018-8

Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia,
através da Instrução Técnica Conclusiva 0524/2019
(peça 94), opinou no sentido de que se recomente ao
Legislativo municipal o julgamento pela aprovação com
ressalvas da prestação de contas nos termo do artigo 84,
II da Lei Complementar nº 621/2012.

1.4. Dar ciência aos interessados e, após o trânsito em
julgado, arquive-se.

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Exercício: 2017

2. Unânime.

UG: PMBG - Prefeitura Municipal de Baixo Guandu

3. Data da Sessão: 10/04/2019 - 10ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.

Relator: Rodrigo Coelho do Carmo

4. Especificação do quórum:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR –
EXERCÍCIO DE 2017 – REGULAR COM RESSALVA –
RECOMENDAR – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.

Foi examinada a Prestação de Contas Anual de gestão
relativa à Prefeitura Municipal de Baixo Guandu, exercício
de 2017, formalizada de acordo com a IN 43/2017, e
conforme escopo definido na Resolução TC 297/2016
e alterações posteriores. Apontados indicativos de
irregularidades no RT 191/2018, assegurou-se ao
responsável indicado o direito ao contraditório e à ampla
defesa, observado, portanto, o devido processo legal.

1.3.3 Seja tempestivo no envio das futuras Prestações de
Contas Anuais de acordo com os respectivos regramentos
vigentes;

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator) e
Domingos Augusto Taufner.
5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa
aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454,
inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando
cabível recurso, os prazos para interposição encontramse previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO 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
MICHELA MORALE

Acórdão 00441/2019-2

Responsável: JOSE DE BARROS NETO

O EXMO. CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO
DO CARMO:
RELATÓRIO
Versam os autos de Prestação de Contas Anual do
Município de Baixo Guandu, referente ao exercício
financeiro de 2017, sob a responsabilidade do Sr. José
de Barros Neto.
A análise feita através do Relatório Técnico Contábil RT
191/2018 (peça 68), cujos apontamentos e proposições
foram endossadas pela Instrução Técnica Inicial ITI
00443/2018 (peça 69), que sugeriu a citação do gestor
responsável para apresentação das justificativas e
documentação cabíveis, o que foi determinado por meio
da Decisão SEGEX 0042/2018 (peça 70).
Regularmente citado, o responsável compareceu aos
autos com suas justificativas e documentos (peça 75).
Ao proceder à análise dos documentos apresentados, o
www.tce.es.gov.br

Devidamente citado, o responsável pela gestão da
Prestação de Contas sob exame, Senhor José de Barros
Neto, apresentou justificativas com documentação de
suporte, em resposta ao Termo de Citação 822/2018.
Dessa forma, quanto ao aspecto técnico-contábil e
o disposto na legislação pertinente, após análise dos
argumentos;
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 José de Barros Neto,
no exercício das funções de ordenador de despesas
da Prefeitura Municipal de Baixo Guandu, no exercício
de 2017, na forma do artigo 84 da Lei Complementar
Estadual 621/2012, tendo em vista a manutenção dos
indicativos de irregularidade apontados nos itens 3.2.2.1
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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e 3.2.2.2 do RT 191/2018 e;
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 José de
Barros Neto, objetivando instrumentalizar o julgamento
pela Câmara Municipal de Baixo Guandu, nos termos do
art. 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar nº 64, de
18 de maio de 1990.
O Ministério Público de Contas, representado pelo
Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, através do
Parecer do Ministério Público de Contas 00633/2019
(peça 98), manifestou-se em consonância com a área
técnica.
Após, vieram-me os autos para análise. É o que importa
relatar.
FUNDAMENTAÇÃO
Destaca-se que, da análise técnica realizada sobre a
Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal
de Baixo Guandu, ora em discussão, referente ao
exercício de 2017, sob a responsabilidade do Sr. Osvaldo
Fernandes de Oliveira Junior, foram analisados e
mantidas na Instrução Técnica Conclusiva 0524/2019 as
irregularidades a seguir tratadas:
Tabela
O Relatório Técnico 191/2018, apontou inconformidades
entre o saldo do inventário e o saldo contábil das contas
bens móveis e bens imóveis.

Alegou o gestor em sua defesa que desde o exercício
financeiro de 2012 não é feito o inventario dos bens da
municipalidade, sendo que a partir de 2013 a prefeitura
iniciou o levantamento dos bens patrimoniais, e que
os valores registrados nos inventários se referem a
este período, alegou ainda que diante da grandeza do
trabalho somente no exercício financeiro de 2019 é que
haverá o controle total dos bens patrimoniais, incluindo
a depreciação e a amortização destes.
Após a análise da defesa do responsável, a unidade
técnica concluiu, ante os fatos apresentados, que a
unidade gestora apresenta uma situação de descontrole
parcial dos seus bens patrimoniais, indicando que boa
parte continua pendente de inventário.
A situação em questão, é de natureza grave e, portanto,
deverá ser considerado no julgamento dos atos de
gestão do responsável.
Diante de todo o exposto, opinou-se pela manutenção
dos indicativos de irregularidade apontados (itens 3.2.2.1
e 3.2.2.1 do RT 191/2018), porém passíveis de ressalva,
tendo em vista os prazos de adequação previstos na IN
TCEES 36/2016 (o prazo para preparação de sistemas e
outras providências de implantação nos municípios para
reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens
móveis, imóveis e em almoxarifado é até 31.12.2019 item 07 do Anexo Único - IN TCEES 36/2016).
Frente ao ocorrido acredito, para que não se repita, cabe
uma RECOMENDAÇÃO ao gestor para que se adeque o
mais rápido possível ao prazo para preparação de sistemas
e outras providências de implantação nos municípios
para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos
bens móveis, imóveis e em almoxarifado nos termos da
IN TCEES 36/2016.
www.tce.es.gov.br

Considerando que a Recomendação é o instrumento
de auxilio utilizado para cientificar ao gestor acerca dos
cuidados em determinado assunto de interesse público,
onde sua observância pode resultar em beneficio
coletivo e sua inobservância, além de comprometer a
gestão pode gerar penalidades legais futuramente.
Considerando que a análise contábil da presente
Prestação de Contas Anual, referente ao exercício
de 2017, do Sr. José de Barros Neto, no exercício da
função de ordenador de despesas do município de
Baixo Guandu, ITC 0524/2019 elaborada pelo Núcleo de
Controle Externo de Contabilidade e Economia - NCE que
concluiu pela REGULARIDADE da presente prestação de
contas, com emissão de Parecer Prévio recomendando
ao Legislativo Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVA
das contas do responsável.
Considerando também que o Ministério Público Especial
de Contas, através de Parecer do Ministério Público de
Contas de nº 00633/2019-3, emitido pelo Procurador
Heron Carlos Gomes de Oliveira, que acompanhou
integralmente o entendimento da área técnica, exposto
por ocasião da ITC 0524/2019.
Por fim, divergindo parcialmente do posicionamento da
área técnica e do Ministério Publico Especial de Contas,
vez que divirjo do posicionamento quanto à emissão de
parecer prévio à Câmara Municipal.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em Sessão Ordinária da Segunda
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. JULGAR REGULAR COM RESSALVA a prestação de
contas anual de gestão do Senhor José de Barros Neto,
no exercício das funções de ordenador de despesas
da Prefeitura Municipal de Baixo Guandu, no exercício
de 2017, na forma do artigo 84 da Lei Complementar
Estadual 621/2012.
1.2. RECOMENDAR ao atual gestor ou a quem suas
vezes fizer que, se adeque o mais rápido possível ao
prazo para preparação de sistemas e outras providências
de implantação nos municípios para reconhecimento,
mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e
em almoxarifado nos termos da IN TCEES 36/2016.
1.3. Dar ciência aos interessados e, após o trânsito em
julgado, arquive-se.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/04/2019 - 10ª 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
MICHELA MORALE

Secretária-adjunta das sessões em substituição

Acórdão 00442/2019-7
Processo: 03978/2018-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: PMSM - Prefeitura Municipal de São Mateus
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: DANIEL SANTANA BARBOSA
Procurador: GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046ES)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO –
EXERCÍCIO DE 2017 – REGULAR – RECOMENDAR – DAR
CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO
CARMO:
RELATÓRIO
Versam os presentes autos de Prestação de Contas
Anual da Prefeitura Municipal de São Mateus, referente
ao exercício financeiro de 2017, tendo como objeto a
apreciação quanto a atuação do responsável, Sr. Daniel
Santana Barbosa, no exercício das funções administrativas
de Ordenador de Despesa, em atendimento do art. 135
do RITCEES e da Instrução Normativa 43/2017.
Cabe ressaltar que, pelo fato do Executivo Municipal
não ter enviado a PCA referente ao ano de 2017 dentro
do prazo legal, foi emitida a Instrução Técnica Inicial
270/2018-5 (peça 02) sugerindo a citação e a notificação
do responsável, para prestar os esclarecimentos que
www.tce.es.gov.br

julgasse pertinentes, bem como encaminhasse a referida
Prestação de Contas Anual.
Tendo a Decisão SEGEX 00287/2017-1 (peça 03)
determinado a citação e a notificação do Sr. Daniel
Santana Barbosa – Termo de Citação 00417/2018-1 e
Termo de Notificação 00381/2018-6 (peças 04 e 05,
respectivamente) para no prazo legal de 30 dias trazer
aos autos esclarecimentos em referência os devidos
apontamentos.
Com vistas as sanar as pendências, em 18/06/2018 o
responsável trouxe aos autos Defesa/justificativa, peça
10, bem como Peça Complementar 09863/2018-8 (peça
11).
As contas ora apresentadas são compostas pelas
demonstrações contábeis e demais peças e documentos
que foram objeto de análise pelo NCE – Núcleo de
Controle Externo de Contabilidade e Economia, onde
o resultado da apreciação deu origem ao Relatório
Técnico Contábil 00389/2018-2, peça 69, com vistas ao
julgamento das contas de gestão do responsável.
Como decorrência da análise, o Relatório Técnico Nº
00389/2018-2, peça 69, opinou em sua conclusão pela
Citação do responsável frente aos seguintes achados:
Tabela
Nos termos da Instrução Técnica Inicial - 00549/2018-3,
peça 70, que depreendeu a Decisão SEGEX 00536/20186, peça 71, foi citado (Termo de Citação 01020/2018-3,
peça 72) o responsável para que no prazo legal de 30 dias,
apresentasse suas justificativas bem como documentos,
necessários em referência ao achado.
Desta feita, compareceu o responsável junto aos autos
14/09/2018, através do Protocolo 13859/2018-1, peça
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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59, e peças complementares 60/65, apresentando suas
justificativas e documentos, que após análise minuciosa,
restou ao NCE emissão da Instrução Técnica Conclusiva
00415/2019-1, peça 80, nos termos da proposta de
conclusão e encaminhamento que segue:
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual de gestão
relativa à Unidade Gestora Prefeitura Municipal de São
Mateus, exercício de 2017, formalizada de acordo com
a IN 43/2017, e conforme escopo definido na Resolução
TC 297/2016 e alterações posteriores.
Apontados indicativos de irregularidade no RT
389/2018, assegurou-se ao responsável indicado o
direito ao contraditório e à ampla defesa, observado,
portanto, o devido processo legal.
Devidamente citado, o responsável pela gestão da
Prestação de Contas sob exame, Senhor DANIEL
SANTANA BARBOSA, apresentou justificativas com
documentação de suporte, em resposta ao Termo de
Citação 1020/2018.
Dessa forma, quanto ao aspecto técnico-contábil e o
disposto na legislação pertinente, após análise dos
argumentos e elisão da irregularidade;
Diante do exposto e do que consta dos autos, submetese à consideração superior a seguinte proposta de
encaminhamento:
1. JULGAR REGULAR a prestação de contas anual de
gestão do Senhor Daniel Santana Barbosa, no exercício
das funções de ordenador de despesas da Prefeitura
Municipal de São Mateus, 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
da prestação de contas anual de gestão, exercício de
2017, sob responsabilidade do Senhor DANIEL SANTANA
BARBOSA, objetivando instrumentalizar o julgamento
pela Câmara Municipal de São Mateus, nos termos do
art. 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar nº 64,
de 18 de maio de 1990;
3. APLICAR, nos termos do Regimento Interno deste
Tribunal de Contas, MULTA ao Senhor Daniel Santana
Barbosa, pelo descumprimento do prazo para envio da
prestação de contas anual, pelas razões delineadas no
item 2.1 desta Instrução Técnica Conclusiva.
O Ministério Público Especial de Contas, pronunciandose por meio do Parecer 00520/2019-3, peça 84, da lavra
do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, de forma
a legitimar o entendimento do corpo técnico dessa Corte
de Contas, anuindo à manifestação contida na Instrução
Técnica Conclusiva 00415/2019-1, transcrevendo
inclusive a proposta ali contida.
Após vieram os autos a este gabinete para manifestação.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
No tocante a análise realizada sobre a Prestação de
Contas Anual da Prefeitura municipal de São Mateus,
referente ao exercício financeiro de 2017, sob a
responsabilidade do Sr. Daniel Santana Barbosa, restou
dúvida frente aos achados nos itens 2.1, 3.1.9, 3.1.10,
www.tce.es.gov.br

3.1.12 do RT Nº 00389/2018, devidamente analisados
na ITC 00451/2019-1, merecendo, individualmente, o
seguinte opinamento:
Item - 2.1 - Descumprimento do prazo de envio da
Prestação de Contas (2.1 do RT 389/2018)
Em sua defesa, o gestor apresentou diversos argumentos
visando afastar o indicativo de irregularidade, inclusive
alegando que o prazo estabelecido na Lei Orgânica do
município de São Mateus para o envio das contas de
gestão ao Tribunal de Contas é 20 de abril. Quanto ao
atraso no envio, as alegações foram desde problemas na
criação da UG prefeitura – considerando a postergação
do início da desconcentração administrativa, passando
ainda, por problemas técnicos relacionados a dados
hackeados e impossibilidade de se obter os dados da
UG Câmara Municipal, tendo em vista o furto de dois
computadores.
Ainda que o gestor não tenha concorrido com dolo, culpa
ou causado prejuízo ao erário, entendeu a área técnica
que houve descumprimento injustificado de obrigação
imposta aos gestores públicos.
Mesmo diante de toda alegação a área técnica não
acolheu as argumentações de defesa, opinando pela
manutenção do indicativo de irregularidade apontado
no item 2.1 do RT 389/2018. Sugerindo aplicação de
multa ao Senhor Daniel Santana Barbosa, pelo atraso
de 30 (trinta) dias de na entrega, descumprindo o prazo
para envio da prestação de contas anual ao Tribunal de
Contas.
2.2 Divergência entre a Demonstração das Variações
Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação
ao resultado patrimonial (3.1.9 do RT 389/2018) e
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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divergência entre os totais dos saldos devedores e dos
saldos credores (3.1.10 do RT 389/2018)
A área técnica constatou que o resultado patrimonial
apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais
estava diferente do resultado do exercício no patrimônio
líquido do Balanço Patrimonial, bem como os saldos
devedores e credores não estavam iguais.
Da observação dos documentos eletrônicos lançados
pelo gestor, verificou-se que o resultado patrimonial
do exercício financeiro foi de R$ 356.955,55 negativos,
caracterizando, a princípio, déficit patrimonial.
Aprofundando a análise pode se perceber que o déficit
patrimonial ao patrimônio líquido do exercício anterior
(R$ 94.422.815,48), chega-se a um superávit patrimonial
acumulado de R$94.065.859,93, valor este identificado
no RT como não evidenciado nas peças contábeis.
Portando os valores do resultado patrimonial do exercício
e os totais dos saldos credores e devedores estão
devidamente esclarecidos, merecendo opinamento pelo
afastamento dos indicativos de irregularidade apontados
nos itens 3.1.9 e 3.1.10 do RT 389/2018.
2.3 Divergência entre o saldo da Dívida Flutuante e o
saldo do Passivo Financeiro evidenciado no Balanço
Patrimonial (3.1.12 do RT 389/2018)
Frente a analise a área técnica verificou divergência
no passivo financeiro, quando comparados o Balanço
Patrimonial e o Demonstrativo da Dívida Flutuante.
Para esclarecimento legou o gestor que o saldo do passivo
financeiro apontado na peça inicial (R$ 1.357.866,78)
era referente ao exercício financeiro anterior, qual seja,
2016, considerando também que no exercício de 2017 a
UG prefeitura estava desconcentrada, os saldos de todas

as contas contábeis estavam zerados.
Junto as peças contábeis que compõem este processo,
bem como os documentos juntados pelo Gestor,
verifica-se razão ao defendente no sentido de que o
saldo do passivo financeiro em 2017 ser igual a zero.
Nesse sentido, não haveria divergência entre Balanço
Patrimonial e Demonstrativo da Dívida Flutuante.
Argumentos suficientes para embasar o opinamento
pelo afastamento do indicativo de irregularidade
apontado no item 3.1.12 do RT 389/2018.
Quanto a multa aplicada em decorrência do atraso no
envio da PCA, encaminhada a este Tribunal, por meio do
sistema CidadES, destarte, a área técnica não considerou
suficientes para afastar o indicativo de irregularidade,
embora se admita a disposição legal em contrário para
a fixação de prazo diferenciado para a remessa da PCA
e se considere o prazo estabelecido, ainda assim o
responsável o descumpriu, posto que a remessa se deu
com 30 dias de atraso.
Assim sendo a Instrução Técnica Conclusiva 00415/20191, concluiu por conter nos autos justificativas e
documentos suficientes para afastar o indicativo de
irregularidade dos itens 3.1.9, 3.1.10, 3.1.12 e pela
manutenção da irregularidade do item 2.1 do RT
389/2018.
Nesses termos, opina a área técnica por julgar
REGULARES as contas do Sr. Daniel Santana Barbosa,
Prefeito Municipal, no exercício de funções de ordenador
de despesas da Prefeitura Municipal de São Mateus, no
exercício de 2017, pela EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO
pela APROVAÇÃO da prestação de contas anual de
gestão, bem como pela aplicação de sanção por MULTA
www.tce.es.gov.br

ao Sr. Daniel Santana Barbosa, tendo em vista o envio
intempestivo da PCA, Item 2.1 da ITC).
Considerando que o Ministério Público de Contas
por meio do Parecer 00450/2019-1 pugnando sejam
julgadas REGULARES as contas em análise, bem como
seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando ao
Legislativo Municipal a APROVAÇÃO das contas do
Executivo Municipal, 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, e ainda por aplicar sanção por MULTA
ao Sr. Sr. Daniel Santana Barbosa, tendo em vista o envio
intempestivo da PCA, nos termos do art. 135 da Lei
Complementar 621/2012 (Item 2.1 do RT 389/2018.).
Considerando, em que pese a caracterização do atraso
mencionado, entendo que este não trouxe impactos
à análise técnica da prestação de contas, tampouco
restou evidenciada a má-fé do gestor em sua conduta,
considerando, também, que não restaram mantidas
irregularidades capazes de macular as contas em
questão.
Considerando as justificativas apresentadas pelo
Jurisdicionado conforme comprovado no Of.GP/CMSM/
ES030-2018 e Boletim de Ocorrência trazidos aos autos,
relatando e comprovando os fatos alheios a sua vontade
e para os quais não contribuiu ocorridos no município
que contribuíram com o atraso no envio da PCA.
Considerando que o atraso não ocasionou prejuízo na
avaliação das referidas Contas, tendo sido as mesmas
julgadas REGULARES, compreende-se possível a
expedição de recomendação ao atual gestor para a
observância do referido prazo no envio das futuras
prestações de contas, pelo que deixo de aplicar a multa.
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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Sendo assim, acolho a manifestação da área técnica,
exarada na Instrução Técnica Conclusiva 00415/20191, acatando inclusive a sugestão ali contida, bem como
posicionamento do Ministério Público de Contas, através
do Parecer 00520/2019-3, divergindo apenas quanto à
aplicação de multa.
Ante o exposto, acompanhando em parte o
posicionamento da área técnica e do Ministério Público
de Contas, divergindo apenas quanto a aplicação de
multa pelo atraso no envio da presente prestação de
contas, VOTO no sentido de que a Segunda Câmara
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em Sessão Ordinária da Segunda
Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. JULGAR REGULAR a prestação de contas anual de
gestão do Senhor Daniel Santana Barbosa, no exercício
das funções de ordenador de despesas da Prefeitura
Municipal de São Mateus, no exercício de 2017, na forma
do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012;
1.2. RECOMENDAR ao atual gestor, ou a que vier sucedêlo, para que cumpra o prazo de encaminhamento das
futuras prestações de contas, em atendimento ao art.
139 do RITCEES.
1.3. Dar ciência aos interessados e, após o trânsito em
julgado, arquive-se.

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/04/2019 - 10ª 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
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

Processo: 04390/2018-8
Externo

-

Fiscalização

-

UG: PMSM - Prefeitura Municipal de São Mateus
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Representante: Chefe do Poder Legislativo Municipal
(ES, São Mateus, CARLOS ALBERTO GOMES ALVES)
Responsável: DANIEL SANTANA BARBOSA, MARINALVA
BROEDEL MACHADO DE ALMEIDA
www.tce.es.gov.br

REPRESENTAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – ACEITAR
PARCIALMENTE AS ALEGAÇÕES DE DEFESA - AFASTAR
APLICAÇÃO DE MULTA – MODULAR OS EFEITOS DA
CAUTELAR DEFERIDA - RECOMENDAR - DAR CIÊNCIA ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO
CARMO:
I – RELATÓRIO:

Acórdão 00443/2019-1
Classificação: Controle
Representação

Procurador: GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046ES)

Tratam os presentes autos de Representação
encaminhada a esta Corte de Contas pelo Presidente da
Câmara Municipal de São Mateus, em face do Processo
Seletivo Simplificado consubstanciado no edital nº
001/2018, com objetivo de contratar temporariamente
54 (cinquenta e quatro) vagas e ainda cadastro de
reserva, com atribuições distintas voltadas ao devido
funcionamento dos serviços socioassistenciais através
do CRAS – Centro de Referência e Assistência Social,
CREAS – Centro de Referência Especializado da
Assistência Social, Unidades de Acolhimento (Crianças e
Adolescentes), Conselho Tutelar, Centro de Convivência
do Idoso, Cadastro Único, programa Acessuas, Programa
Praia Acessível, CRAS Itinerantes e Secretaria Municipal
de Assistência Social do Município de São Mateus.
Em síntese, o representante relata a ocorrência de
irregularidade na motivação do ato ensejador da
deﬂagração do processo seletivo simplificado em
questão, qual seja, a edição do Decreto nº 9686/2018
pelo Chefe do Executivo Municipal, que decreta situação
de emergência em toda a extensão do Município de São
Mateus, afetada por estiagem.
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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Recebidos os autos, o relator à época os encaminhou
à área técnica para a devida instrução. Por meio da
Manifestação Técnica 489/2018, a SecexPrevidência
sugeriu a expedição de comunicação de diligência aos
responsáveis para que apresentassem documentos,
bem como, a concessão de medida cautelar para que
o Processo Simplificado – Edital nº 001/2018 fosse
suspenso até o julgamento em definitivo do presente
feito, e que o Município se abstivesse de convocar e
contratar os candidatos selecionados.
Entendendo pela necessidade de oitiva dos
representados, o relator postergou a análise cautelar, e
procedeu a notificação dos responsáveis, Senhores Daniel
Santana Barbosa - Prefeito Municipal de São Mateus e
Sra. Marinalva Broedel Machado de Almeida – Secretária
Municipal de Assistência Social, que apresentaram suas
justificativas conjuntamente.
Justificaram, em síntese, que caso optassem pela
realização de concurso público para atendimento de
programas sociais que não têm caráter permanente,
causaria um inchaço desnecessário da folha de
pagamento, cuja medida iria de encontro a todo o
plano de ação colocado em prática pela atual gestão
para recondução do limite de despesa com pessoal ao
disposto na LRF.
Aduziram, ainda, que todo o processo seletivo fora
realizado de acordo com a jurisprudência desta Corte,
pelos seguintes aspectos: previsão da contratação
temporária na Lei Municipal nº 1201/2012; contratação
com prazo determinado de 12 meses, visando ao
atendimento de necessidade excepcional de interesse
público.
Por fim, argumentaram que a suspensão das normas

impugnadas poderia causar tumulto para a Administração
Pública, diante das contratações temporárias que já
ocorreram, ou que estariam prestes a ocorrer, afetando
a continuidade da prestação do serviço público e
inviabilizando o cumprimento das metas do PPA (Plano
Plurianual) e do LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias),
comprometendo a execução dos programas sociais,
como dito.
Ciente das alegações de defesa apresentadas pelos
responsáveis, o então relator devolveu os autos à
SecexPrevidência para a devida instrução.
Novamente a SecexPrevidência se manifestou por meio
de Manifestação Técnica 00645/2018-8, trazendo novos
elementos aos autos, informando, que o último concurso
realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social,
por meio da Funcab (Fundação Professor Carlos Augusto
Bittencourt), lançado no edital nº 001/2015 ainda
estava em vigor quando o Município publicou o edital
do Processo seletivo em questão, cessando-se, por
consequência, as nomeações de candidatos aprovados
no concurso público, cuja validade prevista era de dois
anos.
Ademais disso, constatou-se que todo o processo seletivo
ocorrera sem previsão legal, apesar de os responsáveis
terem afirmado que o fez amparado na Lei Municipal nº
1.201/2012.
Assim, em cotejo com as informações consideradas pela
equipe técnica desta Casa, verificando que a deﬂagração
do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018, lançado
pela Secretaria Municipal de Assistência Social do
Município de São Mateus, desrespeitou o instituto
constitucional do concurso público, insculpido no artigo
37, II da Constituição Federal, concorrendo, dessa forma,
www.tce.es.gov.br

para a perpetração da precariedade dos vínculos dos
servidores da pasta da Assistência Social.
Nessa linha, constatando a presença do fumus boni iuris
e do periculum in mora, devido ao risco de demora do
provimento final da presente demanda, ante a natureza
do objeto acautelado, frente ao princípio da continuidade
dos serviços públicos e à possibilidade de lesão ou
prejuízo às demandas assistenciais e consequentemente
ao interesse público, considerei acertada a sugestão
técnica proposta e prolatei voto no sentido de expedir
medida cautelar para que o Município se abstivesse de
renovar a validade do processo seletivo simplificado já
realizado - edital 001/2018 -, bem como se abstivesse
de prorrogar os contratos já celebrados no advento de
seu termo.
Entretanto, em relação ao sugestionamento da área
técnica no sentido de que fosse determinado a nulidade
do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018, avaliei,
a fim de cingir-se de todas as cautelas necessárias para
que as ações assistenciais não fossem interrompidas,
que tal juízo deveria ser postergado, para análise quando
do julgamento meritório dos presentes autos.
Pois bem. Após a concessão da medida cautelar
nos termos citados, ouvidos os representados, fora
elaborada Instrução Técnica Conclusiva, concluindo nos
seguintes termos:
“PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO
3.1. Levando em consideração as análises aqui
procedidas e as motivações adotadas nestes autos, que
versam sobre Fiscalização (representação) no âmbito
da Prefeitura Municipal de São Mateus, sugere-se a
manutenção da seguinte irregularidade:
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3.1.1. Contratação Temporária em desacordo com os
requisitos Constitucionais e Legais.

caráter temporário, sob pena de multa, como previsto
no inciso IV do art. 135 da Lei Complementar 621/2012;

Base legal: Art. 2º da Lei Municipal 1.201/2012, art. 37,
II e IX, da CF c/c Art. 203 e 204 da CF.

3.2.4. Recomendar ao Executivo Municipal de São Mateus
que realize concurso público para o preenchimento
dos cargos referidos no Edital de Processo Seletivo
Simplificado 001/2018.”

Responsáveis: Sr. Daniel Santana Barbosa - Prefeito
do Municipal de São Mateus, ES, Sra. Marinalva
Broedel Machado de Almeida - Secretária Municipal de
Assistência Social de São Mateus.
3.2 Dessa forma, diante do preceituado no art. 319, da
Res. TC 261/2013, conclui-se opinando pela:

Na mesma linha arguida pela equipe técnica desta Casa,
o Ministério Público de Contas, por meio de parecer
da lavra do Procurador de Contas, Dr. Luciano Vieira,
manifestou-se nos termos que ora subscrevo:

3.2.1. Rejeição das razões apresentadas pelos Srs.
Daniel Santana Barbosa e Marinalva Broedel Machado
de Almeida, mantendo a irregularidade prevista no
item 3.1.1 desta ITC;

“Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas:

3.2.2. Em razão da manutenção da irregularidade
prevista no item 3.1.1, sugere-se a aplicação de multa
aos responsáveis Daniel Santana Barbosa e Marinalva
Broedel Machado de Almeida, com amparo nos arts.
1º, XXXII, 131, 132 e 135, II da Lei Complementar 621,
de 8 de março de 2012;

1.1 - com espeque no art. 135, inciso II, da LC n.
621/2012 c/c art. 389, inciso II, do RITCEES, cominar
multa pecuniária a Daniel Santana Barbosa e Marinalva
Broedel Machado de Almeida; e

3.2.3. Confirmar, em definitivo, a medida cautelar para
determinar ao Chefe do Poder Executivo do Município
que se abstenha de renovar a validade do processo
seletivo simplificado já realizado (Edital 001/2018),
abstendo-se de prorrogar os contratos já celebrados
no advento de seu termo, bem como também se
abstenha da realização de novos processos seletivos
para contratação temporária de servidores para a pasta
de Assistência Social que não sejam exclusivamente
para as hipóteses legais permitidas e que satisfaçam
aos requisitos de: previsão legal, excepcional interesse
público e, em especial, que a contratação tenha de fato

1- seja julgada PROCEDENTE a presente representação,
na forma dos arts. 94, 95, inciso II, e 99, § 2°, da LC n.
621/2012, para:

1.2 - nos termos do art. 1°, inciso XVI, da LC n.
621/2012, expedir as determinações sugeridas pela
SecexPrevidencia na Instrução Técnica Conclusiva
04390/2018-8 (itens 3.2.3 e 3.2.4), monitorando-as na
forma do art. 194 e segs. do RITCEES.
Ademais, com fulcro no inciso III do art. 41 da Lei n.
8.625/1993[4], bem como no parágrafo único do art. 53
da LC n. 621/2012[5], reserva-se ao direito de manifestarse oralmente em sessão de julgamento. ”
Conclusos para julgamento, o processo em análise foi
pautado para julgamento no dia 27 de fevereiro de 2019
na sessão ordinária da 2ª Câmara.
Com a publicação dos autos, os responsáveis requereram
www.tce.es.gov.br

o direito de realização de sustentação oral, por meio dos
protocolos nº 02902/2019 (evento eletrônico 55) e nº
02906/2019 (evento eletrônico 57).
Na sessão ordinária do dia 13 de março do corrente,
foram realizadas as defesas orais da Sra. Marinalva
Broedel Machado de Almeida e do Sr. Daniel Santana
Barbosa, por meio do seu procurador, fazendo acostar
memorias, eventos eletrônicos 61 e 62, respectivamente.
Na oportunidade, retirei o processo de pauta e após
juntada das notas taquigráficas encaminhei os autos ao
Ministério Público, devido a urgência que o caso requer,
haja vista que o processo seletivo simplificado, objeto da
presente demanda, terá o seu termo final encerrado em
maio próximo.
Por fim, diante das sustentações orais, novamente
manifestou o Ministério Público de Contas, por meio
de parecer da lavra do Procurador Geral de Contas,
Dr. Luciano Vieira, que reiterou o Parecer Ministerial
nº 06233/2018-5, entendendo pela procedência da
representação, devendo ser cominada multa pecuniária
aos responsáveis na medida de suas responsabilidades,
com determinações.
É o relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO:
Tratam os presentes autos de Representação, com
pedido de medida cautelar, encaminhada a esta Corte
de Contas pelo Presidente da Câmara Municipal de
São Mateus, em face do Processo Seletivo Simplificado
consubstanciado no edital nº 001/2018.
Avaliando os elementos dos autos, bem como as
argumentações de defesa apresentadas pelos Senhores
Daniel Santana Barbosa - Prefeito Municipal de São
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Mateus e Sra. Marinalva Broedel Machado de Almeida
– Secretária Municipal de Assistência Social, verifico
que a equipe técnica desta Casa, por meio de Instrução
Técnica Conclusiva se manifestou pela mantença da
irregularidade que trata de contratação temporária
irregular, sendo acompanhada pelo douto Ministério
Público de Contas.
Realizadas sustentações orais, pelos responsáveis,
determinei a imediata remessa dos autos ao Ministério
Público de Contas, ante a urgência que o caso requer,
considerando que o processo seletivo simplificado,
objeto da presente demanda, terá seu prazo de validade
encerrado em maio próximo.
Ao se manifestar posteriormente a realização das
defesas orais, o Ministério Público de Contas reiterou o
seu posicionamento inicial, sugerindo a procedência da
representação ora em análise.
Assim, diante das manifestações da defesa, bem como
dos pareceres técnicos e ministeriais passo à análise da
irregularidade apontada:
Contratação Temporária em desacordo com os
requisitos Constitucionais e Legais - Base legal: Art. 2º
da Lei Municipal 1.201/2012, art. 37, II e IX, da CF c/c Art.
203 e 204 da CF
Responsáveis:
Identificação: Prefeito do Municipal de São Mateus, ES –
Sr. Daniel Santana Barbosa
Conduta: Realizar a contratação temporária de servidores
para atividade administrativa de cunho essencial e
permanente do Estado prevista nos art. 203 e 204 da
CR/88, com isso, sujeita a regra do concurso público e,
ainda, sem arrimo na legislação do município, bem como

em detrimento de concurso público ainda válido e com
candidatos aprovados.
Nexo Causal: Ao realizar processo seletivo simplificado
e passar à contratação temporária de servidores para
hipóteses não autorizadas, suprimiu indevidamente o
concurso público, com ofensa ao art. 2º da Lei Municipal
1.201/2012, que não previu a possibilidade, bem como
com ofensa aos incisos II e IX do art. 37 da Constituição
Federal.
Identificação: Secretária Municipal de Assistência Social
de São Mateus – Sra. Marinalva Broedel Machado de
Almeida.
Conduta: Realizar a contratação temporária de servidores
para atividade administrativa de cunho essencial e
permanente do Estado prevista nos art. 203 e 204 da
CR/88, com isso, sujeita a regra do concurso público e,
ainda, sem arrimo na legislação do município, bem como
em detrimento de concurso público ainda válido e com
candidatos aprovados.
Nexo Causal: Ao realizar processo seletivo simplificado
e passar à contratação temporária de servidores para
hipóteses não autorizadas, suprimiu indevidamente o
concurso público, com ofensa ao art. 2º da Lei Municipal
1.201/2012, que não previu a possibilidade, bem como
com ofensa aos incisos II e IX do art. 37 da Constituição
Federal.

Almeida, Secretária de Assistência Social e Cidadania
arguiu, em síntese, que fora nomeada para o cargo de
secretária em janeiro de 2018, e em seguida requereu
junto ao Município de São Mateus, por meio de sua
Procuradoria Geral, a oficialização de Projeto de Lei
para que fosse encaminhado ao Legislativo, a fim de
autorizar o processo seletivo simplificado em questão,
visando à contratação de servidores temporários para
atendimento da pasta da Assistência Social.
Continuou argumentando, que o seu pedido não fora
atendido, sob o fundamento de já existir uma lei específica
nos termos pretendidos, apresentando em anexo a Lei
Municipal nº 1.201/2012, onde a Procuradoria Geral do
Município afirmou que tal lei atenderia à solicitação da
requerente.
Ao final, requereu a reconsideração da medida cautelar,
sob alegação de que quando o prazo das contratações
vigentes terminarem, não terão condições de manter
a continuidade dos serviços prestados. Na sequência,
afirmou que já solicitou a abertura de concurso público,
mas que não teria sido autorizado pelo Secretário de
Administração a contratação da empresa para a sua
realização.

A equipe técnica entendeu que ao realizar o Processo
Seletivo Simplificado nº 001/2018, os responsáveis
infringiram a regra do concurso público, insculpida nos
incisos II e IX do artigo 37 da Constituição Federal.

Em sede de sustentação oral, a responsável repisou os
argumentos levantados inicialmente, ressaltando que
quando chegou à Secretaria Municipal de Assistência
Social se deparou com inúmeras demandas pendentes,
inclusive recursos paralisados a ponto de devolução,
porque os programas e projetos não estavam sendo
executados, além de uma larga demanda de processos
judiciais de cumprimento de manutenção dos serviços.

Em justificativas, contrapondo a Instrução Técnica Inicial
nº 426/2018, a Sra. Marinalva Broedel Machado de

Apontou que boa parte dos usuários da Secretaria de
Assistência Social do Município de São Mateus fora
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muito atingida pela lama da Barragem de Mariana, e
vem sofrendo até hoje, nos termos postos:
“Uma das situações que mais me chamou a atenção foi
as pessoas e os nossos usuários atingidos pela lama da
Barragem de Mariana, que nosso município também
sofreu e vem sofrendo até hoje com o descaso tanto do
Instituto Renova quanto da Mineradora Samarco para
com essas famílias, onde a demanda social aumentou
significativamente – aí temos um número de mais de
setecentas famílias atingidas – e estamos cumprindo o
papel de política pública com responsabilidade, tratando
essas famílias com respeito, com a dignidade que elas
merecem. É necessário frisar que tivemos que contratar
profissionais para realizar mobilizações sociais nessas
comunidades ribeirinhas, pois muitos pescadores e
muitos pequenos produtores que vivem à margem
desses rios e desse mar que, infelizmente, não puderam
mais contar com essa renda que advinha dessa realidade.
Ali realizamos atendimento social por meio de visitas
domiciliares, tivemos que dispensar bene�cios eventuais,
pois muitas famílias caíram em desespero e até em
situação de fome – extrema pobreza e pobreza; tivemos
que fazer um acompanhamento familiar tentando
direcionar famílias para outro rumo; tivemos que levar
para lá o Acessuas Trabalho que é um programa com
início, meio e fim do Governo Federal, que mais à frente
irei fazer a pontuação.”
Acrescentou ainda, as razões que levaram a execução do
processo seletivo, destacando que todos os programas
têm início, meio e fim, e as equipes foram contratadas
para complementar a equipe efetiva, para permitir a
continuidade dos serviços, a fim de se evitar eventual
paralisação:

“Caso não executássemos, o recurso seria devolvido
e o município poderia ter até sido penalizado por
descontinuidade desse serviço, onde um Conselho
Municipal de Assistência Social, que é quem nos fiscaliza,
quem nos rege, cobra as atuações dessa secretaria com
responsabilidade, com recurso pactuado, porque está
junto com a gente nesse processo de pactuação. O que
tenho tentado garantir aqui é a consonância da política
Nacional de Assistência Social e da tipificação dos nossos
serviços é o nosso foco, onde o usuário é o nosso foco, e
transformar a realidade de vida dessas famílias é o nosso
foco.”
Concluiu afirmando que acaso permaneça a decisão desta
Corte de suspensão do processo seletivo simplificado,
não saberá como ficará a situação do município, já que
poderá ocorrer a paralisação dos atendimentos aos
usuários da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Por seu turno, o Sr. Daniel Santana Barbosa, Prefeito
Municipal, aduziu em resposta à citação, em síntese, que
o processo seletivo simplificado nº 001/2018 não fora
realizado com base no Decreto nº 9.686/2018, como
afirma os representantes, mas sim com base na Lei
Municipal nº 1.201/2012.
Acrescentou ainda, que por meio da Lei Municipal nº
1192/2012 instituiu poderes de ordenação de despesas
aos seus secretários, não havendo, dessa forma, como
ser responsabilizado, por atos de gestão praticados por
eles.
Dentre outros tantos argumentos, finaliza alegando que
o concurso público realizado em 2015 não contemplava
cargos de nível superior para a Secretaria Municipal de
Assistência Social e que não verifica o periculum in mora,
senão o periculum in mora inverso ao impedir que o
www.tce.es.gov.br

município execute os programas sociais federais.
Por meio de sustentação oral realizada pelo procurador
do responsável, Sr. Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro,
o responsável contextualizou a situação fática do
Município, destacando que já assumiu o Município com
os índices com gastos de pessoal em um grau elevado.
Frisou, nos termos que segue, que tem adotado as
medidas de austeridade necessárias para fazer o devido
enquadramento dos apontadores elevados:
“A administração pública está devidamente adotando
todas essas medidas e todas as contratações, aqui,
questionadas e como relator muito bem sabe que já
teve a oportunidade de ser secretário de uma pasta que
guarda correlação direta com o tema que ora está sendo
enfrentado.
Boa parte desses programas são de natureza temporária,
então, não há como exigir que o ordenador de despesa
já tendo extrapolado, assumido o município com os
índices de pessoal extremamente extrapolado, realize
concurso público no sentido de incrementar ainda mais
os gastos com pessoal. (grifou-se)”
Acrescenta que as contratações em questão, além da
necessidade temporária, também atenderam a uma
decisão de ordem judicial.
Conclusivamente, faz menção a recente publicação da Lei
13.655/2018, que alterou a Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro, que inovou em seu artigo 22, ao
prevê que o julgador deverá considerar os obstáculos
e as dificuldades reais do gestor e as exigências das
políticas públicas a seu cargo, ao proceder à apreciação
da matéria.
Por fim, ratifica que não havia condição de se exigir,
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absolutamente, nada adverso do que foi praticado pela
então Secretária Municipal, ora responsável.

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, conforme segue
ementa:

Pois bem. Conforme se depreende das razões
apresentadas pelos responsáveis, a modalidade
de contratação escolhida, por meio do processo
seletivo simplificado nº 001/2018, se deu em razão
da temporariedade e da necessidade de mão de obra,
visando ao atendimento de programas sociais essenciais
à continuidade dos serviços prestados pela pasta.

“AÇÃO DIRETA DE INCOSTITUCIONALIDADE. LEI
MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE
NATUREZA PERMANENTE. 1. Situações administrativas
próprias da gestão pública das respectivas secretarias
não podem ensejar a dispensa na realização de
concurso público. 2. É ﬂagrante a infração às normas
constitucionais porque não está tipificada nas leis
impugnadas a excepcional situação de interesse público
que autorize o acesso a cargo público sem a realização
de concurso, sendo igualmente evidente o caráter
permanente das necessidades e da função apontada.
3. A excepcionalidade há que resultar de circunstâncias
imprevisíveis à Administração Pública, o que não se
caracteriza em qualquer dos serviços contratados.”
(Órgão Especial - Comarca de Porto Alegre - Nº
70015666985 - EXMO SR DR PROCURADOR GERAL
DE JUSTICA - requerido: MUNICIPIO DE SAO BORJA requerida: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
SAO BORJA)

Fato é que a Constituição Federal de 1988 estatui a
obrigatoriedade de realização de concurso público para
se ingressar na vida pública, excepcionando tal regra
nos casos de contratações por tempo determinado
para atender à necessidade temporária de excepcional
interesse público.
O professor Diógenes Gasparini aborda a modalidade
de contratação realizada, conceituando os servidores
temporários, in verbis:
“...são aqueles que se ligam à Administração Pública, por
tempo determinado, para atendimento de necessidades
de excepcional interesse público, consoante definidas
em lei”. Dentre estes encontram-se os contratados sob
fundamento do artigo 37, IX, in verbis: “A lei estabelecerá
os casos de contratação por tempo determinado para
atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público. ”
Em suma, determina a norma máxima, a impossibilidade
de contratação temporária de servidores para exercício
de ocupações de natureza permanente, sendo o
contratado temporário equiparado a um prestador de
serviços em face da temporalidade de suas atividades.
Sobre o tema, houve posicionamento do Tribunal de

Nesse viés, ainda que se reconheça a relevância dos
serviços prestados por meio do processo seletivo
simplificado em questão, notadamente sob a ótica
do princípio da continuidade dos serviços públicos,
resguardando as ações assistenciais, de extraordinária
importância à indiscriminada população mateense,
não há possibilidade de se ignorar a necessidade de
observância às normas legais que regem a matéria.
Todavia, há que se considerar as circunstâncias e
os elementos fáticos do caso concreto, trazidos
pela defesa, no que tange à defasagem de pessoal
www.tce.es.gov.br

da administração pública municipal, da imperiosa
necessidade de continuidade dos serviços assistenciais,
somada a realidade fiscal do Município de São Mateus,
notadamente em relação aos índices de despesas de
pagamento de pessoal, que estão bem acima dos limites
estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, o que
identifica uma urgente necessidade de planejamento na
hipótese de realização de concurso público.
Em consulta ao sistema CidadES desta Corte de Contas é
possível verificar o desequilíbrio da despesa com pessoal
do Município de São Mateus, em infringência aos limites
estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, desde
a legislatura passada, ou seja, desde o exercício de 2015,
conforme tabela demonstrativa, a seguir posta:
Tabela
Como se pode notar, há um claro desacerto na gestão
fiscal do Município de São Mateus, que se mostra em
grave desiquilíbrio, acarretando sérias implicações nas
contas públicas, em prejuízo à gestão administrativa
municipal e, por conseguinte à população mateense.
Assim, como bem suscitado pelo defendente do Sr.
Daniel Santana Barbosa, em sede de sustentação oral, em
consonância com a inovação trazida à Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro, especialmente no
parágrafo primeiro do artigo 22, há que se considerar as
circunstâncias práticas que impactaram ou conduziram
a ação do agente nas decisões sobre a regularidade de
conduta, in verbis:
“Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão
pública, serão considerados os obstáculos e as
dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas
públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos
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administrados.
§ 1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou
validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma
administrativa, serão consideradas as circunstâncias
práticas que houverem imposto, limitado ou
condicionado a ação do agente.
§ 2º Na aplicação de sanções, serão consideradas a
natureza e a gravidade da infração cometida, os danos
que dela provierem para a administração pública,
as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os
antecedentes do agente.
§ 3º As sanções aplicadas ao agente serão levadas em
conta na dosimetria das demais sanções de mesma
natureza e relativas ao mesmo fato.”
Nesse passo, ante aos fatos postos, considero
imprescindível a avaliação da tese apresentada pela
defesa sob a ótica da possível paralisação dos serviços
prestados pelos servidores temporários contratados
por meio do processo seletivo simplificado nº 00/2018
acaso o procedimento se encerre em maio próximo, de
acordo com a previsão do edital, sem a possibilidade
de prorrogação, conforme sedimentado na Decisão nº
02367/2018, prolatada por mim em sessão da 2ª Câmara
ocorrida em 19 de setembro de 2018.
Surge-se daí, a necessidade de uma visão externa e
abrangente sobre a questão, ainda que a Secretaria
Municipal de Assistência Social e Cidadania não
tenha demonstrado que as contratações temporárias,
realizadas por meio do certame em voga, se enquadram
na excepcionalidade constitucional, pois os efeitos
sociais e econômicos prejudiciais à sociedade poderão
ser grandes diante de eventual decisão, que venha a

confirmar a medida cautelar outrora proclamada, no
sentido de que o Chefe do Poder Executivo se abstenha
de renovar a validade do processo seletivo simplificado
já realizado (edital 001/2018).
In casu, há que se reconhecer que os danos decorrentes
de eventual paralisação dos serviços prestados pela
Secretaria Municipal de Assistência Social do Município
de São Mateus devem ser evitados, considerando,
pois, aspectos relevantes da realidade social daquela
municipalidade, como colocado pela então Secretária
Municipal, ao citar, por exemplo, a situação de parcela
da população lesada com o rompimento da barragem
do Município de Mariana, que está dentre os maiores
desastres ambientais do país.
É por evidente que o direito positivado não é mero
instrumento técnico, deve-se, pois, avaliar as questões
sociais envolvidas na demanda, na tentativa de
compreender com responsabilidade e racionalidade a
real viabilidade de uma decisão que poderá acarretar
graves consequências às demandas assistenciais e
consequentemente ao interesse público.
Nesse prisma, constato que qualquer decisão que possa
limitar ou até mesmo paralisar os serviços prestados
pela Secretaria Municipal de Assistência Social de São
Mateus não cumprirá o fim almejado, por não ter sido
capaz de considerar a questão sob análise dentro de
uma perspectiva sociológica e consequencialista.
Nessa quadra, o renomado professor e jurista Ricardo
Lobo Torres, já falecido deixou rica contribuição para
o direito público brasileiro, razão pela qual permitome citar trecho de sua obra “O consequencialismo e a
modulação dos efeitos das decisões do STF”, in verbis:
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“O argumento consequencialista é utilizado no discurso
de aplicação do direito e consiste na consideração das
inﬂuências e das projeções da decisão judicial boas ou
más no mundo fático. Efeitos econômicos, sociais e
culturais prejudiciais ou favoráveis à sociedade devem
ser evitados ou potencializados pelo aplicador da
norma em certas circunstâncias. Depende, portanto,
da permanente tensão entre valores e princípios de um
lado e, facticidade, do outro. É fruto da jurisprudência
dos princípios” (TORRES, 2010. p. 20)
Ademais, há que se mencionar, que a situação de
desiquilíbrio das despesas com pessoal enfrentadas
pela municipalidade mateense, vem comprometendo a
gestão municipal como um todo, notadamente a área
da educação, conforme se pode verificar nos autos do
processo TC-4582/2018, que trata de Representação
em face do Município de São Mateus, questionando
a legalidade de outro processo seletivo simplificado,
deﬂagrado pela Secretaria Municipal de Educação.
O precitado processo provocou a deﬂagração da
Auditoria OS nº 013/2018, datada de 01 de outubro
de 2018, tendo como unidade auditada a Secretaria
de Administração e Recursos Humanos, para apuração
de supostas irregularidades no processo seletivo nº
001/2018 referente à área da educação. A Controladora
Geral do Município informou nos autos que o
procedimento de auditoria interna está sendo finalizado
e destacou trechos do relatório técnico que está sendo
produzido, que ora permito-me citar, a fim de testificar
e trazer a complexidade da realidade fática no que tange
a responsabilidade na gestão fiscal daquele município,
in verbis:
“Considerando evidências de que o município vem
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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atuando com número de servidores superior à
demanda, ocasionando inchaço na folha de pagamento
da educação e ocasionando aumento do custo aluno,
considera-se urgente a necessidade de remanejamento
de turmas. Desta forma, não é possível avaliar se a
demanda existente realmente corresponde ao total de
vagas previstas nas Leis nº 073/2013 e nº 074/2013,
ou seja, que demandam concurso público, diante do
quadro efetivo existente. Em resumo, o inchaço da folha
e a falha no planejamento da demanda prejudicam a
análise do déficit de servidores para preenchimento de
cargo por concurso público.”
Assim, diante da realidade fiscal que se encontra o
Município de São Mateus, imperioso considerar no caso
concreto os elementos que conduziram as ações dos
responsáveis, ante a impossibilidade de concretização
de um concurso público frente a necessidade de
contratação de pessoal pela Secretaria Municipal de
Assistência Social.
Por todo o exposto, apreendo que o processo seletivo
simplificado em questão deve ter a sua validade
renovada pelo prazo exíguo de 06 (seis) meses, a fim que
o Município, possa se preparar para a possível realização
de um concurso público, em observância aos moldes
legais.
No tocante a responsabilização dos gestores, in casu,
do Prefeito Municipal e da Secretária Municipal
de Assistência Social, não se pode afastá-la, já que
ambos participaram ativamente do procedimento de
contratação temporária, ainda que a secretária citada
tenha assumido o cargo apenas em janeiro de 2018,
quando o processo seletivo já se encontrava em curso.
Em relação à participação do Chefe do Executivo, a equipe

técnica desta Casa, ressalva com lucidez, permitindo-me
transcrever, que:

aprove a seguinte minuta de ACÓRDÃO que submeto à
sua consideração.

“No que concerne à suposta ausência de formalização
em processo administrativo ou autorização escrita do
Prefeito Municipal para a contratação temporária de
servidores, o argumento trazido na defesa do Sr. Prefeito
não se sustenta, já que à luz do art. 34 da Lei 1.192-2012
c/c 107, IX da Lei Orgânica do Município, compete ao
Prefeito contratar servidores públicos, atividade esta que
não é delegada pela lei de desconcentração. Corrobora
com a afirmação de que o prefeito realizou a conduta
descrita na peça de instrução, a edição do Decreto n.
9.721/2018, de 18/04/2018 (19-Peça Complementar
11707/2018, p. 223) por meio do qual o Sr. Prefeito
constituiu e nomeou servidores para compor a Comissão
do Processo Seletivo.”

RODRIGO COELHO DO CARMO

Entretanto, em que pese a constatação da irregularidade,
avaliando a ausência de caracterização de ato doloso ou
eivado de má-fé por parte dos responsáveis, destacando,
ainda, que o descumprimento da norma, in casu, não
trouxe consequência gravosa, capaz de acarretar dano
ou prejuízo ao erário, entendo que deva ser mantida a
presente irregularidade, afastando, todavia, a aplicação
de penalidade aos responsáveis, com a ressalva de que
seja realizado concurso público para o preenchimento
dos cargos referidos na edital do processo seletivo
simplificado nº 001/2018, havendo, portanto, sua
validade renovada, pelo prazo de 06 meses, pelas razões
postas.
Diante de tal irregularidade, acompanho parcialmente a
área técnica e o corpo ministerial, afastando a aplicação
da multa, nos termos ditados.
Diante do exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
www.tce.es.gov.br

Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da 2ª Câmara, ante as razões
expostas pelo relator, em:
Julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente
representação, nos termos do inciso II do art. 178 do
RITCEES;
ACOLHER PARCIALMENTE as razões de justificativas dos
senhores Daniel Santana Barbosa - Prefeito do Municipal
de São Mateus e Marinalva Broedel Machado de
Almeida - Secretária Municipal de Assistência Social de
São Mateus, em razão do cometimento da irregularidade
disposta no item 1 deste processo, deixando, todavia, de
aplicar-lhes penalidade, pelas razões descritas;
MODULAR, os efeitos da medida cautelar prolatada
por meio da Decisão 2367/2018, para permitir que o
Chefe do Poder Executivo do Município possa renovar
a validade do processo seletivo simplificado já realizado
(Edital 001/2018), pelo prazo de 06 (seis) meses, a
contar do prazo de validade previsto no certame, e após
esse prazo abstenha-se de prorrogar os contratos já
celebrados no advento de seu termo, bem como também
se abstenha da realização de novos processos seletivos
para contratação temporária de servidores para a pasta
de Assistência Social que não sejam exclusivamente
para as hipóteses legais permitidas e que satisfaçam
aos requisitos de: previsão legal, excepcional interesse
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público e, em especial, que a contratação tenha de fato
caráter temporário, sob pena de multa, como previsto
no inciso IV do art. 135 da Lei Complementar 621/2012;
RECOMENDAR ao Executivo Municipal de São Mateus
que realize concurso público para o preenchimento
dos cargos referidos no Edital de Processo Seletivo
Simplificado 001/2018, observando os limites com gasto
de pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.
CIENTIFICAR os interessados do teor da presente
decisão;
ARQUIVAR os presentes autos, após o trânsito em
julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/04/2019 - 10ª 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
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

Acórdão 00444/2019-6
Processo: 05020/2018-6
Classificação: Prestação de Contas Mensal
Exercício: 2018
UG: PMSM - Prefeitura Municipal de São Mateus
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: DANIEL SANTANA BARBOSA
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – JANEIRO, FEVEREIRO
E MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2018 – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO
CARMO:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de omissão na remessa do
cadastro de abertura e das prestações de contas mensais
referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março
(exercício de 2018), pela Prefeitura Municipal de São
Mateus, através do Sistema CidadES.
Diante do não envio das informações o responsável foi
devidamente citado (Termo de Citação nº 537/2018)
e notificado (Termo de Notificação nº 521/2018),
conforme da Decisão Segex 352/2018-1, peça 05, para
cumprimento da obrigação no prazo de 15 (quinze) dias.
Em resposta às determinações constantes na decisão
mencionada, o Sr. Daniel Santana Barbosa, apresentou
suas justificativas, peças 08/11, bem como informou ter
promovido a remessa das informações e documentos
exigidos por esta Corte de Contas.
Ante os fatos apresentados, o NCE – Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia na sua Instrução
Técnica 140/2018-1, peça 16, consultou o sistema e
www.tce.es.gov.br

verificou que as prestações de contas demandadas foram
encaminhadas e homologadas, estando o Jurisdicionado,
em relação ao presente processo, em conformidade
com a regulamentação pertinente, sugerindo, por fim, o
arquivamento dos autos.
De igual forma manifestou-se o douto Ministério
Público de Contas de acordo com a proposição da área
técnica, por meio do Parecer 4003/2018-5, peça 20, da
lavra do Procurador de Contas, Dr. Luciano Vieira, pelo
ARQUIVAMENTO do feito.
CONCLUSÃO
Assim, acolhendo a manifestação da área técnica
encampada pelo douto Parquet de Contas, VOTO pelo
arquivamento dos presentes autos, nos termos do art.
330, IV, do RITCEES.
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:
Pelo ARQUIVAMENTO dos presentes autos, nos termos
do art. 330, IV, do RITCEES.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/04/2019 - 10ª 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.
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

Acórdão 00445/2019-1
Processo: 07729/2018-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: SMO - Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura
e Transportes de São Mateus
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: JOSE CARLOS DO VALLE ARAUJO DE
BARROS, JOAO ADIR OLIVEIRA SCARDINI
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR –
EXERCÍCIO DE 2017 – REGULAR – RECOMENDAÇÃO –
QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO
CARMO:
RELATÓRIO
Versam os presentes autos de Prestação de Contas
Anual da Secretaria Municipal de Obras Infraestrutura
e Transporte de São Mateus, referente ao exercício

financeiro de 2017, tendo como objeto a apreciação
quanto a atuação dos responsáveis, Srs. José Carlos Do
Valle Araújo de Barros e João Adir Oliveira Scardini, no
exercício das funções administrativas de Ordenador de
Despesa, em atendimento do art. 135 do RITCEES e da
Instrução Normativa 43/2017.
Recebidas as contas, foram as mesmas remetidas
ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia (NCE) que dá análise inicial através do
Relatório Técnico Contábil (RTC) 413/2018 sugeriu
citação dos responsáveis para esclarecer os indicativos
de irregularidades apontados no referido relatório.
Dando continuidade, foi emitida a Instrução Técnica
Inicial 00560/2018-1 (peça 58) sugerindo a citação
dos responsáveis, para prestar os esclarecimentos que
julgasse pertinentes, bem como encaminhasse a referida
Prestação de Contas Anual.
Nesses termos a Decisão SEGEX 00547/2018-4 (peça
59) determinou a citação dos Srs. JOSÉ CARLOS DO
VALLE ARAÚJO DE BARROS E JOÃO ADIR OLIVEIRA
SCARDINI (Termos de Citação 1076 e 1077/2018)
respectivamente, para no prazo legal de 30 dias trazerem
aos autos esclarecimentos em referência aos devidos
apontamentos.
O protocolo 18018/2018-1 (peça 72) de 07/12/2018
originou aos autos Defesa/justificativa apresentada
pelo Sr. João Adir Oliveira Scardini, bem como Peça
Complementar 24391/2018-9 (peça 73), apresentando
suas justificativas e documentos, que após análise
minuciosa, restou ao NCE emissão da Instrução Técnica
Conclusiva 00379/2019-7, peça 75, nos termos da
proposta de conclusão e encaminhamento que segue:
www.tce.es.gov.br

3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA
E TRANSPORTE DE SÃO MATEUS, exercício de 2016,
formalizada de acordo com a Resolução TC 261/13 e
alterações posteriores, sob a responsabilidade das Sr.
JOSÉ CARLOS DO VALLE ARAÚJO DE BARROS E JOÃO
ADIR OLIVEIRA SCARDINI.
Cabe ressaltar que o Sr. JOSÉ CARLOS DO VALLE ARAÚJO
DE BARROS foi considerado REVEL, pois não apresentou
sua defesa ao Termo de Citação 1076/2018, entretanto,
seguindo as determinações do art.324 do Regimento
Interno do TCEES, que determina “... havendo mais de
um responsável pelo mesmo fato, a defesa apresentada
por um deles aproveitará a todos, mesmo ao revel,
no que concerne às circunstâncias objetivas..”, que se
refere no caso em questão, o Sr. JOÃO ADIR OLIVEIRA
SCARDINI apresentou justificativas sobre os fatos que
foram citados que podem ser aproveitado a todos os
responsáveis.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto
na legislação pertinente, opina-se pelo julgamento
REGULAR da prestação de Contas do Sr. JOSÉ CARLOS
DO VALLE ARAÚJO DE BARROS E JOÃO ADIR OLIVEIRA
SCARDINI, 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.
Nesse compasso o Ministério Público Especial de Contas,
pronunciando-se por meio do Parecer 00647/2019-5,
peça 79, da lavra de seu Procurador Geral Dr. Luciano
Vieira, de forma a legitimar o entendimento do corpo
técnico dessa Corte de Contas, anuindo à manifestação
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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contida na Instrução Técnica Conclusiva 00379/2019-7,
transcrevendo inclusive a proposta ali contida.
Após vieram os autos a este gabinete para manifestação.
FUNDAMENTAÇÃO
No tocante a análise realizada sobre a Prestação de Contas
Anual Secretaria Municipal de Obras Infraestrutura
e Transporte de São Mateus, referente ao exercício
financeiro de 2017, sob a responsabilidade dos Srs. José
Carlos Do Valle Araújo de Barros e João Adir Oliveira
Scardini, restaram dúvidas frente aos achados nos itens
3.4.1.1 e 3.4.1.2 do RT Nº 00413/2018, devidamente
analisados na ITC 00379/2019-7
Quanto ao item 3.4.1.1 verificou-se que o Demonstrativo
das Contribuições Previdenciárias (DEMCPA), constava
que os valores pendentes de dezembro de 2017 e
13ºsalário de dezembro corresponderam ao valor de R$
111.257,22 liquidado e não está inserido na coluna de
valor pago. Caso estivesse, geraria o valor de pago de
R$805.359,87 e a diferença entre o valor pago e a folha
de pagamento seria o valor de R$1.405,78.
Dessa forma, considerando que a diferença seria de
R$1.405,78, entre o valor pago e o valor da folha
de pagamento, pode ser constatado que a defesa é
pertinente, sendo considerada aceitável para fins de
análise desta prestação de contas, conforme área técnica,
que após análise sugere afastamento da irregularidade.
Diante do item 3.4.1.2 que acusou divergências entre
os valores de contribuição previdenciária do servidor
apurada na folha de pagamento e registros contábeis
indicam recolhimentos menor que o devido de
contribuições retidas dos servidores.
Frente a analise da tabela 16 de recálculo das

contribuições previdenciárias, constatou-se que a
diferença entre o valor inscrito e o valor registrado
na folha (Apêndice II) correspondeu ao valor de
R$12.880,82, representando 3,93% dos valores devidos,
sendo considerados aceitáveis nesta análise.
Tabela 16 recálculo: Contribuições Previdenciárias –
Servidor Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 07729/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017
No que concerne a falta de encontro entre valores
baixados e valores da folha, que corresponderam ao
valor de R$3.458,56, representando 1,05% do valor
da parte do servidor na folha de pagamento anual,
sendo considerados aceitáveis no julgamento pela área
técnica, que opinou pelo afastamento também desta
irregularidade.
Cabe ressaltar que embora Sr. José Carlos do Valle
Araújo de Barros tenha não apresentado defesa ao
Termo de Citação 1076/2018, sendo considerado REVEL,
contudo, de acordo com as determinações do art. 324
do Regimento Interno do TCEES, que determina “...
havendo mais de um responsável pelo mesmo fato, a
defesa apresentada por um deles aproveitará a todos,
mesmo ao revel, no que concerne às circunstâncias
objetivas..”, no caso em questão, o Sr. João Adir Oliveira
Scardini apresentou justificativas sobre os fatos que
foram citados que podem ser aproveitado a todos os
responsáveis.
Nesses termos, a ITC 00379/2019-7 quanto ao aspecto
técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente,
opina pelo julgamento REGULAR da prestação de Contas
dos Srs. José Carlos do Valle Araújo de Barros e João Adir
www.tce.es.gov.br

Oliveira Scardini, 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.
Insta destacar que o Douto representante do Ministério
Público de Contas em seu Parecer 00647/2019-5,
salienta que o gestor não cumpriu o prazo previsto no
art. 139 do RITCEES[2], conforme item 2.1 do Relatório
Técnico n° 0413/2018-2. Contudo a referida peça
técnica, não trouxe sugestão de citação do responsável,
tendo em vista que o envio de prestação de contas fora
do prazo legal poderia ensejar a aplicação de multa
pecuniária, nos termos do art. 135, incisos VIII e IX, da
Lei Complementar n.621/2012.
Ainda sim pugna o Ministério Público de Contas seja a
presente prestação de contas julgada REGULAR, com
fulcro no art. 84, inciso I, da LC nº. 621/2012, expedindose quitação aos responsáveis, sem prejuízo de que
seja expedida recomendação para o atual gestor, para
que cumpra o prazo de encaminhamento das futuras
prestações de contas, em atendimento ao art. 139 do
RITCEES.
Considerando que o atraso não ocasionou prejuízo na
avaliação das referidas Contas, compreende-se possível
a expedição de recomendação ao atual gestor para
a observância do referido prazo no envio das futuras
prestações de contas.
Nesses termos, acolho a manifestação da área técnica,
exarada na Instrução Técnica Conclusiva 00379/20197, acatando inclusive a sugestão ali contida, bem como
posicionamento do Ministério Público de Contas, através
do Parecer 00647/2019-5, tornando-os parte integrante
do presente voto.
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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CONCLUSÃO
Ante o exposto, acompanhando o posicionamento da
área técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO
no sentido de que a Segunda Câmara aprove a seguinte
minuta que submeto à sua consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em Sessão Ordinária da Segunda
Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. JULGAR REGULAR Prestação de Contas Anual da
Secretaria Municipal de Obras Infraestrutura e Transporte
de São Mateus, exercício 2017, sob responsabilidade
dos Srs. José Carlos do Valle Araújo de Barros e João
Adir Oliveira Scardini, nos termos do art. 84, inciso I,
da Lei Complementar nº 621/2012, dando-se a devida
QUITAÇÃO aos responsáveis, conforme artigo art. 85 da
mesma lei.
1.2. RECOMENDAR ao atual gestor, ou a que vier sucedêlo, para que cumpra o prazo de encaminhamento das
futuras prestações de contas, em atendimento ao art.
139 do RITCEES.
1.3. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/04/2019 - 10ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator) e

Secretaria Municipal de Cultura e Secretaria Municipal
de Turismo, relatando supostas irregularidades na
contratação de trios elétricos para eventos que seriam
realizados em Guriri.

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
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

O Despacho 66375/2018-7 encaminhou os autos à
área técnica para manifestação quanto a situação em
questão, inclusive empreender verificação de possível
matéria que constitui objeto de análise por parte desta
Corte de Contas em alguma demanda.
Para análise quanto a admissibilidade da presente
denúncia, os autos foram remetidos a Secretaria de
Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas
- SecexMeios, o qual elaborou a Instrução Técnica
Conclusiva 00112/2019-8 (peça 10), concluindo, in
verbis:

Acórdão 00446/2019-5

3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Processo: 09660/2018-4
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

-

UGs: PMSM - Prefeitura Municipal de São Mateus, SMC
- Secretaria Municipal de Cultura de São Mateus, SMT Secretaria Municipal de Turismo de São Mateus
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Representante: LUIZ CARLOS OLIVEIRA
FISCALIZAÇÃO – DENÚNCIA – NÃO CONHECER – CIÊNCIA
AO DENUNCIANTE – ARQUIVAMENTO
O EXMO. SR. RELATOR CONSELHEIRO RODRIGO COELHO
DO CARMO:
RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de Denúncia, apresentada por
cidadão em face da Prefeitura Municipal de São Mateus,
www.tce.es.gov.br

Ante o exposto, submetemos à consideração superior a
seguinte proposta de encaminhamento:
3.1. Nos termos do artigo 94, §1º, da LC 621/12, o não
conhecimento da presente Denúncia, tendo em vista
não restarem cumpridos os requisitos de admissibilidade;
3.2. Caso seja acatada a sugestão acima, que a decisão
seja submetida ao Plenário, em atendimento ao art.
94, §3º da LC 621/12 e os presentes autos sejam
ARQUIVADOS, nos termos do art. 176, §3º, inciso I do
RITCEES.
Sugere-se, ainda, que se dê CIÊNCIA ao denunciante do
teor da decisão a ser proferida.
Nos termos regimentais, os autos foram encaminhados
ao Ministério Público de Contas, que através do Parecer
00224/2019-3 (peça 13), da lavra do Procurador Heron
Carlos Gomes de Oliveira, que anuiu com posicionamento
Segunda-feira, 24 de junho de 2019

220

ATOS DA 2a CÂMARA

da unidade técnica, explicitadas na invocada Instrução
Técnica Conclusiva 00112/2019-8, opinando pelo não
conhecimento da denúncia.
FUNDAMENTAÇÃO
Quanto a análise sobre os requisitos de admissibilidade
da Denúncia ora apresentada, compete buscar amparo
no artigo 94, da Lei Complementar nº 621/2012, que
aduz:
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.
Percebe-se na denúncia em questão, que embora tenha
sido apontado indícios de fatos irregulares, não houve
a possibilidade de sua admissibilidade diante da falta
de amparo, tanto pelo Regimento Interno quanto pela
Lei Orgânica deste Tribunal de Contas, bem como da
ausência da juntada de indícios de prova, sem elementos
suficientes a fim de se firmar convicção mínima sobre a
possibilidade do ilícito.
De igual forma foi o entendimento da área técnica, e

encampado pelo ilustre Procurador Heron Carlos Gomes
de Oliveira, que pugna por não ser possível conhecer a
presente denúncia, ante a ausência dos requisitos legais
de admissibilidade, conforme já dito acima, mencionando
inclusive que os fatos extrapolam a competência desta
Corte de Contas.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, comungo do mesmo entendimento
exposto nos fundamentos e conclusões da área técnica e
endossados pelo Ministério Público de Contas, tornandoos parte integrante do presente voto.
Assim, VOTO no sentido de que os membros da Segunda
Câmara aprovem a seguinte proposta de deliberação
que submeto à consideração de Vossas Excelências.
RODRIGO COELHO DO CARMO

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
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

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. NÃO CONHECER a presente denúncia, nos termos
do artigo 94, §1º, da LC 621/12, tendo em vista não
restarem cumpridos os requisitos de Admissibilidade;
1.2. DAR CIÊNCIA ao interessado, com base no §7º do
artigo 307 do RITCEES;
1.3. ARQUIVAR os presentes autos após o trânsito em
julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/04/2019 - 10ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.
www.tce.es.gov.br
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RECOMENDAÇÃO - CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
RELATÓRIO.
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual do
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores
de Jerônimo Monteiro - IPASJM - relativa ao exercício
financeiro de 2016, sob a responsabilidade do Sr. José
Guilherme Junger Delôgo, Diretor Executivo.

GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS (item 3.1.3 do RT
01065/2017-2)
Base Normativa: art. 1º, inciso I, e art. 6º, inciso VII,
da Lei Federal 9.717/1998; arts. 71 a 74 da Lei Federal
4.320/1964; art. 8º, parágrafo único, e art. 50, inciso I, III
da LRF; e art. 21 da Portaria MPS 403/2008.

executivo.
2.6 AUSÊNCIA DE REGISTRO CONTÁBIL DE OBRIGAÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS E NÃO RECOLHIDAS AO
RPPS (item 3.3.1.1 do RT 01065/2017-2)
Base Normativa: arts. 85, 87 e 89 da Lei Federal
4.320/1964.

Responsáveis: José Guilherme Junger Delôgo, diretor
executivo.

Responsáveis: José Guilherme Junger Delôgo, diretor
executivo.

As peças contábeis encaminhadas a esta Tribunal foram
analisadas pela Secretaria de Controle Externo de
Previdência e Pessoal – SecexPrevidência, que expediu
o Relatório Técnico 01065/2017-2, evidenciando indícios
de irregularidade.

2.2 CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE INVESTIMENTOS EM
CONTA CONTÁBIL DE EQUIVALENTES DE CAIXA (item
3.1.4 do RT 01065/2017-2)

2.7 AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E APORTES FINANCEIROS (item
3.3.1.2 do RT 01065/2017-2)

Esses indícios, assinalados na Instrução Técnica Inicial
01615/2017-1, propiciaram, por meio da Decisão
Monocrática 01998/2017-1, as citações dos agentes
públicos, Srs. José Guilherme Junger Delôgo (Termo de
Citação 02292/2017-7), Dayani Bittencourt Barbosa
(Termo de Citação 02293/2017-1), Sebastião Fosse
(Termo de Citação 02294/2017-6), Clovis José Fernandes
Lamas (Termo de Citação 02295/2017-1) e Wagner
Ribeiro Masioli (Termo de Citação 02296/2017-5), os
quais apresentaram defesas e justificativas.

Responsáveis: José Guilherme Junger Delôgo, diretor
executivo.

Seguindo o trâmite processual, expediu a Secretaria de
Controle Externo de Previdência e Pessoal a Instrução
Técnica Conclusiva 00079/2019-9, opinando pela
manutenção das irregularidades transcritas abaixo, ante
a insuficiência nas razões de justificativas apresentadas:
2.1 AUSÊNCIA DE SEPARAÇÃO ORÇAMENTÁRIA,
FINANCEIRA E CONTÁBIL DOS RECURSOS E
OBRIGAÇÕES CORRESPONDENTES AOS PLANOS
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, ASSIM COMO DA

Base Normativa: arts. 85 e 87 da Lei Federal 4.320/1964;
e, PCASP (6ª ed.).

2.3 DIVERGÊNCIA NO REGISTRO POR COMPETÊNCIA DA
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (item
3.2.1 do RT 01065/2017-2)
Base Normativa: arts. 85, 100 e 101 da Lei Federal
4.320/1964; e Regime de Competência (NBC TSP –
Estrutura Conceitual).
Responsáveis: José Guilherme Junger Delôgo, diretor
executivo.
2.4 CONTROLE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
DEVIDAS AO RPPS EM DESACORDO COM A PREVISÃO
LEGAL (item 3.2.2 do RT 01065/2017-2)
Base Normativa: arts. 40, caput, e 149, § 1°, da
Constituição da República Federativa do Brasil; art. 2º da
Lei Federal 9.717/1998; arts. 88 a 90 da Lei Municipal
1.163/2005.
Responsáveis: José Guilherme Junger Delôgo, diretor
www.tce.es.gov.br

Base Normativa: arts. 37, 40 e 195, inciso I, alínea “a”,
da Constituição Federal/1988; e, art. 88, 90 e 93 da Lei
Municipal 1.163/2005.
Responsável: Sebastião Fosse, prefeito municipal.
Ressalta-se, contudo, que no item 1.1.1 desta Instrução,
que trata da ‘responsabilização de terceiros na PCA do
gestor do RPPS’, registrou-se que o prefeito municipal,
Sebastião Fosse, não foi chamado a responder
pela ‘ausência de recolhimento de contribuições
previdenciárias e aportes financeiros’, quando das
análises das PCA/2016 (Ordenador e Prefeito), Prefeitura
Municipal de Jerônimo Monteiro, Proc. TC 5688/2017-2
e Proc. TC 5689/2017-7.
2.8 AUSÊNCIA DE MEDIDAS PARA A COBRANÇA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS AO RPPS
(item 3.3.1.3 do RT 01065/2017-2)
Base Normativa: art. 40 da Constituição Federal/1988; e,
art. 88, 90 e 93 da Lei Municipal nº 1.163/2005.
Responsáveis: José Guilherme Junger Delôgo, diretor
executivo.
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2.9
INCONSISTÊNCIA
NA
INFORMAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO RPPS
(DEMREC) (item 3.3.1.4 do RT 01065/2017-2)
Base Normativa: art. 141, parágrafo único, da Resolução
TC 261/2013; e, Instrução Normativa TC 34/2015, Anexo
I.
Responsável: José Guilherme Junger Delôgo, diretor
executivo.
2.10 AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS PELA UNIDADE GESTORA
AO RPPS (item 3.3.2.1.1 do RT 01065/2017-2)
Base Normativa: arts. 40, caput, e 149, § 1°, da
Constituição da República Federativa do Brasil; art. 2º
da Lei Federal 9.717/1998; e, art. 90 da Lei Municipal
1.163/2005.
Responsáveis: José Guilherme Junger Delôgo, diretor
executivo
2.11
RECOLHIMENTO
INJUSTIFICADO
DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RGPS (item
3.3.2.2.1 do RT 01065/2017-2)
Base Normativa: arts. 37 e 195, inciso I, alínea “a”, da
Constituição da República; art. 22, incisos I e II, /c art. 30,
inciso I, alínea b, da Lei Federal 8.212/1991; art. 60 da Lei
Federal 4.320/1964.
Responsáveis: José Guilherme Junger Delôgo, diretor
executivo.
2.12 INCONSISTÊNCIAS NA GESTÃO DAS FOLHAS DE
PAGAMENTOS (item 3.3.2.3 do RT 01065/2017-2)
Base Normativa: art. 141, parágrafo único, da Resolução
TC 261/2013; e, Instrução Normativa TC 34/2015, Anexo
I.

Responsáveis: José Guilherme Junger Delôgo, diretor
executivo.
2.13 ESTUDO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL ELABORADO
COM BASE EM DADOS INCOMPLETOS E INCONSISTENTES
GERANDO MENSURAÇÃO INADEQUADA DO PASSIVO
ATUARIAL (item 3.5.2.1 do RT 01065/2017-2)
Base Normativa: art. 13, § 1º, da Portaria MPS 403/2008,
Princípio da Competência e Oportunidade e NBCT 16.5 e
16.10 (Resoluções CFC 1.132 e 1.137/2008).
Responsáveis: José Guilherme Junger Delôgo, diretor
executivo, Sebastião Fosse, prefeito municipal e Wagner
Ribeiro Masioli, presidente da Câmara Municipal.
Ressalta-se, contudo, que no item 1.1.1 desta Instrução,
que trata da ‘responsabilização de terceiros na PCA do
gestor do RPPS’, registrou-se que o prefeito municipal,
Sebastião Fosse, não foi chamado a responder pela
‘estudo de avaliação atuarial elaborado com base em
dados incompletos e inconsistentes gerando mensuração
inadequada do passivo atuarial’, quando das análises das
PCA/2016 (Ordenador e Prefeito), Prefeitura Municipal
de Jerônimo Monteiro, Proc. TC 5688/2017-2 e Proc. TC
5689/2017-7.
Pelo mesmo motivo, consultadas as análises contidas no
RT 862/2017-9 da prestação de contas anual de 2016,
da Câmara Municipal de Jeronimo Monteiro, Proc. TC
4885/2017-2, não foi apurada irregularidade capaz de
configurar um bis in idem em relação à irregularidade
que foi apontada no item 2.13 desta Instrução.
2.14 DATA BASE DAS PROVISÕES INCOMPATÍVEL COM A
DATA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (item 3.5.5 do
RT 01065/2017-2)
Base Normativa: art. 1º, inciso I, da Lei Federal
www.tce.es.gov.br

9.717/1998; art. 69 da Lei Complementar Federal
101/2000 (LRF); art. 14 da Portaria MPS 403/2008; e,
Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público –
MCASP, 6ª edição.
Responsável: José Guilherme Junger Delôgo, diretor
executivo.
Prosseguindo, em razão das normas contidas no art. 319,
§ 1º, incisos I ao IV, da Res. TC 261/2013, a Secretaria de
Controle Externo de Previdência e Pessoal concluiu sua
análise opinando quanto ao aspecto técnico-contábil,
por:
a) Rejeitar as razões de justificativa e opinar pela
IRREGULARIDADE das contas relativas ao exercício
de 2016, do gestor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE JERÔNIMO
MONTEIRO - IPASJM, JOSÉ GUILHERME JUNGER
DELÔGO, diretor executivo, pela prática de atos ilegais
registrados nos itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.8, 2.9,
2,10, 2.11, 2.12 e 2.13, nos termos do art. 84, inciso
III, alínea “d”, da Lei Complementar nº. 621/2012, e do
art. 163, inciso IV, do Regimento Interno (Resolução TC
261/2013), opinando ainda, pela aplicação da multa
prevista no art. 135, II, da LC 621/2012.
b) Não há como afastar a responsabilidade do prefeito
municipal, SEBASTIÃO FOSSE, pelas irregularidades
registradas nos itens 2.7 e 2.13, consideradas de
natureza grave. Assim, conforme explicado no subitem
1.1.1 desta Instrução Técnica, considerando que o ente é
responsável pelo equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS,
nos termos do art. 69 da LRF e art. 40 da Constituição
Federal; e ainda, considerando o procedimento a ser
adotado conforme o art. 57, inciso I, da Lei Orgânica
desta Corte de Contas, que determina que seja avaliada
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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a responsabilidade dos demais agentes que contribuíram
de alguma forma para a consumação das ilicitudes,
não se limitando ao ordenador de despesas, o Prefeito
Municipal deve ser responsabilizado nestes autos por
essas irregularidades.
c) Nota-se que também não há como afastar a
responsabilidade do presidente da Câmara Municipal,
WAGNER RIBEIRO MASIOLI, considerando o
procedimento a ser adotado conforme o art. 57, inciso
I, da Lei Orgânica desta Corte de Contas, que determina
que seja avaliada a responsabilidade dos demais agentes
que contribuíram de alguma forma para a consumação
das ilicitudes, não se limitando ao ordenador de
despesas, o presidente da Câmara Municipal deve
ser responsabilizado nestes autos pela irregularidade
relatada no item 2.13, considerada de natureza grave,
pela inexistência ou inconsistência de informações
relevantes apresentadas na base de dados, com relação
ao baixo número de servidores casados e alto índice
de servidores com tempo de serviço anterior igual a
zero, o que determinou adoção de premissas técnicas
para minimizar os efeitos dos resultados da avaliação
atuarial do RPPS.
d) Afastar a responsabilização da controladora interna
do Município, DAYANI BITTENCOURT BARBOSA,
considerando as informações trazidas aos autos, e, em
especial, os apontamentos assentados no subitem 1.1.2
desta Instrução, que sugeriu a exclusão da controladora
interna do polo passivo em relação aos itens 2.1, 2.2,
2.3, 2.4, 2.6, 2.8, 210, 2.11 e 2.12.
e) Acolher as razões de justificativa e opinar pela
REGULARIDADE das contas do Sr. CLÓVIS JOSÉ
FERNANDES LAMA, diretor do SAAE (item 2.7 desta

Instrução).
Por fim, a SecexPrevidência sugeriu que fossem feitas
determinações, recomendações e a aplicação de multas,
conforme segue:
Não obstante, sugere-se sejam feitas, para adequação
e melhoria da gestão do Instituto, as seguintes
DETERMINAÇÕES, nos termos do art. 329, §7º, da Res.
261/2013 – RITCEES:
- Ao atual gestor do Instituto, para:
encaminhar pedido ao chefe do Executivo Municipal
sugerindo alteração legislativa a fim de incluir data
de pagamento das contribuições previdenciárias,
comprovando na próxima prestação de contas (item 2.5
desta Instrução);
- Aos atuais gestor do Instituto e controlador interno do
Município, para:
que estabeleçam instrução de controle, incluindo
técnica de ‘conciliação de saldos’ para o demonstrativo
da receita de contribuições previdenciárias devidas
e arrecadadas (DEMREC), resumo anual da folha de
pagamento, balancete contábil de verificação (BALVER),
declaração de recebimento integral dos valores devidos
no exercício financeiro (DELQUIT), apresentando o
resultado na próxima prestação de contas (item 2.6
desta Instrução);
abertura de procedimento administrativo, visando
à apuração, nos moldes da IN 32/2014, de
responsabilidade/ressarcimento ao RPPS das possíveis
despesas com juros e multas, pelos pagamentos em
atraso, conforme quadro 1 do item 2.7 desta Instrução,
informando os resultados alcançados na próxima
prestação de contas (item 2.7 desta Instrução);
www.tce.es.gov.br

abertura de procedimento administrativo, visando
apurar os valores devidos, os respectivos recolhimentos
de todo exercício de 2016 e para apuração, se for o
caso, nos moldes da IN 32/2014, de responsabilidade/
ressarcimento ao RPPS das possíveis despesas com
juros e multas, informando os resultados alcançados na
próxima prestação de contas (item 2.9 desta Instrução);
abertura de procedimento administrativo visando, nos
moldes da IN 32/2014, apuração de responsabilidade/
ressarcimento ao RPPS das possíveis despesas com juros
e multas, em face dos pagamentos, em 15/09/2017, de
contribuições previdenciárias patronais dos exercícios
de 2015 e 2016, nos valores de R$ 11.539,49 e R$
11.126,94, respectivamente, informando os resultados
alcançados na próxima prestação de contas do RPPS
(item 2.10 desta Instrução);
abertura de procedimento administrativo visando à
regularização dos recolhimentos dos valores devidos ao
RGPS, em virtude da contratação de serviço de terceiros pessoa �sica, e para apuração, nos moldes da IN 32/2014,
se for o caso, de responsabilidade/ressarcimento ao RPPS
das possíveis despesas com juros e multas, informando
os resultados alcançados na próxima prestação de contas
(item 2.11 desta Instrução);
estabelecerem ponto de controle incluindo instrumento
de conciliação das informações com vista a assegurar
a fidedignidade das informações, tendo em vista o que
estabelece o parágrafo único do art. 141 do Regimento
Interno do TCEES, apresentando resultado na próxima
prestação de contas do Instituto; (item 2.12 desta
Instrução).
- Aos atuais gestor do Instituto e chefe do Poder Executivo
para.
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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cumprirem o que determina o § 1º do art. 13 da
Portaria 403/2008, ‘adotando providências para sanear
inconsistências apontadas no Parecer Atuarial, até a
próxima avaliação atuarial, quanto à falta do registro
do tempo de serviço antes da admissão no serviço
público’, e a instituindo forma de política municipal de
atualização dos dados dos servidores municipais efetivos,
comprovando os resultados na próxima prestação de
contas do RPPS (item 2.13 desta Instrução).
Sugere a peça técnica a expedição de recomendações
diante do seguinte:
- Ao atual chefe do Poder Executivo,
a) para iniciar processo legislativo com a finalidade de
incluir na legislação municipal prazo para recolhimento
das contribuições previdenciárias vinculadas ao RPPS
(item 2.5 desta Instrução);
- Ao atual responsável pela Controladoria Interna
Municipal:
para que exerça sua missão constitucional e
infraconstitucional, na forma do que determina o art. 31
da Constituição Federal e § 4º do art. 135 c/c art. 137 e
inciso IV do Regimento Interno do TCEES (itens 2.3, 2.4 e
2.6 desta Instrução) e

2.10, 2.12, 2.13 e 2.14 da ITC 79/2019, sugere a aplicação
de sanção pecuniária pelos seguintes motivos (verbis):
divergência no registro por competência da receita
de contribuições previdenciárias é irregularidade de
natureza grave, por possuir efeitos quantitativos na
apuração do resultado do exercício e nos direitos a
receber, além de ignorar o regime de competência, pilar
da contabilidade, sugere-se aplicação de multas, na
forma do inciso II do art. 389 do Regimento Interno do
TCEES (item 2.3 desta Instrução).
Responsável: José Guilherme Junger Delôgo, diretor
executivo.
utilização de bases diferentes para o cálculo das
contribuições previdenciárias patronais e de servidores
é irregularidade de natureza grave, porque demonstra
controle incipiente das contribuições pelo RPPS, sua
principal fonte de receitas e uma das suas atribuições
finalísticas, ou seja, a gestão dos ativos previdenciários,
sugere-se aplicação de multa, na forma do inciso II do
art. 389 do Regimento Interno do TCEES (item 2.4 desta
Instrução).
Responsável: José Guilherme Junger Degôlo, diretor
executivo.

para cumprir fielmente o que determinar a instrução
normativa deste Tribunal de Contas que tratar de envio
da prestação de contas, no que concerne as verificações
determinadas como ponto de controle no Relatório
e Parecer Conclusivo do Órgão Central do Sistema de
Controle Interno (RELUCI), (itens 2.10, 2.11 e 2.12 desta
Instrução).

ausência de registro contábil de obrigações
previdenciárias devidas e não recolhidas ao RPPS é
irregularidade de natureza grave, que pode inviabilizar
futuras administrações, comprometendo os anseios
da população local, sugere-se aplicação de multas, na
forma do inciso II do art. 389 do Regimento Interno do
TCEES (item 2.6 desta Instrução).

Por fim, diante da percepção da natureza grave das
irregularidades descritas nos itens 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.9,

Responsável: José Guilherme Junger Delôgo, diretor
executivo.
www.tce.es.gov.br

ausência de repasses regulares é irregularidade
de natureza grave, que pode inviabilizar futuras
administrações, comprometendo os anseios da
população local, sugere-se aplicação de multa ao
responsável, na forma do inciso II do art. 389 do
Regimento Interno (Res. TC 261/2013) (item 2.7 desta
Instrução).
Responsável: Sebastião Fosse, prefeito municipal.
Ressalta-se, contudo, que no item 2 desta Instrução, que
trata da ‘responsabilização de terceiros na PCA do gestor
do RPPS’, registrou-se que o prefeito municipal, Sebastião
Fosse, não foi chamado a responder pela ‘ausência
de recolhimento de contribuições previdenciárias e
aportes financeiros’, quando das análises das PCA/2016
(Ordenador e Prefeito), Prefeitura Municipal de Jerônimo
Monteiro, Proc. TC 5688/2017-2 e Proc. TC 5689/2017-7.
inconsistência na informação de contribuições patronais
devidas ao RPPS (DEMREC) é irregularidade de natureza
grave, configura infração às normas contábeis,
demonstra descontrole das contribuições pelo RPPS, sua
principal fonte de receitas e uma das suas atribuições
finalísticas, fere os princípios da competência e do
equilíbrio financeiro, oculta ativos, além de denunciar a
ausência de cobrança, opina-se pela aplicação de multa,
na forma do inciso II do art. 389 do Regimento Interno
do TCEES (item 2.9 desta Instrução).
Responsável: José Guilherme Junger Delôgo, diretor
executivo.
Considerando que ausência de recolhimento de
contribuições previdenciárias devidas pela unidade
gestora ao RPPS é irregularidade de natureza grave, por
ser uma das causas determinantes para o desequilíbrio
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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atuarial, podendo inviabilizar futuras administrações,
comprometendo os anseios da população local, sugerese aplicação de multa aos responsáveis, na forma do
inciso II do art. 389 do Regimento Interno do TCEES (item
2.10 desta Instrução).
Responsável: José Guilherme Junger Delôgo, diretor
executivo.
encaminhamento de informações incorretas e em
descompasso com a realidade é irregularidade de
natureza grave, por dificultar e encarecer as análises
da prestação de contas, sendo sua exatidão de
responsabilidade dos representantes legais e técnicos
das entidades jurisdicionadas, a quem compete garantir
a sua fidelidade aos registros contábeis e aos demais
sistemas de controle interno, conforme preceitua o
parágrafo único do art. 141 do Regimento Interno do
TCEES, opina-se pela aplicação de multa, na forma do
inciso II do Regimento Interno do TCEES (item 2.12 desta
Instrução).
Responsável: José Guilherme Junger Delôgo, diretor
executivo.
inexistência ou inconsistência de informações relevantes
apresentadas na base de dados, o que determinou
adoção de premissas técnicas para minimizar os
efeitos dos resultados da avaliação atuarial do RPPS,
é irregularidade de natureza graves, opina-se pela
aplicação de multa, na forma do inciso II do art. 389 do
Regimento Interno do TCEES (item 2.13 desta Instrução).
Responsáveis: José Guilherme Junger Delôgo, diretor
executivo, Sebastião Fosse, prefeito municipal e Wagner
Ribeiro Masioli, presidente da Câmara Municipal.
Ressalta-se, contudo, que no item 2 desta Instrução,

que trata da ‘responsabilização de terceiros na PCA do
gestor do RPPS’, registrou-se que o prefeito municipal,
Sebastião Fosse, não foi chamado a responder pelo
‘estudo de avaliação atuarial elaborado com base em
dados incompletos e inconsistentes gerando mensuração
inadequada do passivo atuarial’, quando das análises das
PCA/2016 (Ordenador e Prefeito), Prefeitura Municipal
de Jerônimo Monteiro, Proc. TC 5688/2017-2 e Proc. TC
5689/2017-7.
data base das provisões matemáticas incompa�vel com
a data das demonstrações contábeis é irregularidade de
natureza grave por não evidenciar o passivo mensurado
conforme regime de competência e de acordo com
o MCASP e as normas de contabilidade, desatendo o
inciso I do art. 1º Lei 9.717/98 e o art. 14 da Portaria MPS
403/2008, opina-se pela aplicação de multa, na forma do
inciso II do art. 389 do Regimento Interno do TCEES (item
2.14 desta Instrução).
Responsável: José Guilherme Junger Delôgo, diretor
executivo.
Nos termos regimentais, foram os autos remetidos ao
douto Ministério Público de Contas, que por meio do
Parecer 617/2019-4, da lavra do Procurador de Contas
Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, manifestou-se
anuindo ao posicionamento da área técnica constante
na Instrução Técnica Conclusiva nº 79/2019-9.
Após, vieram-me os autos para análise.
FUNDAMENTAÇÃO
2.1. DOS RESPONSÁVEIS PELA PRÁTICA INFRACIONAL
A atribuição do controle externo de fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do
Estado, dos Municípios e das entidades da administração
www.tce.es.gov.br

direta e indireta quanto aos aspectos de legalidade,
legitimidade e economicidade, aplicação das subvenções
e renúncias de receitas advém da matriz constitucional,
especificamente do art. 70 da Constituição Estadual.
Prescreve o mandamento constitucional a obrigação de
prestação de contas de qualquer pessoa, �sica, jurídica
ou entidade pública, que utilize, arrecade, guarde,
gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos
ou pelos quais o Estado ou os Municípios respondam, ou
que em nome destes, assuma obrigações de natureza
pecuniária.
A despeito da obrigação conferida a determinadas
indivíduos, a análise das contas pode identificar
inconformidades e irregularidades atribuíveis a outras
pessoas cujas condutas e/ou práticas administrativas
concorreram e participaram da ação inquinada.
No caso dos presentes autos, foram chamados ao
processo além do ordenador de despesas, DiretorExecutivo do Instituto de Previdência, outros agentes
públicos municipais: o Prefeito, o Presidente da Câmara,
o Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
e a responsável pelo sistema de controle interno.
A análise das justificativas apresentadas em resposta
aos termos de citações, e consubstanciada na Instrução
Técnica Conclusiva 79/2019-9, destaca o nexo de
causalidade entre as ações exigidas ao Prefeito quanto
as irregularidades discriminadas nos itens 2.7 e 2.13
daquela instrução e ao Presidente da Câmara Municipal
de Jerônimo Monteiro em relação ao item 2.13 e afasta
em relação ao Diretor do SAAE.
Quanto à responsabilidade da Controladora Interna
do Município, citada em relação as irregularidades nos
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itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.8, 210, 2.11 e 2.12, sugere
o documento técnico a exclusão da responsabilidade
daquela agente pública diante da constatação de que
além de ter assumido o cargo de controladora interna
em 03/03/2017, os atos a ela imputados são de gestão e
não fazem parte do escopo de atribuições do cargo por
ela ocupado.
Nesse último ponto, deixo de acolher os termos da
referida manifestação técnica e, encampada no Parecer
Ministerial 617/2019-4, porque entendo que, a par de
não exercer função de gestão na autarquia municipal,
a responsável pelo Controle Interno tem atribuição
relevante e imprescindível no procedimento de prestação
de contas, previsto no art. 42, II da Lei Complementar
621/2012 e no art. 135, § 4º c/c art. 17, IV, ambos do
Regimento Interno.
Observa-se que o próprio ordenamento legal do
município cuidou do tema e, ao tratar do funcionamento
do controle interno na Lei Complementar Municipal
004/2011 assim o fez:
Art. 23. A Controladoria Geral do Município é a
responsável pelo conjunto de atividades, planos,
métodos e procedimentos interligados, utilizados com
vistas a assegurar que os objetivos da administração
sejam alcançados, de forma confiável e concreta,
evidenciando eventuais desvios ao longo da gestão, até
a consecução dos objetivos fixados pelo Poder Público
Municipal, competindo-lhe especialmente:
I - exercer funções fiscalizadoras sobre as operações
contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial.
II - salvaguardar os interesses econômicos, patrimoniais

e sociais da municipalidade;
III - prevenir e detectar fraudes e erros ou situações
de desperdícios, práticas administrativas abusivas,
antieconômicas ou corruptas e outros atos de caráter
ilícito;
IV – precisar e dar confiabilidade aos informes e
relatórios contábeis, financeiros e operacionais;
V - assegurar o acesso aos bens e informações e que
a utilização desses ocorra com a autorização de seu
responsável;
VI - estimular a eficiência operacional, sugerindo
formas eficazes e instituindo procedimentos através de
instruções normativas;
VII - guardar e organizar movimentos contábeis,
comprovantes de receitas e despesas, processos
administrativos de licitação, até a inspeção dos órgãos
fiscalizadores;
VIII - garantir que as transações sejam realizadas com
observância do principio da legalidade;

XII - assegurar o cumprimento de leis, regulamentos e
diretrizes da Administração;
XIII - salvaguardar o ativo e assegurar a legitimidade do
passivo;
XIV - assegurar a revisão da legislação municipal,
conforme ordenamento jurídico atualizado;
XV - adotar quaisquer outros procedimentos para o bom
desempenho das funções da instituição.
Parágrafo único. As atividades e a forma de atuação da
Controladoria Geral do Município serão regulamentadas
pelo Chefe do Executivo Municipal, obedecendo-se as
normas emanadas do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo ou órgão superior competente. (Redação
alterada pela Emenda Legislativa nº 003/2011)
Ainda sobre o assunto, os artigos 383 e 384 da Resolução
TC 261/2013, prescrevem o seguinte:
Art. 383. A sanção será aplicada, de forma individual, a
cada agente que tiver concorrido para o ato, na medida
de sua participação.

IX - realizar com freqüência o confronto entre os dados
constantes dos instrumentos de planejamento tais como:
PPA, LDO e LOA com os dados contábeis, possibilitando
uma análise em percentuais de realização e as medidas
adotadas;

§ 1º O recolhimento da multa é da responsabilidade
pessoal do infrator.

X - verificar o ﬂuxo das transações e se elas ocorreram
de fato, de acordo com os registros, analisando o
controle dos processos e a avaliação dos efeitos dessas
realizações;

A atuação da Controladora Geral do Município não
configura expedição de atos meramente protocolares
mas sua subscrição constitui alicerce da Prestação de
Contas e da qual participa como sujeito ativo da relação
obrigacional prescrita no Parágrafo Único, do Art. 70 da
Constituição Estadual, e da qual não pode ser exonerada,
sujeitando-se seus atos e subscrições ao crivo deste

XI - promover operações ordenadas, econômicas,
eficientes e efetivas e a qualidade dos produtos e serviços
em consonância com os objetivos da Administração;
www.tce.es.gov.br

§ 2º Nenhuma sanção passará da pessoa do responsável.
Art. 384. A decisão que determinar a aplicação de multa
definirá as responsabilidades individuais.
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Tribunal.
Diante do exposto MANTENHO Sebastião Fosse, Prefeito
Municipal e Wagner Ribeiro Masioli, Presidente da
Câmara Municipal no polo passivo da relação processual,
juntamente com José Guilherme Junger Delôgo, Diretor
Executivo do Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores de Jerônimo Monteiro - IPASJM - relativa
ao exercício financeiro de 2016, e Dayani Bittencourt
Barbosa, Controladora Interna do Município.
2.2. FORMALIZAÇÃO DO
CUMPRIMENTO DE PRAZO

PROCESSO

DE

PCA-

Inicialmente se verifica que a Prestação de Contas
do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
de Jerônimo Monteiro foi entregue em 08/04/2017,
encaminhada a este Tribunal nos termos do artigo 141
do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, por meio do Controle Informatizado de
Dados do Espírito Santo (CIDADES-WEB/PCA), conforme
atestado em análise técnica.
2.3. DO CONJUNTO PROBATÓRIO DE IRREGULARIDADES
NA INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA - ITC 79/2019
Realizada a análise inicial da Prestação de Contas,
consubstanciada no Relatório Técnico 1065/2017, foram
identificados indicativos de irregularidades, os quais,
realizado o contraditório e recebeu Instrução Técnica
Conclusiva 79/2019.
O conjunto probatório da análise técnico-contábil revela
incontestáveis e graves violações às normas jurídicas
que regulam a matéria, especialmente aos seguintes
dispositivos: art. 1º, inciso I, e art. 6º, inciso VII, da Lei
Federal 9.717/1998; arts. 71 a 74, 85, 87, 100 e 101,
todos da Lei Federal 4.320/1964; art.8º, parágrafo único,

e art. 50, inciso I, III da LRF; e art. 21 da Portaria MPS
403/2008 e que comprometem a higidez das contas,
conforme discriminado a seguir:
2.3.1 AUSÊNCIA DE SEPARAÇÃO ORÇAMENTÁRIA,
FINANCEIRA E CONTÁBIL DOS RECURSOS E
OBRIGAÇÕES CORRESPONDENTES AOS PLANOS
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, ASSIM COMO DA
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS (item 3.1.3 do RT
01065/2017-2)
O item 3.1.3 do Relatório Técnico 01065/2017 descreve
o seguinte fato: a Unidade Gestora não encaminhou na
PCA/2016 demonstrativos contábeis distintos (Balanço
Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial
e Demonstração das Variações Patrimoniais) para cada
fundo (Fundo Financeiro e Fundo Previdenciário), assim
como da gestão administrativa, dando a entender que
ainda não cumpriu a separação orçamentária, financeira
e contábil dos recursos e obrigações correspondentes,
conforme determina o art. 21, da Portaria MPS 403/2008.
Adicionalmente menciona que a despeito desse fato,
o sistema de controle interno informou ter avaliado a
adoção das normas brasileiras de contabilidade, porém
não acusou a não segregação dos registros contábeis
pertinentes à segregação de massa.
Assim, José Guilherme Junger Delôgo, Diretor Executivo,
e Dayani Bittencourt Barbosa, Controladora Interna
Municipal, afrontaram os seguintes dispositivos
normativos: art. 1º, inciso I, e art. 6º, inciso VII, da
Lei Federal 9.717/1998; arts. 71 a 74 da Lei Federal
4.320/1964; art. 8º, parágrafo único, e art. 50, inciso I, III
da LRF; e art. 21 da Portaria MPS 403/2008.
Em sua justificativas o gestor reporta a existência de
www.tce.es.gov.br

ações legais e administrativas para abertura de unidades
orçamentárias para o Fundo Financeiro e Fundo
Previdenciário para o exercício 2018 (UG 039E0900001
– Fundo Financeiro – CNPJ 27.735.105/0001-45 e
UG 039E0900002 – Fundo Previdenciário – CNPJ
27.735.138/0001-95).
Apesar da constatação da execução dessas medidas pela
SecexPrevidência, estas não tem o condão de afastar
a irregularidade diante da natureza da prestação de
contas, realizada por exercício, coincidente com o ano
calendário, no caso 2016 e, conforme demonstrado no
relatório técnico, em ﬂagrante violação aos dispositivos
legais.
Reputo mais grave a posição assumida pela Controladora
Interna do Município. Esta, ao aduzir suas razões de
justificativas, confirma a irregularidade e a agrava em
relação à sua pessoa ao afirmar que não realizou análise
em nenhum dos demonstrativos contábeis, pois estes
não foram apresentadas à Controladoria:
A despeito disso, nos procedimentos de controles
adotados pelo controle interno, no item 1.1 Gestão
fiscal, financeira e orçamentária, no quesito a avaliação
dos registros contábeis, segundo as normas brasileiras
de contabilidade, assinalou SIM, significando “ponto de
controle avaliado”.
Assim, essa irregularidade alcança o responsável pela
prestação de contas, José Guilherme Junger Delôgo,
Diretor Executivo, e Dayani Bittencourt Barbosa,
Controladora Interna Municipal, responsável pela
aferição de controle interno.
2.3.2 CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE INVESTIMENTOS
EM CONTA CONTÁBIL DE EQUIVALENTES DE CAIXA
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(item 3.1.4 do RT 01065/2017-2)

ressalva.

da contabilidade.

O item 3.1.4 do Relatório Técnico 01065/2017 descreve
o seguinte fato: verificou-se por meio do Balancete
Contábil de Verificação (BALVER) que a unidade gestora
classificou indevidamente os investimentos dos recursos
do Instituto na conta contábil 1.1.1.1.1.50.00.00 –
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata.

2.3.3 DIVERGÊNCIA NO REGISTRO POR COMPETÊNCIA
DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
(item 3.2.1 do RT 01065/2017-2)

Ademais, Dayani Bittencourt Barbosa, Controladora
Interna Municipal, adota o temerário reconhecimento
da irregularidade como justificativa conquanto afirmou,
em razão do o�cio de responsável pelo controle interno,
a higidez das contas.

O grupo de conta contábil 1.1.1.1.0.00.00 – Caixa e
Equivalente de Caixa em Moeda Nacional, tem por
função registrar os valores em caixa e bancos e/ou
equivalentes, livre de movimentação, a ser aplicado nas
operações da entidade e para os quais não haja restrição
para o uso imediato, não se aplicando ao registro de
recursos vinculados como é o caso.
No Plano de Contas Aplicável ao Setor Público – PCASP,
vigente para o exercício de 2016, existe grupo de conta
1.1.4.0.0.00.00 – Investimentos e Aplicações Temporário
a Curto Prazo, apropriado para o caso.
Assim, José Guilherme Junger Delôgo, Diretor Executivo,
e Dayani Bittencourt Barbosa, Controladora Interna
Municipal, infringiram os arts. 85 e 87 da Lei Federal
4.320/1964.

O item 3.2.1 do Relatório Técnico 01065/2017 descreve
o seguinte fato: o valor total registrado no demonstrativo
de receitas devidas e arrecadadas pelo RPPS (DEMREC)
aponta um montante de R$ 2.481.052,86 referente a
contribuições previdenciárias devidas e o balancete
contábil de verificação (BALVER) demonstra o registro
por competência de R$ 2.757.903,41 relativos às
contribuições previdências do exercício de 2016,
resultando numa diferença de R$ 276.850,55.
Reporta ainda o relatório técnico a existência de ponto de
controle específico no relatório conclusivo do sistema de
controle interno (RELUCI), que recomenda avaliar se os
registros e as demonstrações contábeis foram realizados
de acordo com os princípios de contabilidade e com as
normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor
público, que a controladora assinalou SIM, significando
que fora avaliado.

2.3.4 CONTROLE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
DEVIDAS AO RPPS EM DESACORDO COM A PREVISÃO
LEGAL (item 3.2.2 do RT 01065/2017-2)
O item 3.2.2 do Relatório Técnico 01065/2017 descreve
o seguinte fato: A partir do valor de R$ 627.769,56, total
retido dos servidores vinculados ao plano financeiro e
da alíquota correspondentes de 11,00%, encontra-se
a base de cálculo sobre a qual houve a incidência do
percentual: R$ 5.706.996,00. Essa mesma base deveria
servir de base para aplicação da alíquota de 18,00% da
contribuição patronal. Porém, observa-se que, tanto para
o Plano Financeiro quanto para o Plano Previdenciário, o
IPASJM não utilizou esta lógica, conforme demonstrado
na Tabela 15 do Relatório Técnico:

As razões de justificativas apresentadas pelo gestor do
RPPS confirmam a violação dos preceitos regulatórios ao
informar que foram adotadas medidas corretivas para o
exercício 2017.

Assim José Guilherme Junger Delôgo, Diretor Executivo,
e Dayani Bittencourt Barbosa, Controladora Interna
Municipal infringiram os seguintes dispositivos: arts.
85, 100 e 101 da Lei Federal 4.320/1964; e Regime de
Competência (NBC TSP – Estrutura Conceitual).

Assim, José Guilherme Junger Delôgo, Diretor Executivo,
e Dayani Bittencourt Barbosa, Controladora Interna
Municipal, infringiram os seguintes dispositivos
normativos: arts. 40, caput, e 149, § 1°, da Constituição
da República Federativa do Brasil; art. 2º da Lei Federal
9.717/1998; arts. 88 a 90 da Lei Municipal 1.163/2005.

A conclusão da área técnica segue, acertadamente,
os moldes do item anterior quando ao princípio da
anualidade na prestação de contas, entretanto lhe retira
a pecha de irregularidade grave, isto é, sem o condão de
macular as contas, considerando-se que a irregularidade
só altera o balanço de forma qualitativa, mantendo-se a

As justificativas apresentadas não lhes socorrem porque
incapazes de converter a ﬂagrante violação no registro da
receita de contribuições previdenciárias, irregularidade
de natureza grave, por possuir efeitos quantitativos
na apuração do resultado do exercício e nos direitos a
receber, além de ignorar o regime de competência, pilar

O diretor executivo do IPASJM no exercício de 2016
em suas justificativas aduz dificuldade de acesso aos
documentos e arquivos e que o impossibilitaram de
apresentar justificativas, mas não comprova ações
efetivas na busca de informações que lhe pudessem
servir.

www.tce.es.gov.br
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A controladora interna, em sua defesa, dispôs-se a
relatar as auditorias internas realizadas pela então
auditora no exercício de 2016, descreveu sobre o
preenchimento do Relatório e Parecer Controle Interno
(RELUCI), sem, contudo, esclarecer as razões da utilização
de bases diferentes para o cálculo das contribuições
previdenciárias patronais e de servidores, o objeto deste
item.
Desse modo, segue injustificada a utilização de
bases diferentes para o cálculo das contribuições
previdenciárias patronais e de servidores, irregularidade
de natureza grave, a demonstrar controle incipiente das
contribuições pelo RPPS, sua principal fonte de receitas
e uma das suas atribuições finalísticas, ou seja, a gestão
dos ativos previdenciários.
2.3.5 AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL RELACIONADA
AO PRAZO DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS (item 3.2.3.1 do RT 01065/2017-2)
O item 3.2.3.1 do Relatório Técnico 01065/2017 descreve
o seguinte fato: Análises realizadas na legislação
municipal, especialmente a Lei 1.163/2005, que dispõe
sobre o RPPS do Município, constataram ausência de
previsão legal relacionada ao prazo de recolhimento de
contribuições previdenciárias, este fato obriga o gestor
a utilizar o prazo de recolhimento estabelecido na
legislação federal
Assim, Sebastião Fosse, Prefeito Municipal, e José
Guilherme Junger Delôgo, Diretor Executivo, respondem
por violação aos arts. 37, 40 e 195, inciso I, alínea “a”, da
Constituição Federal/1988.
Em suas justificativas, o gestor e o prefeito municipal
destacam a ausência de prejuízo porque diante da

falta de prazo para recolhimento das contribuições
estabelecido em lei local, utilizou-se o prazo previsto
no Regime Geral de Previdência Social – RGPS, dia 20
do mês subsequente ao fato gerador, com incidência de
juros e multas em caso de atraso.
Acolhidas as justificativas, resta afastada a irregularidade.
2.3.6 AUSÊNCIA DE REGISTRO CONTÁBIL DE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS E NÃO
RECOLHIDAS AO RPPS (item 3.3.1.1 do RT 01065/20172)
O item 3.3.1.1 do Relatório Técnico 01065/2017 descreve
o seguinte fato: ao cotejar os registros constantes de
demonstrativo de contribuições devidas e arrecadadas
(DEMREC) e a declaração de recebimento integral dos
valores devidos (DELQUIT), apurou-se uma diferença de
R$ 47.998,08, que não teve seu reconhecimento como
crédito a receber no Balanço Patrimonial.
José Guilherme Junger Delôgo, Diretor Executivo, e
Dayani Bittencourt Barbosa, Controladora Interna
Municipal ofenderam com isso os arts. 85, 87 e 89 da Lei
Federal 4.320/1964.
Os argumentos expressos pelos citados em suas
justificativas não atacam o conteúdo objetivo da
irregularidade, mas buscam exonerarem-se da
responsabilidade a eles legalmente delegadas sob
alegação inacessibilidade de documentos, para o
responsável pelo RPPS, e não realização de exame
contábil das contas, para a Controladora.
Tais argumentos não se sustentam diante da ﬂagrante
afronta a preceitos legais e a materialidade expressa no
quadro abaixo:
As justificativas apresentadas não são capazes de alterar
www.tce.es.gov.br

a análise contábil inicial, a qual identificou irregularidade
de natureza grave, com evidenciação de redução de
ativos e do patrimônio líquido (PL) do RPPS, sob a
chancela do controle interno, o qual, por força do art. 2º
da Lei Municipal 1.441/2012 tem atribuição de verificar
a exatidão e a fidelidade das informações e assegurar o
cumprimento da lei.
Mantida a irregularidade, adicionalmente acolho a
sugestão da manifestação técnica no sentido de “...
expedir determinação ao atual gestor e ao sistema de
controle interno para que estabeleçam instrução de
controle, incluindo técnica de ‘conciliação de saldos’
para o demonstrativo da receita de contribuições
previdenciárias devidas e arrecadadas (DEMREC),
resumo anual da folha de pagamento, balancete contábil
de verificação (BALVER), declaração de recebimento
integral dos valores devidos no exercício financeiro
(DELQUIT), apresentando o resultado na próxima
prestação de contas.
Sugere-se, ainda, recomendação à Controladoria Interna
Municipal para que exerça sua missão constitucional e
infraconstitucional, na forma do que determina o art. 31
da Constituição Federal e § 4º do art. 135 c/c art. 137 e
inciso IV do Regimento Interno do TCEES”.
2.3.7
AUSÊNCIAS
DE
RECOLHIMENTO
DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E APORTES
FINANCEIROS (item 3.3.1.2 do RT 01065/2017-2)
O item 3.3.1.2 do Relatório Técnico 01065/2017 descreve
o seguinte fato: A análise comparativa entre os valores
de contribuições previdenciárias devidas pelos órgãos e
entidades vinculadas ao RPPS e os valores efetivamente
recolhido ao IPASJM, apurou divergência identificada
como ausência de recolhimento no montante de R$
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193.594,26, figurando como devedores de contribuições
previdenciárias e aportes, referentes ao exercício de
2016, a Prefeitura Municipal e o SAAE.

das retenções de servidores (dezembro/2016),
reclamada como não recolhidas no item 3.3.1.2 do
Relatório Técnico.

de contribuições previdenciárias de servidores do mês
de dezembro/2016, vinculados ao Fundo Financeiro, no
total de R$ 44.239,77.

Sebastião Fosse, Prefeito Municipal, e Clóvis José
Fernandes Lamas, Diretor do SAAE- Jerônimo Monteiro,
com isso, teriam ofendido os preceitos inscritos no
arts. 37, 40 e 195, inciso I, alínea “a”, da Constituição
Federal/1988; e, art. 88, 90 e 93 da Lei Municipal
1.163/2005.

Quanto aos aportes, o diretor do SAAE apresentou
planilha com os aportes da Prefeitura, Câmara e SAAE,
totalizando R$ 1.407.252,93, com as datas de seus
recolhimentos, dando conta de que o valor de R$
128.770,35, de responsabilidade da Prefeitura fora
recolhido em 27/01/2017.

O Prefeito municipal afirma inexistir contribuição
previdenciária pendente de recolhimento do exercício
2016 e apresenta como prova Demonstrativo da Dívida
Flutuante, exercício de 2016, onde se constata a inscrição
de consignação “RPPS – retenções sobre vencimentos e
vantagens”, saldo remanescente de R$ 97.243,98, no
exercício de 2016 e, adicionalmente argumenta tratarse de questão contábil a ser sanada pela atual gestor do
RPPS.

Apresentou, também, listagem de pagamento onde
se verifica, em 09/02/2017, o pagamento dos valores
reclamados. Acrescentou planilha dos aportes em que
demonstra o recolhimento dos valores devidos fora do
prazo. Esses valores deveriam suprir necessidades da
folha de pagamento do mês de dezembro/2016.

Sugere-se, ainda, a determinação ao atual gestor
e ao responsável pelo sistema de Controle Interno
para abertura de procedimento administrativo,
visando à apuração, nos moldes da IN 32/2014, de
responsabilidade/ressarcimento ao RPPS das possíveis
despesas com juros e multas, pelos pagamentos em
atraso, conforme quadro 1 do item 2.7 desta Instrução,
informando os resultados alcançados na próxima
prestação de contas.

O Diretor do SAAE-Jeronimo Monteiro argumenta
inexistirem recolhimento de contribuições em atraso,
acrescentando que os aportes são responsabilidade do
Município.
Na ITC 079/2019, estes argumentos receberam a
seguinte análise:
O Sr. Sebastião Fosse comentou em sua defesa que as
contribuições devidas ao IPASMJ foram devidamente
recolhidas. No entanto, os “balancetes de verificação dos
saldos contábeis, em anexo” que enviou, refere-se ao
demonstrativo da dívida ﬂutuante (05090/2018-6), que
no grupo das consignações registra, na rubrica RPPS –
retenções sobre vencimentos e vantagens, o saldo de R$
97.243,98; pode esconder, neste volume, a importância

Do que foi relatado, os valores de R$ 43.440,22
(servidores da Prefeitura) e R$ 799,55 (servidores
cedidos), não foi recolhido, e os demais recolhimentos
ocorreram fora do prazo, conforme demonstrado abaixo:
Quadro 1 – Recolhimentos de Contribuições e Aportes
Fora do prazo
Fonte: Planilha Aportes Prefeitura, Câmara e SAAE –
2016 (05096/2018-3).
Diante do exposto, e considerando que as justificativas
foram suficientes para sanear o presente indicativo
de irregularidade, sugere-se o afastamento da
irregularidade contra o diretor do SAAE, Sr. Clóvis José
Fernandes Lama.
Sugere-se a manutenção da irregularidade contra o Sr.
Sebastião Fosse, prefeito municipal, considerando que as
justificativas não foram suficientes para o saneamento da
irregularidade quanto ao não recolhimento dos valores
www.tce.es.gov.br

Considerando que a ausência de repasses regulares é
irregularidade de natureza grave, que pode inviabilizar
futuras administrações, comprometendo os anseios da
população local, sugere-se aplicação de multa ao Sr.
Sebastião Fosse, na forma do inciso II do art. 389 do
Regimento Interno (Res. TC 261/2013)”.
A despeito da manifestação técnica de manutenção
de irregularidade a cargo do Prefeito Municipal,
Sebastião Fosse, não me encontro totalmente
convencido da ausência de recolhimento dos valores
de R$ 43.440,22 (servidores da Prefeitura) e R$ 799,55
(servidores cedidos), totalizando R$44.239,77, vez que
a própria manifestação técnica suscita dúvida acerca da
evidenciação desses recursos ao sugerir a possibilidade
do saldo de R$97.243,98, registrado na rubrica RPPS –
retenções sobre vencimentos e vantagens, “esconderem”
a importância reclamada como não recolhida.
Desse modo afasto a irregularidade quanto a ambos os
responsáveis, mantida determinações.
2.3.8 AUSÊNCIA DE MEDIDAS PARA A COBRANÇA DE
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CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS AO RPPS
(item 3.3.1.3 do RT 01065/2017-2)
O item 3.3.1.3 do Relatório Técnico 01065/2017
descreve o seguinte fato: A Prefeitura Municipal deixou
de recolher os valores de R$ 44.239,77 e R$ 128.770,35,
em contribuições previdenciárias e aportes financeiros,
respectivamente. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto,
também deixou de recolher os valores de R$ 3.758,31
e R$ 16.825,83, em contribuições previdenciárias e
aportes financeiros.
José Guilherme Junger Delôgo, Diretor Executivo, e
Dayani Bittencourt Barbosa, Controladora Interna
Municipal teriam com isso ofendido o art. 40 da
Constituição Federal/1988; e, art. 88, 90 e 93 da Lei
Municipal nº 1.163/2005.
Em linha com o entendimento esposado no item
anterior afasto a irregularidade diante da ausência
de convencimento em relação ao fato descrito, haja
vista que, se paira dúvida em relação à obrigação –
recolhimento da contribuição, não há como exigir ações
de cobrança desses valores.
2.3.9 INCONSISTÊNCIA NA INFORMAÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO RPPS
(DEMREC) (item 3.3.1.4 do RT 01065/2017-2)
O item 3.3.1.4 do Relatório Técnico 01065/2017 descreve
o seguinte fato: Trata-se de ausência de evidenciação de
contribuições patronais devidas ao Fundo Financeiro do
RPPS, referente ao mês de dezembro. Destaca-se que
apenas as contribuições patronais da Câmara Municipal,
relacionada ao Fundo Financeiro do RPPS, encontram-se
devidamente evidenciadas através do demonstrativo de
receitas e efetivamente arrecadadas (DEMREC).

José Guilherme Junger Delôgo, Diretor Executivo, teria
então ofendido o disposto nos seguintes dispositivos:
art. 141, parágrafo único, da Resolução TC 261/2013; e,
Instrução Normativa TC 34/2015, Anexo I.
As justificativas do diretor executivo no exercício de 2016
estão fundadas na dificuldade de acesso a informações
contábeis e com isso da impossibilidade de oferecer
argumentos sustentáveis.
Tais argumentos não se sustentam diante de sua
obrigação legal de bem gerir a Unidade Gestora sob
sua responsabilidade e da atribuição a ele conferida de
prestar contas.
Assim, diante da comprovação da ausência de registro de
contribuições patronais de responsabilidade de órgãos
e entidades municipais, exceto a Câmara municipal, no
Demonstrativo das Receitas de Contribuições devidas
pelo Ente - DEMREC, permanece a irregularidade.
Assim, acolho a manifestação técnica abaixo transcrita:
Diante do exposto, e considerando que as justificativas
não foram suficientes para sanear o presente indicativo
de irregularidade, sugere-se a sua manutenção contra o
diretor executivo, José Guilherme Junger Delôgo.
Sugere-se, ainda, determinação ao atual gestor e à
Controladoria Interna do Município para abertura de
procedimento administrativo, visando apurar os valores
devidos, os respectivos recolhimentos de todo exercício
de 2016 e para apuração, se for o caso, nos moldes da
IN 32/2014, de responsabilidade/ressarcimento ao RPPS
das possíveis despesas com juros e multas, informando
os resultados alcançados na próxima prestação de
contas.
Considerando que a inconsistência na informação de
www.tce.es.gov.br

contribuições patronais devidas ao RPPS (DEMREC) é
irregularidade de natureza grave, configura infração
às normas contábeis, demonstra descontrole das
contribuições pelo RPPS, sua principal fonte de receitas
e uma das suas atribuições finalísticas, fere os princípios
da competência e do equilíbrio financeiro, oculta ativos,
além de denunciar a ausência de cobrança, opina-se pela
aplicação de multa ao Sr. José Guilherme Junger Degôlo,
na forma do inciso II do art. 389 do Regimento Interno
do TCEES.
2.3.10
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO
DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS PELA
UNIDADE GESTORA AO RPPS (item 3.3.2.1.1 do RT
01065/2017-2)
O item 3.3.2.1.1 do Relatório Técnico 01065/2017
descreve o seguinte fato: Apurou-se, com base no
resumo anual da folha de pagamentos (FOLRPP), que
o IPASJM, no decorrer do exercício de 2016, não pagou
despesas com contribuições previdenciárias patronais,
no valor de R$ 532.598,41, assim como não recolheu
contribuições previdenciárias retidas de seus servidores
vinculados ao RPPS, no valor de R$ 42.420,65, totalizando
R$ 575.019,06, valores demonstrados na tabela 22 e 23
do RT 01065/2017-2.
O Relatório destaca a existência de ponto de controle
específico no relatório conclusivo do sistema de
controle interno (RELUCI), que ressalta a necessidade
do acompanhamento do recolhimento de contribuições
previdenciárias devidas pela unidade gestora e que
a controladora interna assinalou como tendo sido
verificado.
Assim, José Guilherme Junger Delôgo, Diretor Executivo,
e Dayani Bittencourt Barbosa, Controladora Interna
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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Municipal, teriam incorrido em violação aos arts.
40, caput, e 149, § 1°, da Constituição da República
Federativa do Brasil; art. 2º da Lei Federal 9.717/1998; e,
art. 90 da Lei Municipal 1.163/2005.
Oferecido o contraditório e feitas as análises na ITC
079/2019, acolho como razão de decidir o seu trecho
abaixo transcrito, que trata deste item específico:
Segundo a IN 34/2015, o arquivo FOLRPP deve conter
o resumo anual da folha de pagamento do exercício
financeiro, dos servidores vinculados ao RPPS,
aposentados e pensionista, e informado em campo
específico do arquivo.
Pelas justificativas apresentadas, percebe-se que o
gestor do RPPS não alcançou o teor da irregularidade
apontada neste item, que se refere ao não recolhimento
da quantia de R$ 575.019,06, relativos às contribuições
previdenciárias patronais e de servidores, pois justificou
apenas o pagamento de contribuições previdenciárias
patronais, em 15/09/2017, da importância de apenas R$
22.666,44, sendo R$ 11.126,94, referentes ao exercício
de 2016 e R$ 11.539,49, remanescentes do exercício de
2015.
Observa-se na Nota de Liquidação 198/2017, de
15/09/2017, o favorecido como Instituto de Previdência
dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM,
inferindo a ausência da letra ‘S’, visto que a conta
bancária (Banestes 9.901.950) em que foi realizado o
depósito pertence ao RPPS de Jerônimo Monteiro.
Quanto às justificativas da controladora interna, é
indispensável ressaltar que as análises das prestações de
contas são sempre realizadas a partir das demonstrações
contábeis e das informações encaminhadas, que

deveriam retratar fidedignamente os fatos contábeis
do exercício, e, para isso, procedimentos recomendados
pela boa prática e técnicas contábeis poderiam ser
utilizados, como, por exemplo a ‘conciliação de contas
contábeis’, que consiste, conforme consignado no item
2.6 desta Instrução, “na comparação do saldo de uma
conta com uma informação externa à contabilidade, de
maneira que se possa ter certeza quanto à exatidão do
saldo em análises.”

Controladoria Interna do Município para abertura de
procedimento administrativo visando, nos moldes da IN
32/2014, apuração de responsabilidade/ressarcimento
ao RPPS das possíveis despesas com juros e multas, em
face dos pagamentos, em 15/09/2017, de contribuições
previdenciárias patronais dos exercícios de 2015 e
2016, nos valores de R$ 11.539,49 e R$ 11.126,94,
respectivamente, informando os resultados alcançados
na próxima prestação de contas do RPPS.

No item do RELUCI que recomenda verificar se as
contribuições e parcelamentos estão sendo recolhidos
regularmente, a controladora interna respondeu
afirmativamente, porém, em contradição, afirmou
que para “identificar a ausência de recolhimento de
contribuições, necessário seria auditar toda a folha de
pagamentos dos servidores, o que não foi feito”.

Considerando que ausência de recolhimento de
contribuições previdenciárias devidas pela unidade
gestora ao RPPS é irregularidade de natureza grave, por
ser uma das causas determinantes para o desequilíbrio
atuarial, podendo inviabilizar futuras administrações,
comprometendo os anseios da população local, sugerese aplicação de multa ao Sr. José Guilherme Junger
Delôgo, na forma do inciso II do art. 389 do Regimento
Interno (Res. TC 261/2013).

[...]
Diante do exposto, e considerando que as justificativas
não foram suficientes para sanear o presente indicativo
de irregularidade, sugere-se a sua manutenção contra
José Guilherme Junger Delôgo, diretor executivo,
pela ausência de recolhimento de contribuições
previdenciárias devidas pela unidade gestora ao RPPS.
Sugere-se, também, expedir recomendação ao
responsável pela Controladoria Interna do Município,
para cumprir fielmente o que determinar a instrução
normativa deste Tribunal de Contas que tratar de envio
da prestação de contas, no que concerne as verificações
determinadas como ponto de controle no Relatório
e Parecer Conclusivo do Órgão Central do Sistema de
Controle Interno (RELUCI).
Sugere-se determinação ao atual gestor do IPASJM e à
www.tce.es.gov.br

A despeito da manifestação técnica, incluo Dayani
Bittencourt Barbosa, Controladora Geral do Município
entre os responsáveis pela irregularidade pelas razões
mencionada alhures e algures.
2.3.11
RECOLHIMENTO
INJUSTIFICADO
DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RGPS (item
3.3.2.2.1 do RT 01065/2017-2)
O item 3.3.2.2.1 do Relatório Técnico 01065/2017
descreve o seguinte fato: Constatou-se que o
IPASJM liquidou e pagou despesa com contribuições
previdenciárias vinculadas ao Regime Geral de
Previdência Social (RGPS), no valor total de R$ 10.926,19,
sendo R$ 4.843,19, referentes às contribuições patronais
e R$ 6.083,00, referentes às contribuições retidas de
servidores, sem que houvesse previsão dessa despesa
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anotada no resumo anual da folha de pagamento de
servidores vinculados ao RGPS (FOLRGP), conforme
demonstrado nas tabelas 25 e 26 do RT 01065/2017-2.
O Relatório destaca a existência de ponto de controle
específico no relatório conclusivo do sistema de
controle interno (RELUCI), que ressalta a necessidade
do acompanhamento do recolhimento de contribuições
previdenciárias devidas pela unidade gestora e que
a controladora interna assinalou como tendo sido
verificado.
Assim José Guilherme Junger Delôgo, Diretor Executivo,
e Dayani Bittencourt Barbosa, Controladora Interna
Municipal teriam incorrido em ofensa aos arts. 37 e 195,
inciso I, alínea “a”, da Constituição da República; art. 22,
incisos I e II, c/c art. 30, inciso I, alínea b, da Lei Federal
8.212/1991; art. 60 da Lei Federal 4.320/1964.
O gestor aduz em suas justificativas tratarem-se de
contratação de serviço de terceiros - pessoa �sica - gerou
a obrigação de retenção e recolhimento de contribuições
previdenciárias ao RGPS, consignando total liquidado de
R$ 56.800,00, total de descontos líquidos de R$ 8.581,43
e total de pagamento efetivo de R$ 48.218,57.
Apesar da ausência de detalhamento nas informações
prestadas não permitir a apuração da base de cálculo a
fim de verificar a regularidade da despesa, entendo que
isso não guarda relação com o indício para o qual foram
citados os responsáveis, qual seja, RECOLHIMENTO
INJUSTIFICADO DE CONTRIBUIÇÕES AO RGPS.
Assim, resta justificado o recolhimento das contribuições,
entretanto com ressalva em relação à regularidade
do seu processamento contábil, o qual está sujeita a
determinações e recomendações sugeridas na ITC.

2.3.12 INCONSISTÊNCIAS NA GESTÃO DAS FOLHAS DE
PAGAMENTOS (item 3.3.2.3 do RT 01065/2017-2)
O item 3.3.2.3 do Relatório Técnico 01065/2017 descreve
o seguinte fato: Verificada inconsistência entre o valor
das vantagens informado nas folhas de pagamentos
vinculadas ao RPPS e ao RGPS e o valor da execução
orçamentária da despesa com pessoal e encargos
registrada no BALEXO.
Foi observado que o valor pago em vantagens foi
superior em R$ 174.575,70 ao que era devido no resumo
anual da folha de pagamento, apurado conforme tabela
28 do Relatório Técnico:
Assim, José Guilherme Junger Delôgo, Diretor Executivo,
e Dayani Bittencourt Barbosa, Controladora Interna
Municipal teriam incorrido em ofensa aos seguintes
dispositivos: art. 141, parágrafo único, da Resolução TC
261/2013; e, Instrução Normativa TC 34/2015, Anexo I.
Quanto a este item, para evitar repetições desnecessárias,
acolho os seguintes termos da ITC 079/2019 como forma
de decidir (verbis):
O gestor classificou o item 3.3.2.3 do Relatório Técnico
como sendo exclusivamente contábil, muito embora
se trate de informações extra-contábeis, e que não
teve acesso aos arquivos e documentos. Por isso,
solicitou à atual administração, mas não foi atendido.
Não apresentou nenhum documento protocolado que
comprovasse esse pedido. Finaliza solicitando a este
Tribunal de Contas oficiar o atual gestor para realizar os
acertos contábeis necessários.
A controladora interna faz relatos da impossibilidade
atender aos itens questionados na Decisão Monocrática
01998/2017-1, cita a data do início no cargo, 03 de
www.tce.es.gov.br

março de 2017, a falta de estrutura do Controle Interno
Municipal, quando afirma “sendo ainda um EUquipe”, o
que significa dizer estar atuando sozinha no sistema de
controle interno.
Afirma que os documentos necessários para justificar a
irregularidade são de natureza contábil (sic) e, por isso,
solicitou ao atual diretor, por meio de o�cio, mas que
não foi atendida.
Quanto ao não atendimento do atual gestor do
IPASJM ao seu o�cio, a controladora interna não fez
valer as prerrogativas do cargo, conforme determina
a Lei Municipal nº 1.441, de 04 de junho de 2012, que
autoriza acesso a quaisquer documentos, informações
e banco de dados indispensáveis e necessários ao
exercício das funções de controle interno, sujeitando a
responsabilidade administrativa, civil e penal o servidor
público que dificultar a ação do controle interno:
Art. 12. Constitui-se em garantias do ocupante da função
de titular da Unidade Central de Controle Interno e dos
servidores que integrarem a Unidade:
I – independência profissional para o desempenho das
atividades na administração direta e indireta;
II – acesso a quaisquer documentos, informações e banco
de dados indispensáveis e necessários ao exercício das
funções de controle interno.
§ 1º o agente público que, por ação ou omissão, causar
embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação da
Unidade Central de Controle Interno no desempenho
de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de
responsabilidade administrativa, civil e penal. (Grifouse)
O fato de o controle interno anterior não ter realizado
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auditoria na folha de pagamento, não é motivo
suficiente para ter impedido a atual responsável pelo
sistema de controle interno, junto ao IPASJM, levantar
as informações necessárias para trazer a este Tribunal de
Contas e recomendar as necessárias providências com o
fito de regularizar a inconsistência.
Ademais o arquivo FOLRPP e FOLRGP foram gerados após
o encerramento do exercício e deveriam, nos termos
do art. 141 do Regimento Interno do TCEES, terem sido
validados antes serem homologados no envio da PCA,
que ocorreu em 08/04/2017.
Diante da comprovação da irregularidade e da ausência
de fatos contábeis que pudessem modifica-la, entendo
que sejam mantidas no seu teor inicial, de natureza grave
por comprometer a fidelidade dos registros contábeis
e do sistema de controle interno, alcançando José
Guilherme Junger Delôgo, Diretor Executivo, e Dayani
Bittencourt Barbosa, Controladora Interna Municipal.
Acolho a recomendação e determinação na forma
sugerida na ITC.
2.3.13 ESTUDO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL ELABORADO
COM BASE EM DADOS INCOMPLETOS E INCONSISTENTES
GERANDO MENSURAÇÃO INADEQUADA DO PASSIVO
ATUARIAL (item 3.5.2.1 do RT 01065/2017-2)
O item 3.5.2.1 do Relatório Técnico 01065/2017 descreve
o seguinte fato: Análise no estudo de avaliação atuarial
(DEMAAT) identificou inexistência ou inconsistência de
informações relevantes apresentadas na base de dados.
No Anexo 12 - Inconsistências dos Bancos de Dados
do DRAA, dois pontos são destacados: o alto índice de
servidores com tempo de serviço anterior igual a zero
(maior que 20%) e pagamento de bene�cio inferior ao

salário mínimo.
Assim, José Guilherme Junger Delôgo, Diretor Executivo,
Sebastião Fosse, Prefeito Municipal e Wagner Ribeiro
Masioli, Presidente da Câmara Municipal, como gestores
de suas unidades, foram chamados a responder por
ofensa a seguinte base normativa: art. 13, § 1º, da
Portaria MPS 403/2008, Princípio da Competência e
Oportunidade e NBCT 16.5 e 16.10 (Resoluções CFC
1.132 e 1.137/2008).
É incontestável inconsistência na base de dados
cadastrais e inexistência de informações essências
para avaliação atuarial do RPPS de Jerônimo Monteiro.
A inação dos responsáveis não pode ser abonada pelo
desconhecimento do fato e de suas consequências.
Consta na ITC informação do Demonstrativo de
Resultados da Avaliação Atuarial – 2013, subscrito por
atuário no seguinte teor:
Diante da inexistência ou inconsistência de informações
apresentadas nas bases de dados cadastrais
encaminhadas pelo Município, adotadas premissas
técnicas que visam reduzir seus efeitos nos resultados
da avaliação atuarial. Tais inconsistências estão
relacionadas à idade dos dependentes titular, idade de
entrada no mercado de trabalho, ao tempo de serviço
anterior ao ingresso no Município e valor do bene�cio
do pensionista.
Assim correta a análise da SecexPrevidência, nos
seguintes termos:
O prefeito municipal declara que é responsabilidade do
RPPS a elaboração do cálculo atuarial, que o Município
preenche os formulários e encaminha ao IPASJM, que a
base de dados cadastrais é do setor de recursos humanos,
www.tce.es.gov.br

que sempre solicita aos servidores atualização de seus
dados, e considerada essas informações suficientes para
sanear a irregularidade apontada.
O diretor executivo atribuiu a responsabilidade pela falta
da informação do tempo de contribuição à previdência
social anterior à admissão no serviço público aos órgãos
e entidades vinculadas ao RPPS, alegando que são
encaminhados formulários para que sejam preenchidos
com as informações solicitadas pelo atuário.
O presidente da Câmara Municipal informou que as duas
únicas servidoras efetivas, lotadas na Câmara, possuem
dados atualizados e já responderam ao censo de 2018.
Encaminhou cópias das fichas cadastrais das duas
servidoras, porém, não consta a informação de tempo
de contribuição à previdência social antes da admissão
no serviço público. Observa-se no campo admissão a
informação: “02 Admissão de empregado com emprego
anterior”, porém não menciona o tempo de serviço.
O caput e o § 1º do art. 13 da Portaria MPS 403/2008,
evidencia a necessidade de o atuário consignar em seu
parecer a avaliação da qualidade da base cadastral,
devendo dispor sobre o impacto em relação aos
resultados, caso os dados estejam incompletos ou
inconsistentes, exigindo que o ente federativo tome
providências para sua adequação até a próxima avaliação
atuarial.
Portaria MPS Nº 403/2008:
[...]
Art. 13. O Parecer Atuarial deverá conter, de forma
expressa, a avaliação da qualidade da base cadastral,
destacando a sua atualização, amplitude e consistência.
§ 1º Caso a base cadastral dos segurados esteja
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incompleta ou inconsistente, o Parecer Atuarial deverá
dispor sobre o impacto em relação ao resultado apurado,
devendo ser adotadas, pelo ente federativo, providências
para a sua adequação até a próxima avaliação atuarial.
(Grifou-se)
Registra-se que a política de atualização dos dados
cadastrais dos servidores efetivos, é uma ação conjunta,
devendo ser coordenada pelo gestor do RPPS com apoio
dos demais poderes, de responsabilidade do ente.
[..]
Diante do exposto, e considerando que as justificativas
não foram suficientes para sanear o presente indicativo
de irregularidade, sugere-se a sua manutenção contra
José Guilherme Junger Delôgo, diretor executivo,
Sebastião Fosse, prefeito municipal, e Wagner Ribeiro
Masioli, presidente da Câmara Municipal por ter
permitido ‘estudo de avaliação atuarial elaborado com
base em dados incompletos e inconsistentes gerando
mensuração inadequada do passivo atuarial’.
Sugere-se, ainda, determinação aos atuais gestor do
RPPS e chefe do Poder Executivo para cumprirem o
que determina o § 1º do art. 13 da Portaria 403/2008,
‘adotando providências para sanear inconsistências
apontadas no Parecer Atuarial, até a próxima avaliação
atuarial, quanto à falta do registro do tempo de serviço
antes da admissão no serviço público’, e instituindo
forma de política municipal de atualização dos dados
dos servidores municipais efetivos, comprovando os
resultados na próxima prestação de contas do RPPS.
Considerando que base de dados incompletos e
inconsistentes é irregularidade de natureza grave, por
gerar mensuração inadequada do passivo atuarial, opina-

se pela aplicação de multa ao Sr. José Guilherme Junger
Degôlo, na forma do inciso II do art. 389 do Regimento
Interno do TCEES.

quanto à realização de avaliação atuarial inicial e em
cada balanço, e quanto à organização do RPPS baseados
em normas gerais de contabilidade e atuária.

2.3.14 DATA BASE DAS PROVISÕES INCOMPATÍVEL COM
A DATA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (item 3.5.5
do RT 01065/2017-2)

Sem comentário interpretativo, o gestor transcreve o
art. 14 da Portaria MPS 403/2008, prevendo que as
reavaliações atuariais, e os respectivos DRAA, deverão
ter como data da avaliação o último dia do exercício
anterior ao da exigência de sua apresentação, concluindo
por dizer que o DRAA de 2016, foi concluído em agosto
de 2017.

O item 3.5.5 do Relatório Técnico 01065/2017 descreve
o seguinte fato: O registro de atualização das provisões
matemáticas previdenciárias foram mensurados com
base em dezembro/2015, não reﬂetindo as variações
patrimoniais ocorridas no exercício de 2016.
Assim José Guilherme Junger Delôgo, Diretor Executivo,
teria ofendido o art. 1º, inciso I, da Lei Federal
9.717/1998; art. 69 da Lei Complementar Federal
101/2000 (LRF); art. 14 da Portaria MPS 403/2008; e,
Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público –
MCASP, 6ª edição.
Em sua justificativa, o responsável referenda os termos
do indicativo de irregularidade e argumenta que não foi
possível encaminhar o Resultado da Avaliação Atuarial
daquele exercício porque esta ficou pronta somente em
agosto/2017.
Por certo devem ser rejeitadas as razões apresentadas,
conforme bem fundamentado na ITC (verbis):
Registra-se, no item 3.5.5 do Relatório Técnico, amplo
ensinamento a respeito das razões da necessidade de
que a data-base das provisões seja compa�vel com a
data das demonstrações contábeis, em consonância com
art. 14 da Portaria MPS 403/2008, que permite sejam as
avaliações realizadas com data do último dia do exercício
anterior ao da exigência de sua apresentação ao MPS.
Destaca, ainda, que a Lei Federal 9.717/1998 é incisiva
www.tce.es.gov.br

O art. 14 da Portaria MPS 403/2008 determina que o
estudo atuarial de 2016, deve ter como data de cálculo
o dirá 31/12/2016, visto que os dados devem ser
registrados no Balanço Patrimonial, conforme exige o
art.1º do inciso I da Lei 9.717/98 e ser encaminhado ao
MPS até 31/12/2017, não havendo, portanto, nenhuma
incongruência entre as normas.
O gestor acrescentou que foi impetrada Representação
junto ao TCEES em 2014, indagando se a Prefeitura
poderia fazer aporte para cobrir gastos com despesas
administrativas do RPPS, porém a decisão só ocorreu em
07/11/2016 (Decisão - Plenário 3246/2016-1, Proc. TC
365/2016-6), não havendo tempo hábil para a realização
da avaliação atuarial no exercício de 2016.
Diante do exposto, e considerando que as justificativas
não foram suficientes para sanear o presente indicativo
de irregularidade, sugere-se a sua manutenção.
Considerando que a data base das provisões matemáticas
incompa�vel com a data das demonstrações contábeis
é irregularidade de natureza grave por não evidenciar o
passivo mensurado conforme regime de competência e
de acordo com o MCASP e as normas de contabilidade,
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desatendo o inciso I do art. 1º Lei 9.717/98 e o art. 14
da Portaria MPS 403/2008, opina-se pela aplicação de
multa ao Sr. José Guilherme Junger Degôlo, na forma do
inciso II do art. 389 do Regimento Interno do TCEES.
2.3.15 LIMITAÇÕES À ATUAÇÃO DO SISTEMA DE
CONTROLE INTERNO (item 4.1 do RT 01065/2017-2)
O item 4.1 do Relatório Técnico 01065/2017 descreve o
seguinte fato: limitação imposta atuação do sistema de
controle interno, pela administração do IPASJM, alertando
quanto ao grau de responsabilidade e complexidade das
diversas atividades a serem controladas:
Assim José Guilherme Junger Delôgo, Diretor Executivo
teria ofendido a seguinte base normativa: art. 135, § 4º,
c/c art. 137, IV do RITCEES, aprovado pela Resolução TC
261/2013 e Resolução TC 227/2011; Instrução Normativa
TC 34/2015; e, art. 5º, inciso XXIII da Lei Municipal
1.441/2012.
Segundo consta no Relatório Conclusivo de Controle
Interno (RELUCI), a Prestação de Contas Anual não
foi disponibilizada tempestivamente para emissão de
parecer, mencionando-se este fato para fins de ressalva
em suas conclusões.
Em suas justificativas este afirma desconhecer qualquer
ação visando embaraçar o controle interno, relatando,
inclusive, que no exercício 2016 foi realizada auditoria
no RPPS.
Em análise técnica, a SecexPrevidência concluiu pela
impossibilidade de imposição de restrição por parte do
citado em razão deste não ocupar a diretoria daquela
instituição no incío de 2017, época dos fatos. Assim
afastada a irregularidade.
CONCLUSÃO.

O Regime Próprio dos Servidores Públicos do Município
de Jerônimo Monteiro foi instituído por meio da Lei
Municipal 888, de 31 de dezembro de 1997 e reorganizado
por meio da Lei Municipal 1.163, de 14 de julho de 2005.
O rol de bene�cios concedidos aos seus segurados está
previsto no artigo 12 da referida legislação.
O item 3 do Relatório Técnico 1065/2017 discrimina a
existência de 425 segurados no RPPS, sendo 361 ativos,
48 aposentados e 16 pensionistas, revelando proporção
de 5,64 ativos por inativos (Fonte: Demonstrativo da
Avaliação Atuarial (DEMAAT), encaminhado em 2017,
data-base: 30/12/2015).
Em linhas gerais concluiu a unidade técnica, ao apurar
o resultado orçamentário da entidade (tabela 3- ﬂ.
9- RT 1065/2017) no exercício de 2016, que o RPPS
apresentou superávit de R$ 1.151.004,07, com as receitas
arrecadadas e as despesas empenhadas totalizado
os montantes de R$ 4.579.041,17 e R$ 3.428.037,10,
respectivamente.
Lado outro, ao tratar do equilíbrio financeiro e da
capacidade de formação de reserva do Instituto de
Previdência e Assistência do Município de Jerônimo
Monteiro, afirma a unidade técnica que a arrecadação
do exercício de 2016 (decorrente da arrecadação das
alíquotas normais de custeio) foi insuficiente para
manutenção das atividades e dos pagamentos de
bene�cios do RPPS, apresentando resultado negativo no
valor de R$ 670.133,69 (tabela 4- ﬂ. 9 do RT 1065/2017),
apesar do Balanço Financeiro apresentar resultado
positivo de R$2.438.247,17 (Tabela 07 (ﬂ. 11- RT
1065/2017).
Frente ao demonstrado no relatório técnico, os recursos
do RPPS são insuficientes para arcar com suas obrigações
www.tce.es.gov.br

e recebeu aporte financeiro para a cobertura do déficit
financeiro apresentando no valor de R$ 1.381.168,57.
O relatório técnico apurou as disponibilidades financeiras
do Instituto, que perfez em 31/12/2016 o montante
de R$ 9.067.665,98 (Tabela 06- ﬂ. 10- RT 1065/2017);
identificando que a totalidade dessas disponibilidades
estava depositada em instituições financeiras oficiais,
conforme determina a Constituição Federal de 1988 (§3º
do art. 164) e a LRF, em contas específicas, conforme
prescrito o § 1º, do artigo 43, da LRF, não apontando
qualquer impropriedade.
Por derradeiro, ante as manifestações da área técnica,
do Ministério Público de Contas, bem como aquelas
desenvolvidas no decorrer desta proposta de voto,
tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis
que as inconsistências apuradas não foram totalmente
esclarecidas mesmo tendo sido oportunizado aos
responsáveis o exercício do contraditório e a plenitude
de defesa, o que acarretou a confirmação de atos
irregulares, caracterizando graves infrações às normas
legais e regulamentares.
Destaco a divergência com a área técnica em relação a
imposição de responsabilidade à Controladora Geral do
Município, com razões expostas na análise preambular,
e a divergência em relação aos itens 2.3.7, 2.3.8 e
2.3.11 desta proposta de voto, nos quais acolhi as
razões de justificativas a despeito de sua rejeição pela
SecexPrevidência.
Entretanto, remanesceram irregularidades de natureza
grave, comprometedoras da continuidade e da solvência
do RPPS e do equilíbrio fiscal do município, fato que
corrobora a irregularidade da Prestação de Contas Anual
do Instituto de Previdência dos Servidores do referido,
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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referente ao exercício financeiro de 2016.
Ante o exposto, PROPONHO VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que
submeto à sua consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro Substituto
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
ACOLHER as razões de justificativas e afastar as
irregularidades nos seguintes itens:
1.1.1 CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE INVESTIMENTOS
EM CONTA CONTÁBIL DE EQUIVALENTES DE CAIXA
(item 3.1.4 do RT 01065/2017-2). Responsáveis: José
Guilherme Junger Delôgo, diretor executivo
1.1.2 AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL RELACIONADA
AO PRAZO DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS (item 3.2.3.1 do RT 01065/2017-2).
Responsáveis: Sebastião Fosse e José Guilherme Junger
Delôgo.
1.1.3 AUSÊNCIAS DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E APORTES FINANCEIROS (item 3.3.1.2
do RT 01065/2017-2). Responsáveis: Sebastião Fosse e
Clóvis José Fernandes Lamas
1.1.4 AUSÊNCIA DE MEDIDAS PARA A COBRANÇA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS AO RPPS
(item 3.3.1.3 do RT 01065/2017-2). Responsáveis: José
Guilherme Junger Delôgo e Dayani Bittencourt Barbosa.
1.1.5

RECOLHIMENTO

INJUSTIFICADO

DE

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RGPS (item
3.3.2.2.1 do RT 01065/2017-2). Responsáveis: José
Guilherme Junger Delôgo e Dayani Bittencourt Barbosa.
1.1.6 LIMITAÇÕES À ATUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE
INTERNO (item 4.1 do RT 01065/2017-2). Responsável:
José Guilherme Junger Delôgo.
REJEITAR as razões de justificativas, mantendo-se as
seguintes irregularidades:
1.2.1 AUSÊNCIA DE SEPARAÇÃO ORÇAMENTÁRIA,
FINANCEIRA E CONTÁBIL DOS RECURSOS E
OBRIGAÇÕES CORRESPONDENTES AOS PLANOS
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, ASSIM COMO DA
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS (item 3.1.3 do RT
01065/2017-2) Base Normativa: art. 1º, inciso I, e art. 6º,
inciso VII, da Lei Federal 9.717/1998; arts. 71 a 74 da Lei
Federal 4.320/1964; art. 8º, parágrafo único, e art. 50,
inciso I, III da LRF; e art. 21 da Portaria MPS 403/2008.
Responsáveis: José Guilherme Junger Delôgo, diretor
executivo e Dayani Bittencourt Barbosa, Controladora
Interna Municipal .
1.2.2 DIVERGÊNCIA NO REGISTRO POR COMPETÊNCIA
DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
(item 3.2.1 do RT 01065/2017-2) Base Normativa: arts.
85, 100 e 101 da Lei Federal 4.320/1964; e Regime
de Competência (NBC TSP – Estrutura Conceitual).
Responsáveis: José Guilherme Junger Delôgo, diretor
executivo e Dayani Bittencourt Barbosa, Controladora
Interna Municipal .
1.2.3 CONTROLE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
DEVIDAS AO RPPS EM DESACORDO COM A PREVISÃO
LEGAL (item 3.2.2 do RT 01065/2017-2). Base Normativa:
arts. 40, caput, e 149, § 1°, da Constituição da República
www.tce.es.gov.br

Federativa do Brasil; art. 2º da Lei Federal 9.717/1998;
arts. 88 a 90 da Lei Municipal 1.163/2005. Responsáveis:
José Guilherme Junger Delôgo, diretor executivo e Dayani
Bittencourt Barbosa, Controladora Interna Municipal .
1.2.4 AUSÊNCIA DE REGISTRO CONTÁBIL DE OBRIGAÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS E NÃO RECOLHIDAS AO RPPS
(item 3.3.1.1 do RT 01065/2017-2). Base Normativa: arts.
85, 87 e 89 da Lei Federal 4.320/1964. Responsáveis: José
Guilherme Junger Delôgo, diretor executivo e Dayani
Bittencourt Barbosa, Controladora Interna Municipal .
1.2.5 INCONSISTÊNCIA NA INFORMAÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO RPPS
(DEMREC) (item 3.3.1.4 do RT 01065/2017-2). Base
Normativa: art. 141, parágrafo único, da Resolução TC
261/2013; e, Instrução Normativa TC 34/2015, Anexo I.
Responsável: José Guilherme Junger Delôgo, diretor
executivo.
1.2.6 AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS PELA UNIDADE GESTORA
AO RPPS (item 3.3.2.1.1 do RT 01065/2017-2). Base
Normativa: arts. 40, caput, e 149, § 1°, da Constituição
da República Federativa do Brasil; art. 2º da Lei Federal
9.717/1998; e, art. 90 da Lei Municipal 1.163/2005.
Responsáveis: José Guilherme Junger Delôgo, diretor
executivo e Dayani Bittencourt Barbosa, Controladora
Interna Municipal .
1.2.7 INCONSISTÊNCIAS NA GESTÃO DAS FOLHAS DE
PAGAMENTOS (item 3.3.2.3 do RT 01065/2017-2). Base
Normativa: art. 141, parágrafo único, da Resolução TC
261/2013; e, Instrução Normativa TC 34/2015, Anexo
I. Responsáveis: José Guilherme Junger Delôgo, diretor
executivo.
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1.2.8 ESTUDO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL ELABORADO
COM BASE EM DADOS INCOMPLETOS E INCONSISTENTES
GERANDO MENSURAÇÃO INADEQUADA DO PASSIVO
ATUARIAL (item 3.5.2.1 do RT 01065/2017-2). Base
Normativa: art. 13, § 1º, da Portaria MPS 403/2008,
Princípio da Competência e Oportunidade e NBCT
16.5 e 16.10 (Resoluções CFC 1.132 e 1.137/2008).
Responsáveis: José Guilherme Junger Delôgo, diretor
executivo, Sebastião Fosse, prefeito municipal e Wagner
Ribeiro Masioli, presidente da Câmara Municipal.
1.2.9 DATA BASE DAS PROVISÕES INCOMPATÍVEL COM A
DATA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (item 3.5.5 do
RT 01065/2017-2). Base Normativa: art. 1º, inciso I, da Lei
Federal 9.717/1998; art. 69 da Lei Complementar Federal
101/2000 (LRF); art. 14 da Portaria MPS 403/2008; e,
Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público –
MCASP, 6ª edição. Responsável: José Guilherme Junger
Delôgo, diretor executivo.
JULGAR IRREGULAR a presente Prestação de Contas Anual
do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores
do Município de Jerônimo Monteiro - IPASJM - referente
ao exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade
do Sr. José Guilherme Junger Delôgo, Diretor Executivo
do IPASJM, no que tange ao aspecto técnico-contábil, nos
termos do art. 84, inciso III, alínea “d” da LC nº 621/2012,
e do art. 163, inciso IV, do Regimento Interno (Resolução
TC 261/2013); do Sr. Sebastião Fosse, Prefeito Municipal
de Jerônimo Monteiro, nos termos do art. 69 da LRF
e art. 40 da CRFB/1988 c/c o art. 57, inciso I, da LC nº
621/2012 do Sr. Wagner Ribeiro Masioli, Presidente da
Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro no exercício de
2016, nos termos do art. 57, inciso I, da LC nº 621/2012
e, da Sra. Dayani Bi�encourt Barbosa, Controladora

Interna do Município no exercício de 2016, nos termos
do art. 57, inciso I, da LC nº 621/2012, tendo em vista o
reconhecimento de irregularidades acima especificadas.
JULGAR REGULARES as contas de Clóvis José Fernandes
Lamas, Diretor do SAAE – Jerônimo Monteiro, nos termos
do art. 84, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012,
dando-lhe a devida QUITAÇÃO, conforme artigo art. 85
da mesma lei.
APLICAR multa Individual na quantia de R$ 3.000,00 (três
mil reais) aos responsáveis, Sr. José Guilherme Junger
Delôgo, Diretor Executivo do IPASJM, Sr. Sebastião Fosse,
Prefeito Municipal de Jerônimo Monteiro, e Sr. Wagner
Ribeiro Masioli, Presidente da Câmara Municipal de
Jerônimo Monteiro no exercício de 2016 e a Sra. Dayani
Bi�encourt Barbosa, Controladora Interna do Município
de Jerônimo Monteiro, com amparo no art. 87, inciso
IV c/c art. 135, incisos I e II da Lei Complementar nº
621/2012, considerando que incorreram os gestores em
irregularidades de natureza grave.
DETERMINAR:

pagamento, balancete contábil de verificação (BALVER),
declaração de recebimento integral dos valores devidos
no exercício financeiro (DELQUIT), apresentando o
resultado na próxima prestação de contas (item 2.6 da
Instrução Técnica Conclusiva 79/2019-9);
a abertura de procedimento administrativo, visando à
apuração, nos moldes da IN 32/2014, de responsabilidade/
ressarcimento ao RPPS das possíveis despesas com juros
e multas, pelos pagamentos em atraso, conforme quadro
1 do item 2.7 desta Instrução, informando os resultados
alcançados na próxima prestação de contas (item 2.7 da
Instrução Técnica Conclusiva 79/2019-9);
a abertura de procedimento administrativo, visando
apurar os valores devidos, os respectivos recolhimentos
de todo exercício de 2016 e para apuração, se for o
caso, nos moldes da IN 32/2014, de responsabilidade/
ressarcimento ao RPPS das possíveis despesas com
juros e multas, informando os resultados alcançados
na próxima prestação de contas (item 2.9 da Instrução
Técnica Conclusiva 79/2019-9);

- Aos atuais gestor do Instituto e controlador interno do
Município:

a abertura de procedimento administrativo visando, nos
moldes da IN 32/2014, apuração de responsabilidade/
ressarcimento ao RPPS das possíveis despesas com juros
e multas, em face dos pagamentos, em 15/09/2017, de
contribuições previdenciárias patronais dos exercícios de
2015 e 2016, nos valores de R$ 11.539,49 e R$ 11.126,94,
respectivamente, informando os resultados alcançados
na próxima prestação de contas do RPPS (item 2.10 da
Instrução Técnica Conclusiva 79/2019-9);

que estabeleçam instrução de controle, incluindo
técnica de ‘conciliação de saldos’ para o demonstrativo
da receita de contribuições previdenciárias devidas
e arrecadadas (DEMREC), resumo anual da folha de

a abertura de procedimento administrativo visando à
regularização dos recolhimentos dos valores devidos
ao RGPS, em virtude da contratação de serviço de
terceiros - pessoa �sica, e para apuração, nos moldes

- Ao atual gestor do Instituto, para:
encaminhar pedido ao chefe do Executivo Municipal
sugerindo alteração legislativa a fim de incluir data
de pagamento das contribuições previdenciárias,
comprovando na próxima prestação de contas (item 2.5
da Instrução Técnica Conclusiva 79/2019-9);
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da IN 32/2014, se for o caso, de responsabilidade/
ressarcimento ao RPPS das possíveis despesas com
juros e multas, informando os resultados alcançados
na próxima prestação de contas (item 2.11 da Instrução
Técnica Conclusiva 79/2019-9);
para estabelecerem ponto de controle incluindo
instrumento de conciliação das informações com vista
a assegurar a fidedignidade das informações, tendo em
vista o que estabelece o parágrafo único do art. 141 do
Regimento Interno do TCEES, apresentando resultado na
próxima prestação de contas do Instituto; (item 2.12 da
Instrução Técnica Conclusiva 79/2019-9).
- Aos atuais gestor do Instituto e chefe do Poder
Executivo.
Para cumprirem o que determina o § 1º do art. 13 da
Portaria 403/2008, ‘adotando providências para sanear
inconsistências apontadas no Parecer Atuarial, até a
próxima avaliação atuarial, quanto à falta do registro
do tempo de serviço antes da admissão no serviço
público’, e a instituindo forma de política municipal
de atualização dos dados dos servidores municipais
efetivos, comprovando os resultados na próxima
prestação de contas do RPPS (item 2.13 da Instrução
Técnica Conclusiva 79/2019-9).
RECOMENDAR:
Ao atual chefe do Poder Executivo, para iniciar processo
legislativo com a finalidade de incluir na legislação
municipal prazo para recolhimento das contribuições
previdenciárias vinculadas ao RPPS (item 2.5 da ITC
79/2019-9);
Ao atual responsável pela Controladoria Interna
Municipal, para que exerça sua missão constitucional e

infraconstitucional, na forma do que determina o art. 31
da Constituição Federal e § 4º do art. 135 c/c art. 137
e inciso IV do Regimento Interno do TCEES (itens 2.3,
2.4 e 2.6 da ITC 79/2019-9) e, para cumprir fielmente o
que determinar a instrução normativa deste Tribunal de
Contas que tratar de envio da prestação de contas, no
que concerne as verificações determinadas como ponto
de controle no Relatório e Parecer Conclusivo do Órgão
Central do Sistema de Controle Interno (RELUCI), (itens
2.10, 2.11 e 2.12 da ITC 79/2019-9).
DAR CIÊNCIA ao chefe do poder legislativo da ausência
de previsão legal relacionada ao prazo de recolhimento
de contribuições previdenciárias e da necessidade
de fixação de data de vencimento para as obrigações
previdenciárias (item 2.5 da ITC 79/2019-9).

cabível recurso, os prazos para interposição encontramse previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

DAR CIÊNCIA aos interessados.
Após o trânsito em julgado, Arquive-se.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/04/2019 - 10ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente), Domingos Augusto Taufner e Rodrigo
Coelho do Carmo;
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
(relator)
5. Ficam os responsáveis obrigados a comprovarem
perante o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da
multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir
da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454,
inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando
www.tce.es.gov.br

Acórdão 00448/2019-4
Processo: 04244/2018-5
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Guaçuí
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Responsável: IVAN VIANA DE OLIVEIRA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2017 –
REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO – DETERMINAR
– RECOMENDAR – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
RELATÓRIO
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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Tratam os presentes autos da Prestação de Contas
Anual do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Guaçuí, referente ao exercício financeiro de 2017, sob a
responsabilidade do Senhor Ivan Viana de Oliveira.
As peças contábeis encaminhadas a esta Corte
foram analisadas pelo Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia, que expediu Relatório
Técnico 399/2018-6 evidenciando procedimentos
irregulares, e opinando pela citação dos responsáveis
para apresentação de justificativas quanto aos seguintes
achados:
Tabela
Os indícios de irregularidades apontados, e também
assinalados na Instrução Técnica Inicial 598/20187, propiciaram a citação dos responsáveis para
apresentação de justificativas, determinada através da
Decisão SEGEX 577/2018-5.
Regularmente convocado (Termo de Citação 1102/20182), o Senhor Ivan Viana de Oliveira apresentou
justificativas, conforme Protocolo 18027/2018-9 –
Defesa/Justificativa 1629/2018-1 (peça 47) e Peça
Complementar 24442/2018-8 (peça 48).
Em seguida, os autos foram encaminhados ao Núcleo
de Controle Externo de Contabilidade e Economia para
prosseguimento da instrução processual, conforme
Despacho 64464/2018-8
Após proceder à análise, o NCE elaborou a Instrução
Técnica Conclusiva 681/2019-2 e opinou no sentido
de que as contas do exercício de 2017 do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí sejam julgadas
Regulares com Ressalva, na forma do artigo 84, II, da Lei
Complementar nº 621/2012.

Sugeriu ainda determinação ao atual gestor ou a quem
venha sucedê-lo no sentido de que na próxima prestação
de contas apresente os resultados apurados em função
do processo administrativo nº 3056/2018, quanto à
cobrança da dívida ativa do Serviço Autônomo de Água
e Esgoto de Guaçuí.
O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, manifestou-se
em consonância com a área técnica, opinando pela
REGULARIDADE COM RESSALVA da presente prestação
de contas anual, bem como pela expedição da
determinação proposta.
Após, vieram-me os autos para análise.
II. FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre pôr em relevo que, da análise técnica realizada
sobre a Prestação de Contas Anual do Serviço Autônomo
de Água e Esgoto de Guaçuí, ora em discussão, referente
ao exercício financeiro de 2017, sob a responsabilidade
do Senhor Ivan Viana de Oliveira, preliminarmente,
indícios de irregularidades foram detectados no
Relatório Técnico 399/2018-6 resultando na citação do
responsável com relação aos seguintes itens:

Tribunal por meio do sistema CidadES em 10/04/2018,
com base no art. 139 da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno do TCEES), descumprindo, portanto,
o prazo estabelecido regimentalmente, conforme
demonstrado abaixo:
A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal,
por meio do sistema CidadES, em 10/04/2018, nos
termos do art. 139 do Regimento Interno do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado pela
Resolução TC 261/2013, inobservado, portanto, o prazo
regimental, razão pela qual sugere-se a citação do
responsável para que apresente razões/justificativas em
função da remessa com atraso, visto que a conduta é
punível com a aplicação da multa prevista no artigo 135,
VIII da Lei Complementar Estadual nº 621/2012.
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.
Sobre o fato, argumentou o responsável Ivan Viana de
Oliveira,:

2.1 – Atraso na remessa da Prestação de Contas Anual de
2017 (Base Legal: artigo 139 do RITCEES aprovado pela
Resolução TC nº 261/2013)

Conforme relatado neste item cabe informar a Vossa
Excelência, que o atraso no envio da referida prestação
de contas do exercício de 2017 ocorreu em virtude dos
fatos relatados abaixo:

3.6.2.1 Ausência de Cobrança administrativa e/ou
judicial da dívida ativa (Base Legal: art. 39, §2º da Lei
4.320/64 c/c art. 2º, §3º da Lei Federal nº 6.830/80 c/c
Portaria STN nº437/2012 e nº 564/2004, art. 11 da Lei
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000)

1- A Superintendência de Contabilidade encaminhou a
Controladoria Geral do Município a prestação de contas
para análise e verificação em 13/03/2018 e a mesma
foi retornada em 28/03/2018, conforme cópia de
mensagens encaminhadas por email.

Quanto ao ITEM 2.1, o RT 399/2017 verificou que a
presente Prestação de Contas foi encaminhada a este

Por este motivo a Superintendência de Contabilidade não
conseguiu homologar em tempo a prestação de contas

www.tce.es.gov.br
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no prazo, uma vez que o site estava lento para verificar os
arquivos encaminhados e também ocorreram algumas
inconsistências a serem acertadas que demandaram um
tempo maior para acertos e homologação.
Ao verificar as justificativas apresentadas a Instrução
Técnica Conclusiva 681/2019-2 sugeriu o afastamento do
indício de irregularidade, por considerar que “o pequeno
atraso de 10 dias de atraso para o envio completo
da prestação de contas não prejudicou a análise da
prestação de contas.”
A área técnica ressaltou, entretanto, que o envio original
ocorreu antes da data limite, mas em função de algumas
impropriedades a prestação de contas foi recusada.
Quanto ao ITEM 3.6.2.1 (Item 2.2 da ITC), o Relatório
Técnico constatou:
3.6.2.1 Ausência de Cobrança administrativa e/ou
judicial da dívida ativa
Base Legal: art. 39, §2º da Lei 4.320/64 c/c art. 2º, §3º
da Lei Federal nº 6.830/80 c/c Portaria STN nº437/2012
e nº 564/2004, art. 11 da Lei Complementar nº 101, de
04 de maio de 2000
Considerando a análises realizada nos documentos
que compõem esta prestação de contas, constatouse que não ocorre a cobrança da Dívida Ativa e não foi
evidenciado em Notas Explicativas o motivo pelo qual
não há cobrança, portanto, evidenciando que a dívida
ativa não está sendo objeto de cobrança administrativa e/
ou judicial, evidenciada pelo percentual de recebimento
(0,00%) motivo pelo qual se opina pela CITAÇÃO do
gestor para apresentação das justificativas cabíveis em
função deste achado
Em sua defesa, o responsável argumentou que após

conhecimento do Termo de Citação n° 02412/2017-3
emitido por esta Corte e do parecer da Controladoria
Geral do Município local que trata do item em questão,
“foi protocolado junto à prefeitura municipal sob o
Processo n° 3056/2018 no dia 22 de maio de 2018 o�cio
solicitando informações, normas de procedimento e
assessoria jurídica para a realização da cobrança judicial
e outras ações pertinentes, conforme cópia deste o�cio
anexo.”
Informou ainda “... que o processo n° 3056/2018 está
tramitando no município e assim tivermos respostas
sobre o que relata o o�cio, encaminharei a esta Corte de
Contas para ser apensado ao processo TC n° 04244/20185.”
Analisando as justificativas apresentadas, relata a área
técnica que o gestor responsável não tem certeza da
realização da cobrança de dívida ativa, pois houve o
pedido de informação junto à Procuradoria do Munícipio,
por meio do processo administrativo nº 3056/2018. Em
razão disso, conclui que não houve a comprovação da
cobrança da dívida ativa pelo SAAE de Guaçuí e sugere
a manutenção do indicio de irregularidade conformada
à hipótese presente no art. 84, II da Lei Complementar
621/2012.
Embora entenda que a ofensa aos mecanismos de
arrecadação de receitas são de natureza grave e que
cabe ao responsável apresentar a sua comprovação
no prazo regulamentar fixado por este Tribunal, neste
processo em particular me submeto ao bene�cio da
dúvida quanto à efetiva infringência ao art. 39, §2º da
Lei 4.320/64 c/c art. 2º, §3º da Lei Federal nº 6.830/80
c/c Portaria STN nº437/2012 e nº 564/2004, art. 11 da
Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e
www.tce.es.gov.br

acompanho a manifestação técnica e ministerial.
III. CONCLUSÃO
Desse modo, considerando que o Ministério Público de
Contas acompanhou integralmente o entendimento da
área técnica, exposto por ocasião da Instrução Técnica
Conclusiva 681/2019-2, opinando pela regularidade com
ressalva das presentes contas, encampo os fundamentos
e conclusões explicitadas pelo corpo técnico, tornandoos parte integrante do presente voto.
Ante o exposto, PROPONHO VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que
submeto à sua consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro Substituto
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1. JULGAR REGULAR COM RESSALVA a Prestação de
Contas Anual do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Guaçuí, sob a responsabilidade do Senhor Ivan Viana de
Oliveira, relativas ao exercício financeiro de 2017, sob o
aspecto técnico-contábil, nos termos do art. 84, inciso II,
da Lei Complementar nº 621/2012, dando-se a devida
QUITAÇÃO aos responsáveis, conforme artigo art. 86
da mesma lei, tendo em vista o reconhecimento das
impropriedades descritas abaixo:
2.1 – Atraso na remessa da Prestação de Contas Anual de
2017 (Base Legal: artigo 139 do RITCEES aprovado pela
Resolução TC nº 261/2013)
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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3.6.2.1 Ausência de Cobrança administrativa e/ou
judicial da dívida ativa (Base Legal: art. 39, §2º da Lei
4.320/64 c/c art. 2º, §3º da Lei Federal nº 6.830/80 c/c
Portaria STN nº437/2012 e nº 564/2004, art. 11 da Lei
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000)
DETERMINAR ao atual gestor ou a quem lhe suceder que
na próxima prestação de contas apresente os resultados
apurados em função do processo administrativo nº
3056/2018, quanto à cobrança da dívida ativa do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí.
RECOMENDAR à unidade gestora, na pessoa de seu
atual gestor, que cumpra o prazo de encaminhamento
das futuras prestações de contas, em atendimento ao
art. 139 do RITCEES.

Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

Acórdão 00449/2019-9
Processo: 04808/2018-5
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: HDS - Hospital Doutor Dório Silva

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

Relator: João Luiz Cotta Lovatti

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/04/2019 - 10ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2017
– REGULAR COM RESSALVA – DETERMINAÇÃO - DAR
CIÊNCIA - ARQUIVAR.

4. Especificação do quórum:

O CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente), Domingos Augusto Taufner e Rodrigo
Coelho do Carmo;

RELATÓRIO.

Responsável: SONIA MARIA DALMOLIM DE SOUZA

4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
(relator)

Cuidam os autos de Prestação de Contas Anual do
Hospital Doutor Dório Silva -HDS relativa ao exercício
de 2017, sob a responsabilidade da Sra. Sônia Maria
Dalmolim de Souza – Diretora Geral.

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator

As peças contábeis, tempestivamente encaminhadas
a este Tribunal por meio do Sistema CidadES, em
28/3/2018, nos termos do artigo 139 da Resolução TC
261/2013, foram analisadas pelo Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia-NCE, que expediu
Relatório Técnico 333/2018 (arq. digital 93) evidenciando
www.tce.es.gov.br

procedimento irregular e opinando pela citação da
agente responsável para apresentação de justificativas
quanto a:
Tabela
O indício de irregularidade apontado no Relatório
Técnico 333/2018, e também assinalado na Instrução
Técnica Inicial 607/2018 (arq. digital 98), propiciou a
citação da agente responsável para apresentação de
suas justificativas, determinado pelo Coordenador
do Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia deste Tribunal (Decisão SEGEX 0586/2018 –
arq. digital 98), com fundamento no art. 63, inciso I, da
Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47, inciso IV, e 358,
inciso I, ambos do Regimento Interno deste Tribunal.
Regularmente citada, a responsável exercitou seu
direito de defesa apresentando tempestivamente
suas justificativas e documentos comprobatórios em
atendimento à Decisão Segex 0586/2018, conforme
segue:
Tabela
Prosseguindo na instrução processual, ao proceder
à análise das justificativas apresentadas o Núcleo de
Controle Externo de Contabilidade e Economia - NCE,
em Instrução Técnica Conclusiva 0520/2019 (arq.
digital 106), opina pela manutenção do indicativo de
irregularidade apontado no subitem 2.1 desta instrução
técnica (correspondente ao subitem 3.2.2.2 do Relatório
Técnico 333/2018), considerando não terem as alegações
de defesa apresentadas sido suficientes para afastar a
ilicitude apurada.
E conclui a unidade técnica opinando quanto ao aspecto
técnico-contábil:
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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(...) que a Prestação de Contas sob a responsabilidade da
Sra. Sônia Maria Dalmolim de Souza, relativamente ao
exercício de 2017, seja julgada REGULAR COM RESSALVA
com base no art. 84, inciso II, da Lei Complementar
621/2012, em face da manutenção da irregularidade 2.1
desta instrução.
Sugere, demais disso, para adequação e melhoria da
gestão do hospital, que seja determinado ao atual gestor
que:
Promova o devido ajuste das diferenças entre os registros
�sicos e contábeis relativos aos bens patrimoniais
móveis, imóveis e em almoxarifado; e
Adote normas de procedimentos objetivando o controle
de estoque e controle patrimonial.
Nos termos regimentais, foram os autos encaminhados
ao douto Ministério Público de Contas que, em Parecer
MPC 725/2019 (arq. digital 110) da lavra do Procurador
Luciano Vieira, alinhou-se ao entendimento firmado
pela ITC 520/2019, opinando pela regularidade com
ressalva das contas e quitação à responsável; ainda,
pela expedição das determinações recomendadas pela
unidade técnica.
2. FUNDAMENTAÇÃO.
2.1. DA GESTÃO PÚBLICA – aspectos orçamentários e
financeiros.
De se realçar, no que tange aos aspectos de gestão
pública, a abordagem efetuada pela unidade técnica
desta Corte quanto aos:
Pontos de controles das demonstrações contábeis
relacionados na Resolução TC 297/2016:
Atesta a área técnica haver conformidade entre os

demonstrativos contábeis a seguir confrontados:

encerramento do exercício financeiro de 2017.

a) Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em
relação aos:

Importa observar a impossibilidade de conclusão em
relação à situação financeira do HDS, vez que os saldos
contábeis e financeiros ao final do exercício são zerados
na UG, porque consolidados em conta própria do Governo
Estadual (Fundo Estadual da Saúde). Logo, não há como
afirmar, nesta análise, que o HDS se encontra equilibrado
financeiramente, que teve recursos suficientes para
arcar com as despesas realizadas e restos a pagar, etc;
ou, se situação superavitária ou deficitária.

a.1) restos a pagar não processados (base legal: arts. 85,
101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964);
a.2) restos a pagar processados (base legal: arts. 85, 101,
102 e 103 da Lei 4.320/1964);
a.3) despesa orçamentária (base legal: arts. 85, 101, 102
e 103 da Lei 4.320/1964);
a.4) saldo do exercício anterior da conta Caixa e
Equivalentes de Caixa (base legal: arts. 85, 101, 103 e
105 da Lei 4.320/1964).
b) 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).
Prosseguindo, do comparativo dos saldos devedores e
dos saldos credores (base legal: arts. 85, 86 e 88 da Lei
4.320/1964), verifica a unidade técnica observância ao
método das partidas dobradas.
Por fim, da análise da despesa executada (despesa
empenhada) no Balanço Orçamentário em relação à
dotação orçamentária atualizada (base legal: artigos
85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964), atesta a unidade
técnica que as despesas realizadas não ultrapassaram às
dotações atualizadas.
2.1.2. Disponibilidades e registros patrimoniais.
2.1.2.1. Das disponibilidades financeiras:
Apurou a unidade técnica, do confronto entre registros
contábeis relativos às disponibilidades financeiras
em conta corrente/aplicação, que as demonstrações
contábeis não evidenciam saldo contábil no
www.tce.es.gov.br

2.1.2.2. Dos estoques e dos bens móveis, imóveis e
intangíveis.
Após análise dos valores extraídos das demonstrações
contábeis e do inventário de bens ao final do exercício de
2017, constatou a unidade técnica divergência entre os
valores apurados no montante de R$ 25.581,28 (Tabela
02- RT 333/2018 – arq. 93), o que redundou no seguinte
indicativo de irregularidade apontado no Relatório
Técnico 333/2018, objeto de justificação adiante:
3.2.2.1 Divergência entre os valores apurados no
inventário anual dos bens móveis e os saldos registrados
no balanço patrimonial.
Fundamentação Legal: artigos 94 a 96 da Lei 4.320/64
Análise do relatório e do parecer do Controle Interno.
Apurou a unidade técnica que o responsável pelo
controle interno do Hospital Doutor Dório e Silva emitiu
parecer pela abstenção de opinião sobre a prestação de
contas do ente referente ao exercício de 2017, não se
pronunciando acerca de pontos de controle propostos
pela IN TC 34/2015 (vide itens 1.1.2, 1.5.2, 2.2.10, 2218,
2.2.28, 2.230, 2.231, 2232, 2.233, 2.234, 2.235, 2.3.5,
2.4.1, 2.4.3 e 2.6.6 do arq. RELUCI – arq. digital 46).
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Quanto a esse item, apesar das normas insculpidas no
art. 82, §2º da Lei Complementar 621/2012 e no art.
135, § 4º do Regimento Interno, observei a ausência de
citação da gestora e do controle interno para justificar a
“abstenção de opinião’, razão pela qual não se tratada
por falta de contraditório.

Foi inicialmente apurada divergência no montante
de R$25.581,28 entre registros �sicos e contábeis
relativos aos bens patrimoniais móveis do HDS, a seguir
demonstrada:

4 - O valor divergente R$ 69.826,08, refere-se a valores
em trânsito, cuja regularização ocorrerá no exercício
seguinte, considerando necessidade de serem recebidos
no sistema para sua contabilização;

Tabela 02 (RT 33/2018- arq. digital 93): Saldos
patrimoniais Em R$ 1,00

Instruções Técnicas conclusivas anteriores:

Fonte: Arquivos BALPAT.pdf, BALVER02.pdf, INVALMO.
pdf, INVIMOS.pdf, INVMOV.pdf, TERALM.pdf, TERIMO.
pdf, TERIMO.pdf, TERINT.pdf, TERMOVS.pdf, RESAMC.
pdf, RESAMP.pdf, RESIMO.pdf, RESMOV.pdf

as divergências entre contas ocorreram devido
lançamentos com subelemento diferente do informado
inicialmente, os quais serão passíveis de ajustes
contábeis sem maiores consequências.

Informa a unidade técnica que não foram observadas,
nos exercícios anteriores, instruções técnicas conclusivas
com proposta pela irregularidade das contas.
DO MONITORAMENTO.
Esteada no sistema de monitoramento de decisões desta
Corte, firma a unidade técnica não existir recomendações
ou determinações expedidas por este Tribunal objeto de
monitoramento nos moldes da Resolução TC 278/2014.
ANÁLISE DO INDICATIVO DE IRREGULARIDADE APONTADO
NO RELATÓRIO TÉCNICO 333/2018 E RATIFICADO NA
ITI 607/2018 E NA ITC 520/2019: divergência entre os
valores apurados no inventário anual dos bens móveis e
os saldos registrados no balanço patrimonial.
Da análise da Instrução Técnica Conclusiva 520/2019 (arq.
digital 106), extrai-se que após exame de documentos
e razões de justificativas apresentados pela agente
responsável, opinou o Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia - NCE pela manutenção
do indicativo de irregularidade apontado no subitem
3.2.2.1 do Relatório Técnico 333/2018 (arq. digital 93),
correspondente ao subitem 2.1 da ITC 520/2019, que
discorre sobre a “divergência entre os valores apurados
no inventário anual dos bens móveis e os saldos
registrados no balanço patrimonial”, infringindo artigos
94 a 96 da Lei 4.320/64.

¹ Almoxarifado Farmácia R$ 5.334.006,65; Laboratório
R$ 570.514,26; Central R$ 1.000.589,62.
² Soma dos valores do inventário de bens móveis e bens
permanente em almoxarifado.
A agente responsável, na defesa trazida aos autos,
afirma que tal divergência já fora justificada nos arquivos
RESMOV e RESAMP integrantes da presente PCA/2017,
reapresentando-os.
Observa a unidade técnica que tais arquivos apresentam
unicamente, em campo específico para tal fim, as
seguintes observações:
Arquivo RESAMP

E conclui:
Assim, além de não haver qualquer referência aos
respectivos lançamentos de ajustes no decorrer do
exercício seguinte, note-se que o arquivo RESMOV sequer
menciona a origem de tais divergências, tratando-as de
forma genérica a “valores em trânsito”.
Para melhor visualização, apresenta a unidade técnica
comparativo entre registros �sicos e contábeis ao nível de
subitem contábil, embasados nos arquivos mencionados
pela gestora, firmando que “o exercício financeiro de
2017 foi encerrado com um saldo �sico de R$ 322.600,00
sem correspondentes registros contábeis e um saldo
contábil de R$ 348.181,28 sem correspondentes
registros �sicos”, a seguir demonstrado:

2 - As divergências apuradas subitem 3281.35 deve-se ao
fato da anulação da 2016NP00557 referente estorno de
valor recebido em duplicidade em transferência recebida
do FES conforme BT440901 BT440901037.

Tabela 02-A: Saldos patrimoniais – Bens Móveis Em R$
1,00

Arquivo RESMOV

Assim, além de não haver qualquer referência aos
respectivos lançamentos de ajustes no decorrer do
exercício seguinte, note-se que o arquivo RESMOV sequer
menciona a origem de tais divergências, tratando-as de
forma genérica a “valores em trânsito”.

3 - Os valores das Entradas e Saídas (Valores do Inventário
Físico) por subitem contábil desta Tabela 10 devem ser
discriminados nas colunas Entradas e Saídas da Tabela
11
www.tce.es.gov.br

Fonte: Arquivos RESAMP.pdf e RESMOV.pdf
E conclui a unidade técnica:
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Por iniciativa própria, em consulta ao SIGEFES, identificou
a unidade técnica tão somente o seguinte lançamento
de regularização:
E, mesmo considerando tal ajuste, afirma a unidade
técnica que remanescem as seguintes divergências:
Tabela 02-B: Saldos patrimoniais – Bens Móveis Em R$
1,00
Fonte: Arquivos RESAMP.pdf, RESMOV.pdf e Nota
Patrimonial n. 2018NP01010.
Por fim, em parecer conclusivo, sugere a unidade técnica
a manutenção do indicativo de irregularidade, propondo
que tal falha seja “tratada como ressalva”, destacando
que:
(...) tanto Portaria STN n°. 548/2015, quando a Instrução
Normativa TC n. 036/2016, concedem prazo para que
os entes públicos procedam ao reconhecimento, à
mensuração e à evidenciação, e outras medidas, de bens
móveis e imóveis que jamais tenham sido registrados
no patrimônio do Ente/Órgão.
Não amparam, portanto, a situação daqueles
bens já devidamente reconhecidos e registrados
na contabilidade. A situação destes deveria estar
devidamente demonstrada e evidenciada
Diante do que expôs, opina o Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia pelo julgamento pela
regularidade com ressalva da Prestação de Contas Anual
(exercício de 2017) do Hospital Doutor Dório Silva, com
expedição de determinação ao atual gestor para que:
Promova o devido ajuste das diferenças entre os registros
�sicos e contábeis relativos aos bens patrimoniais
móveis, imóveis e em almoxarifado; e

Adote normas de procedimentos objetivando o controle
de estoque e controle patrimonial.

Conselheiro Substituto

Nos termos regimentais, encaminhados os autos
ao Ministério Público Especial de Contas, por meio
do Parecer MPC 725/2019 (arq. digital 110) da
lavra do Procurador Luciano Vieira, encampando a
Instrução Técnica Conclusiva ITC 520/2019, opina pela
regularidade com ressalva das contas do Hospital Doutor
Dório Silva relativas ao exercício de 2017, com quitação
à responsável e expedição das determinações propostas
no parecer técnico conclusivo.

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:

Por conclusão, diante das manifestações da unidade
técnica e do Ministério Público de Contas, considerando
que a irregularidade evidenciada figura como única
falha devidamente identificada e atento ao princípio da
razoabilidade, reputo fac�vel e suficiente a expedição
de determinação à gestora (ou sucessor) para adoção
de providencias com vistas a solucionar tal falha de
modo a prevenir sua reincidência - ainda que configure
a irregularidade apurada grave infração às normas legais
e regulamentares - sob pena do descumprimento desta
deliberação acarretar aplicação de sanção prevista no
art. 389, inciso IV c/c § 1º da Resolução TC nº 261/2013;
e, assim, ratifico posicionamento técnico-ministerial para
tomar, como razão de decidir, fundamentos técnicos e
legais assentados no Relatório Técnico 333/2018 e na
Instrução Técnica Conclusiva 520/2019.

1. ACÓRDÃO

1.1. Acompanhar entendimento da unidade técnica e
do Ministério Público de Contas, por JULGAR REGULAR
COM RESSALVA a presente Prestação de Contas Anual
do Hospital Doutor Dório Silva referente ao exercício
financeiro de 2017, sob a responsabilidade da Sra. Sônia
Maria Dalmolim de Souza nos termos do art. 84, inciso
II da Lei Complementar estadual nº 621/2012, dando
quitação à responsável a teor do disposto no art. 86 do
mencionado dispositivo legal.
1.2. DETERMINAR ao atual gestor do Hospital Doutor
Dório Silva, sob pena de aplicação de sanção prevista no
art. 389, inciso IV c/c § 1º da Resolução TC nº 261/2013
e outras providências cabíveis, para que:
Promova o devido ajuste das diferenças entre os registros
�sicos e contábeis relativos aos bens patrimoniais
móveis, imóveis e em almoxarifado; e
Adote normas de procedimentos objetivando o controle
de estoque e controle patrimonial.
1.3. DAR CIÊNCIA aos interessados e, após o trânsito em
julgado, arquive-se.

CONCLUSÃO

2. Unânime.

Ante o exposto, proponho VOTO no sentido de que o
Colegiado aprove a seguinte minuta de Acordão que
submeto à sua consideração.

3. Data da Sessão: 10/04/2019 - 10ª Sessão Ordinária da
Segunda Câmara.

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
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4. Especificação do quórum:
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(presidente), Domingos Augusto Taufner e Rodrigo
Coelho do Carmo;
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
(relator)
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

ACÓRDÃO TC- 489/2019
Processo: 00380/2016-1
Classificação: Tomada de Contas Especial Determinada
UG: PMJM - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: SERGIO FARIAS FONSECA, SEBASTIAO
FOSSE
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – PREFEITURA
MUNICIPAL JERÔNIMO MONTEIRO – APLICAR MULTA
– DETERMINAÇÃO - ENCAMINHAR CONCLUSÃO DA
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:

RELATÓRIO

de Contas Especial instaurada pela Portaria nº 392/2015.

Tratam os autos de Tomada de Contas Especial, cuja
instauração foi determinada por esta Corte de Contas
ao Poder Executivo do Município de Jerônimo Monteiro,
por meio da Decisão TC 3705/2015 (Processo TC
2398/2014), caso medidas administrativas não fossem
suficientes para elidir o dano em virtude de supostas
irregularidades no município durante o exercício de 2011
e 2012.

Foi elaborada por este Conselheiro Relator a Decisão
Monocrática nº 1655/2016-7, determinando a
notificação do Sr. Sebastião Fosse, para que no prazo de
10 dias encaminhasse a conclusão da TCE.

Em cumprimento à Decisão TC 3705/2015, o Prefeito
Municipal à época, Sr. Sebastião Fosse, encaminhou
o OFÍCIO/PMJM/GPM nº 765/2015, comunicando a
instauração da Tomada de Contas Especial e remetendo
cópia da Portaria Municipal 392/2015, a qual nomeia a
respectiva Comissão.

Com isso, temos o Acórdão 00251/2017-4 aplicando
multa de R$ 2.000,00 ao Sr. Sebastião Fosse, notificação
ao atual Prefeito de Jerônimo Monteiro Sr. Sergio Farias
de Fonseca para que no prazo de 30 dias encaminhasse
a conclusão da TCE.

Após, a Sra. Halessandra Damaceno de Brito – Presidente
da Comissão de Tomada de Contas, mediante o�cio às
ﬂs. 46/47, solicitou a prorrogação do prazo por mais 180
dias, tendo em vista o volume de trabalho requerido, as
limitações estruturais, de pessoal e de conhecimento
necessários.
Os autos foram remetidos à Secretaria de Controle
Externo de Previdência e Pessoal – Secex Previdência,
a qual, por meio da Manifestação Técnica 748/2016
(ﬂs. 51-54), opinou pela concessão de dilação de prazo
requerida, o que foi acompanhado por este Conselheiro
Relator através da Decisão da 2ª Câmara nº 2753/20162.
Ato con�nuo, o Núcleo de Controle de Documentos
– NCD à ﬂ. 73 informou que não consta no sistema eTCEES, documentação alguma protocolizada em nome
do Sr. Sebastião Fosse, referente à conclusão da Tomada
www.tce.es.gov.br

O Núcleo de Controle de Documentos através do
Despacho nº 4941/2017-7 (ﬂ.82), informou que não
protocolizado nenhuma documentação referente a
conclusão da TCE.

Ocorre que mais uma vez o Núcleo de Controle de
Documentos através do Despacho nº 51708/20178 informou que não consta nenhuma documentação
referente a conclusão da TCE pelo Sr. Sérgio Farias de
Fonseca.
Através da Decisão Monocrática nº 01531/2017-7 foi
reiterado à notificação ao Sr. Sergio Farias da Fonseca para
que no prazo de 30 dias improrrogáveis encaminhasse a
conclusão da TCE.
Por meio do Despacho nº 65608/2017-3 o NCD informou
que não consta no Sistema e-TCEES documentação
alguma protocolizada em nome do Sr. Sérgio Farias da
Fonseca, referente à Decisão Monocrática nº 1531/2017.
A Secretaria Geral das Sessões – SGS através do
Despacho nº 65836/2017-1 informou que o prazo para
o Sr. Sérgio Farias Fonseca encaminhar a TCE venceu no
dia 09/11/2017.
Na 42ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara realizada no dia
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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20/02/2017 foi proferido Voto aplicando multa ao gestor
pelo não envio da Tomada de Contas Especial conforme
o disposto no Acórdão TC 01753-2017-9 que ainda não
foi publicado.
No dia 19/02/2017 foi juntado aos autos à conclusão da
Tomada de Contas Especial pelo responsável.

no anexo único da IN 32/2014 e determinação ao Núcleo
de Controle de Documentos.
Ato con�nuo, os autos seguiram para o Ministério
Público de Contas que através do Procurador Luis
Henrique Anastácio elaborou o Parecer nº 01017/20191 encampando o entendimento técnico.

Ato con�nuo, por meio do despacho nº 5628/2018-3 a
Secretaria Geral das Sessões informou que o presente
processo estava na Secretaria aguardando a confecção
do Acórdão.

FUNDAMENTAÇÃO

Com isso, foi proferida a Decisão nº 00620/2018-8
deixando de aplicar multa e reiterar notificação para
envio da conclusão da tomada de contas especial.

Art. 71. O controle externo, a cargo da Assembleia
Legislativa ou da Câmara Municipal, será exercido com o
auxílio do Tribunal de Contas do Estado ao qual compete:

Os autos foram encaminhados para a SecexDenúncias
que elaborou a Manifestação Técnica nº 00606/20188 sugerindo a complementação da tomada de contas
especial, conforme Decisão Monocrática nº 01224/20187.

[...]

Diante do não atendimento ao Termo de Notificação nº
00771/2018-3, foi decidido reiterar a notificação ao Sr.
Sérgio Farias da Fonseca para que no prazo de 30 dias
encaminhasse a complementação da tomada de contas
especial.
Ante a juntada de documentos, os autos foram
encaminhados a SecexMeios que elaborou a
Manifestação Técnica nº 01164/2019-7 opinando pela
aplicação de penalidades ao Sr. Sérgio Farias da Fonseca
pelo não cumprimento da determinação exarada na
Decisão Monocrática nº 01593/2018-6 quanto ao não
envio da complementação da TCE, determinando assim
ao atual Prefeito de Jerônimo Monteiro para encaminhar
a TCE com todos os documentos/informações previstas

A Constituição do Estado do Espírito Santo, acerca das
competências do Tribunal de Contas do Estado, assim
trata a questão:

III - 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;
Logo, o Tribunal de Contas, diante de provável ocorrência
de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte
dano ao erário ou de eventual desvio de dinheiros,
bens ou valores públicos, deve adotar providências
para o fiel cumprimento da lei, bem como, determinar
a instauração de Tomada de Contas Especial, a fim de
apreciar a regular aplicação dos recursos públicos, nos
termos do inciso III do art. 71 da Constituição do Estado
do Espírito Santo.
Nos termos do artigo 14 da IN – 32/2014, o processo de
www.tce.es.gov.br

Tomada de Contas Especial deve ser encaminhado ao
Tribunal de Contas no prazo de até 90 dias, contados a
partir do ato de sua instauração, e poderá ser prorrogado
por igual período, mediante solicitação da autoridade
competente, fundamentada e tempestiva, a ser
concedida a critério do Relator, em decisão monocrática,
nos termos do seu parágrafo único.
Observo que no presente processo já tivemos a Decisão
da 2ª Câmara nº 2753/2016-2 concedendo a dilação
de prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias para a
conclusão da Tomada de Contas Especial, e também a
reiteração de notificação através da Decisão Monocrática
nº 1655/2016-7 notificando o Sr. Sebastião Fosse para a
entrega da conclusão da Tomada de Contas Especial.
De acordo com informações do NCD (ﬂ. 81) e SGS (ﬂ. 83)
o mesmo permaneceu inerte ao envio da conclusão da
Tomada de Contas Especial.
Ocorre que, logo após a 42ª Sessão Ordinária da 2º
Câmara realizada no dia 20/12/2017 em que proferi voto
multando o gestor pelo não envio da tomada de contas,
o referido documento foi protocolado ao presente
processo no dia 19/12/2017 de acordo com o Protocolo
nº 19948/2017-9.
Com isso, proferi nova decisão no sentido de retificar a
decisão anterior e encaminhei os autos a equipe técnica
para análise.
A equipe técnica constatou que a referida tomada de
contas especial não estava de acordo com as normas
contidas na IN 32/2014, motivo pelo qual foi sugerida
a complementação da TCE nos moldes da referida
instrução normativa.
Importante destacar que o responsável foi notificado
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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mais de uma vez para encaminhar a complementação da
conclusão da TCE com a documentação comprobatória,
atentando-se para os documentos exigidos no Anexo
único da IN 32/2014.
Ocorre que, a conclusão da Comissão da TCE, assim
como o restante do relatório não atende às exigências
contidas na IN 32/2014, pois inexiste parecer conclusivo,
com manifestação sucinta quanto à comprovação da
ocorrência do dano, à sua quantificação e à correta
imputação da obrigação de ressarcir a cada um dos
responsáveis.
É necessário que a Comissão de TCE, em relação a cada
um dos processos e atos analisados, ateste a existência
ou não de caracterização ou elisão do dano, em relação
aos fatos constantes no item 2.2 do Voto 1016/2015. E
observo ainda, que a Comissão não atendeu ao que foi
exarado na Decisão Monocrática nº 01593/2018-6.
Importante destacar que já se passaram 3 anos e 9
meses da decisão que deliberou pela caracterização ou
elisão do dano, nos atos de supostas irregularidades com
possibilidade de dano ao erário, conforme Decisão TC
3705/2015 – Primeira Câmara que é do dia 03/06/2015.
A Lei Orgânica nº 621/2012, autoriza a aplicação de
multa decorrente de verificação de não atendimento à
decisão desta Corte de Contas, não envio ou envio fora
de prazo de documentos ou informações que compõem
a prestação de contas ou ainda ocasionadas pela
reincidência no descumprimento de determinação deste
Tribunal. Tais permissivos estão elencados nas seguintes
previsões legais:
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;
§ 1º Ficará sujeito à multa prevista no caput deste artigo
aquele que deixar de dar cumprimento à decisão do
Tribunal, salvo motivo justificado, a critério do Tribunal
de Contas.
[...]
Art. 137. Os responsáveis que não comprovarem o
recolhimento da multa aplicada no prazo determinado,
sem prejuízo das demais sanções legais e do disposto no
inciso III do artigo 149 desta Lei Complementar, serão
inscritos no cadastro de inadimplentes do Tribunal de
Contas.
Art. 138. O valor decorrente de multa aplicada pelo
Tribunal de Contas nos termos dos artigos 134 e 135
desta Lei Complementar, quando pago após o seu
vencimento, será atualizado monetariamente na data do
efetivo pagamento.
Destaco aqui, que o Sr. Sérgio Farias Fonseca não atendeu
as determinações desta Corte de Contas por mais de uma
vez, conforme o determinado pelas Decisões anteriores.
Sendo assim, a multa deve levar em conta o caráter
dúplice da penalidade que, neste caso, deve retratar
www.tce.es.gov.br

não apenas o caráter punitivo pela atitude consciente
do gestor em não atender a determinação desta Corte,
mas também deve-se revelar o caráter pedagógico,
de modo a inibir a disseminação de comportamentos
semelhantes.
Ante todo o exposto acompanhando o entendimento
técnico e do Ministério Público de Contas, VOTO para
que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACÓRDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões
expostas pelo Relator:
Aplicar Multa no valor de R$ 3.000,00 ao Sr. Sérgio
Farias Fonseca – Prefeito de Jerônimo Monteiro, com
base no artigo 135, inciso VIII e IX da Lei Orgânica c/c
artigo 389, inciso IX do Regimento Interno desta Corte
de Contas, tendo em vista a inércia do gestor em atender
a determinação desta Corte no envio da Conclusão da
Tomada de Contas Especial.
Determinar ao Sr. Sérgio Farias Fonseca – Prefeito
Municipal de Jerônimo Monteiro que encaminhe a
esta Corte de Contas o processo de Tomada de Contas
Especial e faça constar no mesmo, todos os documentos/
informações, cabíveis, previstas no anexo único da IN
32/2014 no prazo de 60 (sessenta) dias.
Encaminhar ao NCD – Núcleo de Controle de
Documentos para que faça extração de cópia do
Relatório de Auditoria da empresa Confere Auditoria,
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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Assessoria e Consultoria Ltda., constante no processo nº
2398/2014 e junte ao presente processo, considerando
que o referido relatório foi a base para elaboração do
Relatório Técnico da 6ª Controladoria de Controle
Externo, à época, para a Decisão TC 3705/2015 e para
o Voto nº 1016/2015, resultando na presente Tomada
de Contas Especial, pois o Relatório de Auditoria deverá
ser analisado em conjunto com as novas informações e
documentos encaminhados pelo Prefeito Municipal de
Jerônimo Monteiro.

Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

Prefeito, da Prefeitura Municipal de São José do Calçado,
relativas ao exercício de 2016, sob a responsabilidade
da Sra. Liliana Maria Rezende Bullus, Prefeita Municipal.
Sendo o Sr. Jose Carlos de Almeida o responsável pelo
envio.

ACÓRDÃO TC- 490/2019

Tendo em vista o descumprimento ao prazo regimental
para envio das contas em questão, a SecexContas –
Secretaria de Controle Externo de Contas através da
Instrução Técnica Inicial – ITI n° 337/2017, sugeriu a
citação do Sr. José Carlos de Almeida, responsável pelo
envio, para que apresentasse as justificativas necessárias,
e a sua notificação para que em 15 dias improrrogáveis
encaminhasse a PCA.

Processo: 02561/2017-5
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016

2. Unânime.

UG: PMSJC - Prefeitura Municipal de São José do Calçado

3. Data da Sessão: 17/04/2019 - 11ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

Relator: Domingos Augusto Taufner

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente), Domingos Augusto Taufner (relator) e
Rodrigo Coelho do Carmo.
5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa
aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454,
inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando
cabível recurso, os prazos para interposição encontramse previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO 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

Responsável: JOSE CARLOS DE ALMEIDA, LILIANA MARIA
REZENDE BULLUS
Procuradores: HEVERTON DE OLIVEIRA BRANDAO
JUNIOR (OAB: 20661-ES), JOSE CARLOS NASCIF AMM
(OAB: 1356-ES), LUIZ BERNARD SARDENBERG MOULIN
(OAB: 12365-ES), RODRIGO JOSE PINTO AMM (OAB:
10347-ES), VICTOR BELIZARIO COUTO (OAB: 12606-ES),
PABLO DE ANDRADE RODRIGUES (OAB: 10300-ES), SILVIA
CRISTINA VELOSO (OAB: 19793-ES), MARCELO GOMES
PIMENTEL (OAB: 9144-ES), SILVESTRE DE ALMEIDA
TEIXEIRA (OAB: 70432-RJ)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO –
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO –
EXERCÍCIO DE 2016 – DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE
ENVIO DA PCA - APLICAR MULTA – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:

No mesmo sentido, decidiu este Conselheiro por meio
da Decisão Monocrática 477/2017.
Assim, o responsável encaminhou a presente Prestação
de Contas, que foi recebida e homologada neste Tribunal
pelo sistema CidadES em 26 de maio de 2017.
Ato con�nuo, o NCE – Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia elaborou Relatório Técnico
– RT n° 31/2018, e Instrução Técnica Inicial – ITI n°
46/2018, sugerindo a citação do responsável em razão
das irregularidades:
Item 2.1 – Descumprimento do prazo
encaminhamento da Prestação de Contas Anual.

para

E a Sra. Liliana Maria Rezende Bullus, Prefeita Municipal,
responsável pela Contas do exercício de 2016, pelos
apontamentos de irregularidades abaixo:

1. RELATÓRIO

Item 4.2.1 – Inobservância dos requisitos da LRF e da
LDO quanto à limitação de empenho. Responsável:
Liliana Maria Rezende Bullus;

Tratam os autos de Prestação de Contas Anual de

Item 4.3.1 – Não conformidade entre o somatório das

www.tce.es.gov.br
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receitas orçamentárias das unidades gestoras e o total
evidenciado no Balanço Orçamentário consolidado.
Responsável: Liliana Maria Rezende Bullus;

implementação do plano de amortização do déficit
técnico atuarial do RPPS. Responsável: Liliana Maria
Rezende Bullus;

Item 4.3.2 – Não conformidade entre o somatório das
despesas orçamentárias das unidades gestoras e o total
evidenciado no Balanço Orçamentário consolidado.
Responsável: Liliana Maria Rezende Bullus;

Item 7.1 – Descumprimento do limite legal de despesas
com pessoal do poder executivo e de despesas
consolidadas (Executivo e Legislativo). Responsável:
Liliana Maria Rezende Bullus;

Item 5.1 – Não conformidade entre o somatório dos
termos de disponibilidades da prefeitura, câmara, fundo
de saúde e IPAS, e o montante evidenciado no termo de
disponibilidade consolidado. Responsável: Liliana Maria
Rezende Bullus;

Item 7.4.2 – Despesas contraídas nos dois últimos
quadrimestres
de
mandato
sem
suficiente
disponibilidade de caixa para pagamento. Responsável:
Liliana Maria Rezende Bullus;

Item 5.2 – Não conformidade entre o somatório das
disponibilidades da Prefeitura, Câmara, Fundo de Saúde
e IPAS, e o montante evidenciado no balanço financeiro
consolidado. Responsável: Liliana Maria Rezende Bullus;
Item 6.1 – Não conformidade do passivo financeiro entre
Balanço Patrimonial e Dívida Flutuante. Responsável:
Liliana Maria Rezende Bullus;
Item 6.2 – Não conformidade entre o Demonstrativo dos
Restos a Pagar e o Demonstrativo da Dívida Flutuante.
Responsável: Liliana Maria Rezende Bullus;
Item 6.3 – Desconformidade do Balanço Patrimonial em
relação ao registro do superávit ou déficit financeiros por
fontes de recursos. Responsável: Liliana Maria Rezende
Bullus;
Item 6.4 – Ausência de controle das fontes de recursos
evidenciadas no demonstrativo do superávit/déficit
financeiro encaminhadas no anexo ao Balanço
Patrimonial consolidado. Responsável: Liliana Maria
Rezende Bullus;
Item 6.5 – Ausência de medidas legais para a

Item 7.5 – Aumento de despesa com pessoal pelo
titular do poder nos últimos 180 dias de seu mandato.
Responsável: Liliana Maria Rezende Bullus;
Item 8.4 – Ausência do parecer emitido pelo conselho
de acompanhamento e controle social da saúde.
Responsável: Liliana Maria Rezende Bullus;
Item 10.1 – Ausência de medidas administrativas que
viabilizassem a emissão do parecer do controle interno
sobre a Prestação de Contas Anual. Responsável: Liliana
Maria Rezende Bullus;
Item 12.1.9 – Divergência entre a Demonstração das
Variações Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em
relação ao resultado patrimonial. Responsável: Liliana
Maria Rezende Bullus;
Item 12.1.10 – Divergência entre os totais dos saldos
devedores e dos saldos credores. Responsável: Liliana
Maria Rezende Bullus.
Devidamente citados os responsáveis, apenas a
Sra. Liliana Maria Rezende Bullus apresentou suas
justificativas, conforme Resposta de Comunicação
295/2018. O Sr. José Carlos de Almeida não apresentou
www.tce.es.gov.br

suas alegações de defesa, como confirmado nos autos
pelo Núcleo de Controle de Documentos – NCD em
Despacho 31300/2018-7 e pela Secretaria Geral de
Sessões em Despacho 32116/2018-4.
Ato con�nuo, o NCE elaborou Instrução Técnica
Conclusiva – ITC n° 3557/2018, opinando quanto ao Item
2.1 – Descumprimento do prazo para encaminhamento
da Prestação de Contas Anual, pela aplicação de
multa ao Sr. José Carlos de Almeida, e a expedição de
determinações:
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas
por meio de Parecer n° 4263/2018 de lavra do Exmo.
Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, anuiu ao
posicionamento técnico.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Os presentes autos cuidam da Prestação de Contas
Anual da Prefeitura Municipal de São José do Calçado,
referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade
da Sra. Liliana Maria Rezende Bullus, portanto, estamos
a apreciar as “Contas de Governo”.
Verifico que o feito se encontra devidamente instruído.
Observados todos os trâmites legais e regimentais,
havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito, uma
vez que observados todos os trâmites legais, regimentais
e atendido os princípios constitucionais do devido
processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
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,
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dentre as competências a ele atribuídas, destacase a avaliação dos atos de gestão dos ordenadores de
despesas e administradores públicos em geral, reﬂetido
nos resultados da gestão orçamentária, financeira,
patrimonial e operacional, traduzidos nas contas anuais
por ele prestadas, com o consequente julgamento pela
regularidade com ressalvas ou irregularidade das contas.
Quanto à formalização documental, a presente Prestação
de Contas está composta por todas as demonstrações
contábeis e demais documentos exigidos pela Instrução
Normativa TC 28/201; Lei Federal nº 9.717/1998, Lei
Federal 8.212/1991 e Lei Federal 8.036/1990.
Nesse sentido, passo a apreciar a prestação de contas
em questão, para fins de emissão de acórdão, no que se
refere ao item 2.1 “Descumprimento do prazo de envio
da PCA”
Como mencionado anteriormente, a SecexContas
constatou que o responsável, Sr. José Carlos de
Almeida, prefeito responsável pelo envio das contas,
encaminhou a presente Prestação de Contas em 26
de maio de 2017, por meio do sistema CidadES, ou
seja, intempestivamente, com fulcro no artigo 123
do Regimento Interno deste Tribunal, aprovado pela
Resolução TC 261/2013, portanto, fora do prazo.
Em que pese ter sido citado através de Termo de Citação
nº 603/2017, o Sr. José Carlos de Almeida não apresentou
justificativas.
Ante a falta de apresentação das razões de justificativas,
entendo pela manutenção do presente indicativo de
irregularidade, com aplicação de multa ao responsável,
nos termos do artigo 135, inciso VIII, da Lei Orgânica
desta Corte de Contas (LC 621/2012).

Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento
da Área Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO
por que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
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 - Aplicar multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
ao Sr. José Carlos de Almeida, com base no artigo 135,
inciso VIII, da Lei Complementar 621/2012 c/c o art. 389,
inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Contas
do Espirito Santo (Resolução 261/2013), tendo em vista
o não encaminhamento da presente prestação de contas
no prazo estabelecido;
2 – Dar ciência aos interessados;
3 – Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO
MANOEL NADER BORGES:
RELATÓRIO

Domingos Augusto Taufner, com o intuito de me inteirar
de modo mais minucioso acerca do tema tratado no
processo em tela.
Na ocasião, o ilustre Conselheiro, divergindo
parcialmente do entendimento da Área Técnica e
Ministério Público de Contas, submeteu à apreciação
do colegiado a proposição de emitir parecer prévio pela
rejeição das contas da Sra Liliana Maria Rezende Bullus,
nos seguintes termos:
1 – Emitir PARECER PRÉVIO recomendando ao Legislativo
Municipal a REJEIÇÃO das contas da Prefeitura Municipal
de São José do Calçado, sob a responsabilidade da Sra.
Liliana Maria Rezende Bullus, relativas ao exercício
de 2016, nos termos do artigo 80, inciso III da Lei
complementar 621/2012 e do artigo 132, inciso III da
Resolução TCEES 261/2013, em razão da manutenção
das irregularidades a seguir:
3.12 Despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres
de mandato sem suficiente disponibilidade de caixa para
pagamento (Item 7.4.2 do RT 31/2018);
3.13 Aumento de despesa com pessoal pelo titular do
poder nos últimos 180 dias de seu mandato (Item 7.5 do
RT 31/2018);

Tratam os presentes autos da Prestação de Contas
Anual de Prefeito da Sra. Liliana Maria Rezende Bullus,
na condição de Chefe do Poder Executivo do Município
de São José do Calçado,, no exercício de 2016, sendo
chamado o Sr. Jose Carlos de Almeida como responsável
pelo seu envio.

2 – Encaminhar ao Ministério Público Estadual, após
o trânsito em julgado, cópia do presente Parecer
Prévio para que possa tomar as medidas necessárias
para apuração de eventual prática de crime, diante do
descumprimento do art. 42 da LRF;

Na 9ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, ocorrida no dia
03/04/2019, solicitei vista dos autos após a apresentação
dos respeitáveis votos proferido pelo Conselheiro

3.1 – observe as regras estabelecidas na DECISÃO
NORMATIVA 001/2018, que fixa e ratifica critérios e
orientações sobre a fiscalização das disposições do art.
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42 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), publicada no
Diário Oficial de Contas em 30/05/2018;
3.2 – regularize as inconsistências identificadas nos
demonstrativos contábeis, observadas as Normas
Brasileiras de Contabilidade e o Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público;
3.3 – observe a disposição contida no artigo 8º, parágrafo
único, da Lei Complementar 101/2000, com a adoção
de práticas de controle e evidenciação das fontes de
recursos, nos termos do Anexo 05 do Relatório de Gestão
Fiscal (Manual dos Demonstrativos Fiscais da Secretaria
do Tesouro Nacional);
4 – Dar ciência aos interessados;
5 – Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
Também propôs ao colegiado aplicar multa no valor
de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao Sr. José Carlos de
Almeida, com base no artigo 135, inciso VIII, da Lei
Complementar 621/2012 c/c o art. 389, inciso VIII, do
Regimento Interno do Tribunal de Contas do Espirito
Santo (Resolução 261/2013), tendo em vista o não
encaminhamento da presente prestação de contas no
prazo estabelecido.
Nesse contexto, peço vênias ao Relator para divergir
parcialmente do entendimento exarado nos votos
proferidos, nos termos da fundamentação a seguir
exposta:
FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente destaco que está em exame nos presentes
autos a Prestação de Contas Anual do Prefeito de São
José do Calçado, no Exercício de 2016, portanto, são
contas de governo.

Conforme definido no Manual de Inicio de Mandato,
editado por esta Corte de Contas em Novembro de
2016, “Contas de governo são aquelas prestadas pelo
chefe do Poder Executivo, compreendendo um conjunto
de demonstrativos, documentos e informações de
natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial
e operacional que permita a avaliação da gestão política
do responsável. Expressa os resultados da atuação
governamental, submetidos ao TCE-ES para apreciação
e emissão de parecer prévio com vistas a auxiliar o
julgamento levado a efeito pelo respectivo Poder
Legislativo, a quem compete o julgamento em definitivo
dessa espécie de contas.”
Também o Superior Tribunal de Justiça (ROMS 11060)
definiu que “contas de governo” são contas globais que:
“Demonstram o retrato da situação das finanças da
unidade federativa (União, Estados, Distrito Federal e
Municípios). Revelam o cumprir do orçamento, dos
planos de governo, dos programas governamentais,
demonstram os níveis de endividamento, o atender
aos limites de gasto mínimo e máximo previstos no
ordenamento para saúde, educação e gastos com
pessoal. Consubstanciam-se, enfim, nos Balanços Gerais
prescritos pela Lei 4.320/64.”
Neste contexto, as análises impressas nas peças de análise
técnica revelam que “foram observados e cumpridos
os limites constitucionais mínimos de Aplicação na
Manutenção e Desenvolvimentos do Ensino, gastos com
remuneração dos profissionais do magistério, ações e
serviços públicos de saúde e repasse de duodécimo ao
legislativo”. (RT 031/2018-1).
Também, quanto aos níveis de endividamento, o
Relatório Técnico Contábil RTC 031/2018-1, demonstra
www.tce.es.gov.br

a observância dos limites de endividamento e de
contratação de operação de créditos e concessão de
garantias.
No que pertine ao cumprimento do orçamento, a unidade
técnica apontou que a abertura de créditos adicionais
suplementares obedeceu a autorização legislativa (item
4.1 do RTC 031/2018) e que as metas de resultado
fiscal também foram cumpridas, consoante análises
contidas no item 4.2 do RT 031/2018, ITC 3557/2018 e
Manifestação Técnica 091/2019.
Pois bem.
Entendo por bem acompanhar as razões lançadas
nas análises técnicas contidas na ITC 3557/2018 e
Manifestação Técnica 091/2019, encampadas pelo
Ministério Público de Contas e pelo Relator, que opinam
pelo afastamento ou pela manutenção no campo da
ressalva dos itens de irregularidade a seguir descritos:
Inobservância dos requisitos da LRF e da LDO quanto à
limitação de empenho (item 4.2.1 do RT e 3.1 do voto
01222/2019)
Não conformidade entre o somatório das receitas
orçamentárias das unidades gestoras e o total
evidenciado no Balanço Orçamentário consolidado (item
4.3.1 do RT e item 3.2 do voto 0122/2019)
Não conformidade entre o somatório das despesas
orçamentárias das unidades gestoras e o total
evidenciado no Balanço Orçamentário consolidado (item
4.3.2 do RT)
Não conformidade entre o somatório dos termos
de disponibilidades da prefeitura, câmara, fundo de
saúde e ipas, e o montante evidenciado no termo de
disponibilidade consolidado (item 5.1 do RT e item 3.3
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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do voto 01222/2019)

01222/2019)

Não conformidade entre o somatório das disponibilidades
da Prefeitura, Câmara, Fundo de Saúde e IPAS, e o
montante evidenciado no balanço financeiro consolidado
(item 5.2 do RT e item 3.4 do voto 01222/2019)

Também acompanho o Relator em suas razões, que
divergem parcialmente da área técnica e voto pelo
afastamento do item de irregularidade que trata
da “Ausência do parecer emitido pelo conselho de
acompanhamento e controle social da saúde” (item 8.4
do RT e item 3.12 do voto 01222/2019).

Não conformidade do passivo financeiro entre Balanço
Patrimonial e Dívida Flutuante (item 6.1 do RT)
Não conformidade entre o Demonstrativo dos Restos a
Pagar e o Demonstrativo da Dívida Flutuante (item 6.2
do RT e item 3.5 do Voto 0122/2019)
Desconformidade do Balanço Patrimonial em relação ao
registro do superávit ou déficit financeiros por fontes de
recursos (item 6.3 do RT e item 3.6 do voto 01222/2019)
Ausência de controle das fontes de recursos
evidenciadas no demonstrativo do superávit/déficit
financeiro encaminhadas no anexo ao Balanço
Patrimonial consolidado (item 6.4 do RT e item 3.7 do
voto 01222/2019)
Ausência de medidas legais para a implementação do
plano de amortização do déficit técnico atuarial do RPPS
(item 6.5 do RT e item 3.8 do voto 01222/2019)

Quanto aos demais itens de irregularidade mantidos
pelo relator teço as considerações a seguir.

Disponibilidade de caixa antes da inscrição dos restos a
pagar não processados (R$):
Tabela

Despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres de
mandato sem suficiente disponibilidade de caixa para
pagamento (item 7.4.2 e 3.12 do voto 01222/2019).

Disponibilidade de caixa após da inscrição dos restos a
pagar não processados do exercício (R$):

Acerca deste indício de irregularidade o relatório técnic0
031/2018 apresentou a seguinte situação:
[...]

A inscrição de restos a pagar não processados sem
disponibilidade financeira também encontra vedação no
art. 55 da LRF.

Dos demonstrativos a seguir observou-se que o Poder
Executivo contraiu obrigações de despesa no período
vedativo com insuficiência de recursos financeiros para
pagamento, nas seguintes fontes de recursos:

Os restos a pagar empenhados e liquidados no período
vedativo, derivados ou não de contratações pactuadas
são os evidenciados no APÊNDICE G deste Relatório
Técnico, nas fontes Educação Outros Recursos.

Disponibilidade de caixa antes da inscrição dos restos a
pagar não processados (R$):

Consta do referido APÊNDICE G as seguintes informações
sobre as obrigações de despesa consideradas na
apuração: nº e data do empenho, fornecedor, histórico
da despesa, classificação dos restos a pagar entre
processados e não processados, valor, fonte de recursos,
nº e data de assinatura do contrato/congênere.

Ausência de medidas administrativas que viabilizassem
a emissão do parecer do controle interno sobre a
prestação de contas anual (item 10.1 do RT e item 3.13
do voto 01222/2019)

Tabela

Divergência entre a Demonstração das Variações
Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao
resultado patrimonial (item 12.1.9 do RT e item 3.14 do
voto 01222/2019)

Verifica-se contudo, que os valores empenhados com
recursos vinculados à conta Educação – Recursos
Próprios, no período vedativo é composta por valores
referentes a obrigações patronais, folha complementar
de horas extas e algumas despesas bancárias.

Divergência entre os totais dos saldos devedores e dos
saldos credores (item 12.1.10 do RT e item 3.15 do voto

Recursos não vinculados, constatou-se que do total
de R$ 442.221,06, R$ 131.857,83 refere-se a despesas
relacionadas a folha de pessoal (rescisão), horas extras
e obrigações patronais. Nesse sentido, considerando
apenas os valores não vinculados a despesas com
pessoal, tem-se o quadro abaixo:

Disponibilidade de caixa após a inscrição dos restos a
pagar não processados do exercício (R$):
Tabela

Quanto aos empenhos registrados à conta de
www.tce.es.gov.br

Tabela

[...]
O relator, conforme voto 01222/2019 entendeu pela
manutenção da irregularidade, fundamentando sua
decisão como segue:
[...]
Em suas razões de justificativa a responsável alega
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que as despesas contraídas na verdade cuidavam
da manutenção da máquina pública, como folha de
pagamento, obrigações patronais, repasses a entidades
sem fins lucrativos e fornecedores de so�ware, serviços
técnicos profissionais etc.

“[...]
O artigo 42 da LRF estabelece que nos 2 (dois) últimos
quadrimestres do mandato é vedado ao gestor a
contratação de obrigação sem a correspondente
disponibilidade financeira, in verbis:

eleitos em 2012, e a situação mostra-se diferente, pois
durante esse lapso temporal esta Corte estabeleceu as
premissas necessárias para a interpretação do art. 42 da
LRF e orientou seus jurisdicionados sobre tais premissas.
Vejamos.

Argumentou também que a crise nacional instalada
no exercício de 2016 prejudicou a maior fonte de
financiamentos de municípios de pequeno porte,
oriundos de recursos de transferências constitucionais e
legais.

“Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido
no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu
mandato, contrair obrigação de despesa que não possa
ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha
parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que
haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

Em 2016 estavam plenamente em vigor as Consultas TC
25/04 e 03/05 e TC 012/2007 que tratam dessa matéria,
também a IN 28/2013 que dispõe sobre a composição
e a forma de envio das prestações de contas anuais dos
Chefes dos Poderes até o exercício financeiro de 2016 e
dava outras providências.

Após seu exame dos autos, o NCE sugeriu a manutenção
do indicativo de irregularidade apontado, ante a ausência
de planejamento e controle financeiro demonstrados
pelo Município, uma vez que as despesas de caráter
continuado são, por natureza, conhecidas e repetitivas.
Cumpre ressaltar que a interpretação utilizada pela Área
Técnica desta Corte de Contas é de que o artigo 42 deve
ser interpretado em conjunto com o artigo 1º da LRF, sob
pena da interpretação isolada privilegiar o gestor, e não
as finanças públicas.
Nesse sentido, a apuração técnica do artigo 42 da LRF
parte da disponibilidade bruta de caixa, da qual são
deduzidos os Restos a Pagar Processados, e os Restos
a Pagar Não Processados de exercícios anteriores. Os
recursos que sobrarem, são chamados de Disponibilidade
Líquida de Caixa, e poderão ser utilizados para inscrição
dos Restos a Pagar Não Processados do exercício.
Quanto a este tema, é de se destacar voto proferido
quando do julgamento do Processo TC 5189/2017, que
tratou da Prestação de Contas Anual de Prefeito do
Município de Vargem Alta, no exercício financeiro de
2016:

Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade
de caixa serão considerados os encargos e despesas
compromissadas a pagar até o final do exercício. ”
A aplicação do art. 42 da LRF é complexa e foi
exaustivamente debatida nesta Corte de Contas,
especialmente porque durante um determinado
período a interpretação desse artigo embarrou em
alguns conceitos que ainda não estavam bem definidos
e a forma de apuração dessa irregularidade também não
estava adequadamente delimitada. Existia, portanto,
uma controvérsia sobre o referido artigo e que durante
um tempo foram defendidas posições diferentes.
Esse fato levou a maioria do plenário a entender pela
inaplicabilidade da irregularidade apontada como
afronta ao art. 42 da LRF, nas prestações de contas do
exercício de 2012, para garantir a segurança jurídica,
conforme voto vogal proferido na 17ª Sessão Plenária,
no dia 05/06/2018, pelo Conselheiro Sérgio Manoel
Nader Borges e acompanhado pela maioria.
No entanto, estamos agora na análise das contas do
ano de 2016, último ano do mandato dos prefeitos
www.tce.es.gov.br

Vigoravam também normativos da Secretaria do
Tesouro Nacional que abordaram de forma direta e
clara a temática do art. 42 da LRF, como o Manual de
Demonstrativos Fiscais (MDF) e a 6ª edição do Manual
de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP),
aprovados pelas portarias STN nº. 553/2014 e portaria
conjunta STN-SOF nº 01 de 10 de dezembro de 2014,
bem como da Portaria 700/2014.
Além desse arcabouço normativo existente, no intuito
de tornar mais acessível as informações e também
mais didática para os jurisdicionados, os aspectos mais
relevantes dessas normativas foram “condensados” em
um “Manual de Encerramento de Mandato”, editado
por este Tribunal, e que foi devidamente divulgado
e distribuído para Prefeitos e equipes de diversos
municípios capixabas durante um evento promovido por
esta Corte, em 25 de setembro de 2015, que objetivava
dar orientações para o último ano de mandato e preparar
os gestores para o cumprimento da legislação, que fixa
algumas regras específicas nesse o período. O citado
manual ainda está disponível para consulta no site deste
Tribunal.
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Tem-se, portanto, que por meio do “Manual de
Encerramento de Mandato”, este Tribunal, de há muito,
esclareceu as premissas concernentes ao art. 42 da LRF,
as quais servirão de base para a análise do cumprimento
desse dispositivo no exercício de 2016, em especial as
que abaixo destaco:
Contrair obrigação de despesa não tem o mesmo
significado que empenhar despesa. O empenho não cria
obrigação, mas se considera contraída a obrigação no
‘momento da formalização do contrato administrativo
ou instrumento congênere’.
Em regra, as despesas devem ser executadas e pagas
no exercício financeiro e extraordinariamente, podem
ser cumpridas no exercício seguinte, desde que haja
suficiente disponibilidade de caixa. Portanto, para
cumprimento da regra do art. 42 da LRF, o ‘limite’ a ser
observado é o de ‘disponibilidade de caixa’, considerados
todos os encargos e despesas compromissadas a pagar
até o final do exercício, respeitando a ‘ordem cronológica
das obrigações (Lei nº 8.666, de 1993, art. 5º e 92).
A disponibilidade de caixa deve constar de registro
próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão,
fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e
escriturados de forma individualizada, segregados por
vinculação (LRF, art. 50, inciso I).
Além dessas premissas, existiam três pareceres consultas
– TC 25/04 e 03/05 e TC 012/2007, que abordavam
as situações que envolviam despesas contratadas de
caráter essencial, emergencial e que dizem respeito a
serviços de caráter con�nuo e também obra plurianual
contemplada no PPA e LDO durante os dois últimos
quadrimestres do mandato, colocando tais situações
como exceções à regra geral, ou a literalidade do art. 42

da LRF.
Os referidos pareceres orientam que nessas situações
cumpre ao administrador em final de gestão pagar
apenas as parcelas da obrigação liquidadas até o
dia 31 de dezembro do exercício. Nesses casos, a
disponibilidade de caixa será afetada não pelo valor total
da obra ou serviço contratado, mas pela parte ou fração
do orçamento que corresponda à parte do cronograma
orçamentário-financeiro do exercício.
Importante ressaltar que embora os pareceres consultas
TC 25/04 e 03/05 tenham sido recentemente revogados
pela Decisão Normativa TC 001/2018, de 29 de maio de
2018, eles estavam vigentes durante o exercício de 2016
e devem ser aplicados nos processos deste período.
[...]

risco a continuidade dos serviços públicos essenciais ou
mesmo parar a máquina pública, buscou-se por meio dos
pareceres consultas inserir tais situações como exceções
à regra do art. 42 da LRF, dando aos gestores condições
de efetuar essas contratações dentro das melhores
condições, sem exigir suficiente disponibilidade de caixa
para pagamento das parcelas vincendas, afastando
necessidade de disponibilidade em caixa para cobrir os
valores correspondentes a integralidade do contrato.
Observa-se, portanto, que é apenas os valores que
excederiam o exercício financeiro que são colocados na
exceção e não toda a despesa, sendo de responsabilidade
do gestor efetuar o pagamento das despesas executadas
no exercício, ou deixar disponibilidade financeira para
cobrir tais despesas quando inscritas em restos a pagar.

Nessa situação, seguindo a imposição do art. 42 da LRF,
ocorrendo uma contratação/assunção de obrigação de
despesa que fosse ultrapassar o exercício financeiro, o
gestor deve deixar disponibilidade financeira para cobrir
integralmente a referida despesa.

Se assim não fosse, o entendimento deste tribunal
estaria em dissonância com a Lei de Responsabilidade
Fiscal, que preconiza a responsabilidade na gestão fiscal
com ação planejada e transparente, em que se previnem
riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio
das contas públicas.

Uma situação que pode exemplificar, é o caso de
contratação de serviço de limpeza pública durante o
último quadrimestre do mandato, cuja a duração do
contrato se estendesse até o exercício subsequente.
Seguindo a regra geral do art. 42 da LRF, deveria o gestor
cobrir além da despesa executada ao longo do exercício
em que foi firmado o contrato, deixar disponibilidade
financeira suficiente para cobrir as despesas desse
contrato que seriam executadas no exercício seguinte,
ou seja, o valor correspondente ao total remanescente
do contrato.

Em síntese de tudo que foi explanado nesta análise, a
configuração de afronta ao artigo 42 da LRF exige (1º)
que tenham sido contraídas despesas entre maio e
dezembro do último ano de mandato; (2º) que tais
despesas não tenham sido pagas dentro do exercício
em que realizadas; ou (3º) que não se tenha deixado
disponibilidade financeira para o pagamentos dos
restos a pagar dessas despesas contraídas naqueles oito
últimos meses de gestão, com exceção das situações
previstas nos pareceres consultas, cuja a interpretação já
foi elucidada no presente voto.”

Pensando nessas situações, para não se colocar em

Compulsando o Apêndice G do RT 31/2018, constatei
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que a fonte “Educação – Recursos Próprios” demonstra
um saldo negativo de disponibilidades financeiras líquida
em 31/12/2016 de R$ ( -122.389,49). Nota-se que há um
saldo negativo no final do exercício, comprovando que
não havia disponibilidade suficiente para cobrir os restos
a pagar processados (R$ 74.251,50) e não processados
(R$ 651,92).
Quanto a indisponibilidade líquida na fonte Não
Vinculada em (-271.770,06) e Saúde – outros recursos
(-17,90), não foram apresentados pela responsáveis as
justificativas para o afastamento da ofensa ao artigo 42.
Há, dentre outras, despesas referentes a tarifas bancárias,
juros e multa, e contribuições previdenciárias, que não
emanam de instrumento contratual, considerando-se,
nesses casos, a data do empenho para análise do art. 42
da LRF, razão pela qual entendo que todos os requisitos
para a configuração de ofensa ao artigo 42 da LRF
restaram cumpridos.
Nesse passo, após análise detida das informações
constantes no processo, entendo que houve
cometimento da infração prevista no art. 42 da LRF,
motivo pelo qual acompanho o entendimento técnico e
mantenho a irregularidade sob exame
Sobre o assunto, cabe ressaltar que o Conselheiro em
Substituição, Marco Antonio Silva quando da análise
do Processo TC 4003/2013, suscitou questionamento
acerca do prejuízo à segurança jurídica, ao exercício do
contraditório e da ampla defesa, de maneira que, em
havendo impossibilidade material da análise do item,
deve ser considerada prejudicada a análise e considerar
o item regular com ressalva.
Naquela oportunidade, inclusive, o nobre Conselheiro

em Substituição ressaltou que ao mudar o critério de
metodologia para fins de verificação do art. 42, da LRF,
resultou em uma aplicação retroativa de metodologia
muito mais criteriosa e rigorosa da que a área técnica
vinha adotando em exercícios anteriores, de forma
a violar ﬂagrantemente os princípios constitucionais
da segurança jurídica, bem como pelo exercício do
princípio do contraditório e da ampla defesa.
A respeito do tema, segurança jurídica, leciona a Prof.ª
Maria Sylvia Zanella di Pietro, verbis:
Na realidade, o princípio da proteção à confiança leva
em conta a boa-fé do cidadão, que acredita e espera
que os atos praticados pelo poder público sejam lícitos
e, nessa qualidade, serão mantidos e respeitados pela
própria Administração e por terceiros. – g.n.
In casu, porém, não há como se fixar um período
para adaptação, já que a entrada em vigor da nova
interpretação conferida pela Corte de Contas à forma
de aferição do art. 42, da Lei Complementar Federal
101/2000 se deu, exatamente, no último ano dos
mandatos, impedindo assim a adequação dos gestores
à nova sistemática.
Muito embora se tenha observado a inconsistência de
insuficiência de caixa, é de se recordar que o novo marco
interpretativo, conforme aventado no complemento de
voto do Eminente Conselheiro Sérgio Manoel Nader
Borges, se deu quando já iniciado o período de vedação
previsto no dispositivo legal, o que inviabilizava o seu
atendimento sem o risco da imputação de sanções por
sua violação.
Assim, ainda que o próprio art. 42, da Lei Complementar
Federal 101/2000, faça previsão das vedações impostas
www.tce.es.gov.br

e das obrigações a serem observadas em caso de sua
incidência, assim como a 4ª Edição do Manual de
Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) e do
Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), editados pela
Secretaria do Tesouro Nacional tenham sido considerados
como fonte para a elaboração da Nota Técnica 001/2013,
é de se constatar que o Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo – TCEES mantinha uma sistemática
específica de aferição do referido artigo o que, de certa
forma, conferia aos jurisdicionados segurança jurídica
e confiança no sentido de que o exame das contas
seguiria este padrão.
Portanto, a alteração dos parâmetros interpretativos
previstos na Nota Técnica 001/2013 promoveu profunda
alteração na metodologia de aferição do art. 42, da Lei
Complementar Federal 101/2000, impedindo que os
gestores públicos se adaptassem às novas diretrizes.
Em assim sendo, divergindo da área técnica e do
Ministério Público Especial de Contas e do Relator,
afasto a presente irregularidade, conforme razões antes
indicadas.
Aumento de despesa com pessoal pelo titular do poder
nos últimos 180 dias de seu mandato (item 8.4 do RT
031/2018 e 3.12 do voto 01222/2019).
Base Normativa: art. 21 da Lei Complementar 101/20000
O relatório Técnico sugeriu a citação da Sra. Liliana
Maria Rezende Bullus prefeita do exercício de 2016, em
razão de terem sido constatadas evidências de aumento
indevido de despesa com pessoal pelo titular do poder
nos últimos 180 dias de seu mandato.
A evidencia consistia no fato de que o total contabilizado
nas rubricas de despesas com pessoal entre 01 de julho
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e 31 de dezembro de 2016 apresentava um aumento
de 15% em relação ao total contabilizado nas mesmas
rubricas entre 01 de janeiro e 30 de junho de 2016.
Ademais havia sido identificada no sítio eletrônico
da Câmara Municipal, Lei Municipal de nº 1984 de
14/07/2016 que autorizava contratação temporária na
Secretaria de Assistência Social.
Após regular citação a responsável veio aos autos,
todavia, consoante análise técnica e voto do relator, não
trouxe elementos capazes de justificar o aumento de
15% ocorrido nos gastos com pessoal nos últimos dias
do mandato. Consoante voto 01222/2019 do Eminente
Relator:
A responsável aduz que as despesas contraídas para
contratação temporária de pessoal na Secretaria
Municipal de Assistência Social (Lei Municipal nº
1984/2016) se deram em virtude da execução dos
programas do Governo Federal, bem como o aumento
de 15% do gasto com pessoal, o que equivaleria a R$
85.561,96 ao mês, aproximadamente.
O Corpo Técnico, por conseguinte, analisou a defesa
apresentada, se manifestando pela manutenção
do indicativo de irregularidade, por não terem sido
apresentados documentos hábeis a demonstrar os
verdadeiros motivos que levaram ao aumento de gasto
com pessoal, embora a responsável não o considere
expressivo.
Já quanto as justificativas da gestora quanto a despesa
contraída através da Lei 1.984/2016, é possível constatar
a autorização para contratação de 01 (um) Assistente
Social, com remuneração de R$ 1.200,00, em virtude
de afastamento da servidora que ocupava o cargo
anteriormente.

Tendo em vista o aumento de 15% no valor total líquido
das despesas com pessoal, comparados com o primeiro
semestre, sem que, no entanto, tenha sido acostado
aos autos qualquer documento probatório e explicativo,
acolho o posicionamento técnico para manter a presente
irregularidade.

Pondero, todavia, que o referido atraso no envio da
prestação de contas anual, não causou prejuízo às
análises desta Corte de Contas 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.

Dessa forma, levando em consideração a análise
e as constatações alcançadas pela área técnica,
bem como a ausência de elementos de defesa que
demonstrassem cabalmente que o aumento dos gastos
não enseja aumento das despesas com pessoal nos
180 dias anteriores ao fim do mandato, entendo por
bem acompanhar o Relator para manter a presente
irregularidade.

Por esta razão, neste item divergindo parcialmente do
Relator, e em consonância com a Emenda Regimental
nº 010, de 26.3.2019, voto pela aplicação da multa no
valor equivalente a meio por cento da multa pecuniária
prevista no art. 135 de sua Lei Orgânica.

Quanto ao item 2.1 “Descumprimento do prazo de envio
da PCA”, consoante voto do Relator de nº 01223/2019:
Como mencionado anteriormente, a SecexContas
constatou que o responsável, Sr. José Carlos de
Almeida, prefeito responsável pelo envio das contas,
encaminhou a presente Prestação de Contas em 26
de maio de 2017, por meio do sistema CidadES, ou
seja, intempestivamente, com fulcro no artigo 123
do Regimento Interno deste Tribunal, aprovado pela
Resolução TC 261/2013, portanto, fora do prazo.
Em que pese ter sido citado através de Termo de Citação
nº 603/2017, o Sr. José Carlos de Almeida não apresentou
justificativas.
Ante a falta de apresentação das razões de justificativas,
entendo pela manutenção do presente indicativo de
irregularidade, com aplicação de multa ao responsável,
nos termos do artigo 135, inciso VIII, da Lei Orgânica
desta Corte de Contas (LC 621/2012).
www.tce.es.gov.br

Ante todo o exposto, divergindo parcialmente do
entendimento da Área Técnica e Ministério Público de
Contas e do Relator, VOTO por que sejam adotadas
as deliberações que ora submeto à apreciação deste
Colegiado.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
PARECER PRÉVIO
Emitir PARECER PRÉVIO recomendando ao Legislativo
Municipal a REJEIÇÃO das contas da Prefeitura Municipal
de São José do Calçado, sob a responsabilidade da Sra.
Liliana Maria Rezende Bullus, relativas ao exercício
de 2016, nos termos do artigo 80, inciso III da Lei
complementar 621/2012 e do artigo 132, inciso III da
Resolução TCEES 261/2013, em razão da manutenção da
irregularidade a seguir:
Aumento de despesa com pessoal pelo titular do poder
nos últimos 180 dias de seu mandato (Item 7.5 do RT
31/2018);
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RECOMENDAR ao atual gestor que:

Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.

encaminhamento da Prestação de Contas Anual.

observe as regras estabelecidas na DECISÃO NORMATIVA
001/2018, que fixa e ratifica critérios e orientações
sobre a fiscalização das disposições do art. 42 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF), publicada no Diário Oficial
de Contas em 30/05/2018;

SERGIO MANOEL NADER BORGES

E a Sra. Liliana Maria Rezende Bullus, Prefeita Municipal,
responsável pela Contas do exercício de 2016, pelos
apontamentos de irregularidades abaixo:

regularize as inconsistências identificadas nos
demonstrativos contábeis, observadas as Normas
Brasileiras de Contabilidade e o Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público;
observe a disposição contida no artigo 8º, parágrafo
único, da Lei Complementar 101/2000, com a adoção
de práticas de controle e evidenciação das fontes de
recursos, nos termos do Anexo 05 do Relatório de Gestão
Fiscal (Manual dos Demonstrativos Fiscais da Secretaria
do Tesouro Nacional);
Dar ciência aos interessados;
Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
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:
Formar ACÓRDÂO para aplicar multa no valor de R$
500,00 (quinhentos reais) ao Sr. José Carlos de Almeida,
com base no artigo 135, inciso VIII, da Lei Complementar
621/2012 c/c o art. 389, inciso VIII, do Regimento Interno
do Tribunal de Contas do Espirito Santo (Resolução
261/2013), tendo em vista o não encaminhamento da
presente prestação de contas no prazo estabelecido.
Dar ciência aos interessados;

Relator
VOTO REFORMULADO DO EXMO. SR. CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
1. RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual de
Prefeito, da Prefeitura Municipal de São José do Calçado,
relativas ao exercício de 2016, sob a responsabilidade
da Sra. Liliana Maria Rezende Bullus, Prefeita Municipal.
Sendo o Sr. Jose Carlos de Almeida o responsável pelo
envio.
Tendo em vista o descumprimento ao prazo regimental
para envio das contas em questão, a SecexContas –
Secretaria de Controle Externo de Contas através da
Instrução Técnica Inicial – ITI n° 337/2017, sugeriu a
citação do Sr. José Carlos de Almeida, responsável pelo
envio, para que apresentasse as justificativas necessárias,
e a sua notificação para que em 15 dias improrrogáveis
encaminhasse a PCA.
No mesmo sentido, decidiu este Conselheiro por meio
da Decisão Monocrática 477/2017.
Assim, o responsável encaminhou a presente Prestação
de Contas, que foi recebida e homologada neste Tribunal
pelo sistema CidadES em 26 de maio de 2017.
Ato con�nuo, o NCE – Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia elaborou Relatório Técnico
– RT n° 31/2018, e Instrução Técnica Inicial – ITI n°
46/2018, sugerindo a citação do responsável em razão
das irregularidades:
Item

2.1

–

Descumprimento
www.tce.es.gov.br

do

prazo

para

Item 4.2.1 – Inobservância dos requisitos da LRF e da
LDO quanto à limitação de empenho. Responsável:
Liliana Maria Rezende Bullus;
Item 4.3.1 – Não conformidade entre o somatório das
receitas orçamentárias das unidades gestoras e o total
evidenciado no Balanço Orçamentário consolidado.
Responsável: Liliana Maria Rezende Bullus;
Item 4.3.2 – Não conformidade entre o somatório das
despesas orçamentárias das unidades gestoras e o total
evidenciado no Balanço Orçamentário consolidado.
Responsável: Liliana Maria Rezende Bullus;
Item 5.1 – Não conformidade entre o somatório dos
termos de disponibilidades da prefeitura, câmara, fundo
de saúde e IPAS, e o montante evidenciado no termo de
disponibilidade consolidado. Responsável: Liliana Maria
Rezende Bullus;
Item 5.2 – Não conformidade entre o somatório das
disponibilidades da Prefeitura, Câmara, Fundo de Saúde
e IPAS, e o montante evidenciado no balanço financeiro
consolidado. Responsável: Liliana Maria Rezende Bullus;
Item 6.1 – Não conformidade do passivo financeiro entre
Balanço Patrimonial e Dívida Flutuante. Responsável:
Liliana Maria Rezende Bullus;
Item 6.2 – Não conformidade entre o Demonstrativo dos
Restos a Pagar e o Demonstrativo da Dívida Flutuante.
Responsável: Liliana Maria Rezende Bullus;
Item 6.3 – Desconformidade do Balanço Patrimonial em
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relação ao registro do superávit ou déficit financeiros por
fontes de recursos. Responsável: Liliana Maria Rezende
Bullus;

Variações Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em
relação ao resultado patrimonial. Responsável: Liliana
Maria Rezende Bullus;

Item 6.4 – Ausência de controle das fontes de recursos
evidenciadas no demonstrativo do superávit/déficit
financeiro encaminhadas no anexo ao Balanço
Patrimonial consolidado. Responsável: Liliana Maria
Rezende Bullus;

Item 12.1.10 – Divergência entre os totais dos saldos
devedores e dos saldos credores. Responsável: Liliana
Maria Rezende Bullus.

Item 6.5 – Ausência de medidas legais para a
implementação do plano de amortização do déficit
técnico atuarial do RPPS. Responsável: Liliana Maria
Rezende Bullus;
Item 7.1 – Descumprimento do limite legal de despesas
com pessoal do poder executivo e de despesas
consolidadas (Executivo e Legislativo). Responsável:
Liliana Maria Rezende Bullus;
Item 7.4.2 – Despesas contraídas nos dois últimos
quadrimestres
de
mandato
sem
suficiente
disponibilidade de caixa para pagamento. Responsável:
Liliana Maria Rezende Bullus;
Item 7.5 – Aumento de despesa com pessoal pelo
titular do poder nos últimos 180 dias de seu mandato.
Responsável: Liliana Maria Rezende Bullus;
Item 8.4 – Ausência do parecer emitido pelo conselho
de acompanhamento e controle social da saúde.
Responsável: Liliana Maria Rezende Bullus;
Item 10.1 – Ausência de medidas administrativas que
viabilizassem a emissão do parecer do controle interno
sobre a Prestação de Contas Anual. Responsável: Liliana
Maria Rezende Bullus;
Item 12.1.9 – Divergência entre a Demonstração das

Devidamente citados os responsáveis, apenas a
Sra. Liliana Maria Rezende Bullus apresentou suas
justificativas, conforme Resposta de Comunicação
295/2018. O Sr. José Carlos de Almeida não apresentou
suas alegações de defesa, como confirmado nos autos
pelo Núcleo de Controle de Documentos – NCD em
Despacho 31300/2018-7 e pela Secretaria Geral de
Sessões em Despacho 32116/2018-4.
Ato con�nuo, o NCE elaborou Instrução Técnica
Conclusiva – ITC n° 3557/2018, opinando quanto ao Item
2.1 – Descumprimento do prazo para encaminhamento
da Prestação de Contas Anual, pela aplicação de
multa ao Sr. José Carlos de Almeida, e a expedição de
determinações:
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas
por meio de Parecer n° 4263/2018 de lavra do Exmo.
Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, anuiu ao
posicionamento técnico.

Verifico que o feito se encontra devidamente instruído.
Observados todos os trâmites legais e regimentais,
havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito, uma
vez que observados todos os trâmites legais, regimentais
e atendido os princípios constitucionais do devido
processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo –
TCEES tem suas competências previstas nos artigos 31,
§ 1º, 71 a 75, da Constituição Federal; nos artigos 71
a 75 da Constituição Estadual; e na Lei Complementar
nº 621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de forma que,
dentre as competências a ele atribuídas, destacase a avaliação dos atos de gestão dos ordenadores de
despesas e administradores públicos em geral, reﬂetido
nos resultados da gestão orçamentária, financeira,
patrimonial e operacional, traduzidos nas contas anuais
por ele prestadas, com o consequente julgamento pela
regularidade com ressalvas ou irregularidade das contas.
Quanto à formalização documental, a presente Prestação
de Contas está composta por todas as demonstrações
contábeis e demais documentos exigidos pela Instrução
Normativa TC 28/201; Lei Federal nº 9.717/1998, Lei
Federal 8.212/1991 e Lei Federal 8.036/1990.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Nesse sentido, passo a apreciar a prestação de contas
em questão, para fins de emissão de acórdão, no que se
refere ao item 2.1 “Descumprimento do prazo de envio
da PCA”

Os presentes autos cuidam da Prestação de Contas
Anual da Prefeitura Municipal de São José do Calçado,
referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade
da Sra. Liliana Maria Rezende Bullus, portanto, estamos
a apreciar as “Contas de Governo”.

Como mencionado anteriormente, a SecexContas
constatou que o responsável, Sr. José Carlos de
Almeida, prefeito responsável pelo envio das contas,
encaminhou a presente Prestação de Contas em 26
de maio de 2017, por meio do sistema CidadES, ou

É o relatório.
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seja, intempestivamente, com fulcro no artigo 123
do Regimento Interno deste Tribunal, aprovado pela
Resolução TC 261/2013, portanto, fora do prazo.
Em que pese ter sido citado através de Termo de Citação
nº 603/2017, o Sr. José Carlos de Almeida não apresentou
justificativas.
Ante a falta de apresentação das razões de justificativas,
entendo pela manutenção do presente indicativo de
irregularidade, com aplicação de multa ao responsável,
nos termos do artigo 135, inciso VIII, da Lei Orgânica
desta Corte de Contas (LC 621/2012).
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento
da Área Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO
por que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
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 - Aplicar multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos
reais) ao Sr. José Carlos de Almeida, com base no artigo
135, inciso VIII, da Lei Complementar 621/2012 c/c o
art. 389, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de
Contas do Espirito Santo (Resolução 261/2013), tendo
em vista o não encaminhamento da presente prestação
de contas no prazo estabelecido;
2 – Dar ciência aos interessados;
3 – Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
DOMINGOS
Relator

AUGUSTO

TAUFNER

1. ACÓRDÃO TC-490/2019 – SEGUNDA CÂMARA

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Aplicar multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos
reais) ao Sr. José Carlos de Almeida, com base no artigo
135, inciso VIII, da Lei Complementar 621/2012 c/c o
art. 389, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de
Contas do Espirito Santo (Resolução 261/2013), tendo
em vista o não encaminhamento da presente prestação
de contas no prazo estabelecido;

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
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

1.2. Dar ciência aos interessados;
1.3. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime. Nos termos do voto do relator, conselheiro
Domingos Augusto Taufner, que encampou o voto-vista
do conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges quanto à
redução do valor da multa.

ACÓRDÃO TC- 491/2019
Processo: 05157/2017-3
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016

3. Data da Sessão: 17/04/2019 - 11ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

UG: PMM - Prefeitura Municipal de Marataízes

4. Especificação do quórum:

Responsável: JANDER NUNES VIDAL, ROBERTINO
BATISTA DA SILVA

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente), Domingos Augusto Taufner (relator) e
Rodrigo Coelho do Carmo.
5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa
aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454,
inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando
cabível recurso, os prazos para interposição encontramse previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
www.tce.es.gov.br

Relator: Domingos Augusto Taufner

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
– EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE MARATAÍZES – IRREGULAR – MULTA –
DETERMINAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas Anual da Prefeitura
Municipal de Marataízes, referente ao exercício
financeiro de 2016, sob a responsabilidade de Jander
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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Nunes Vidal, na qualidade de ordenador de despesas e,
Robertino Batista da Silva.
Através de Relatório Técnico RT 903/2017-4 e Instrução
Técnica Inicial ITI 1344/2017-9, a Secretaria de Controle
Externo de Contas – SecexContas opinou pela citação
dos responsáveis - Decisão Monocrática 1717/20172, sendo o Sr. Robertino Batista da Silva para justificar
sobre o Descumprimento do prazo de envio da Prestação
de Contas (item 2.1) e o Sr. Jander Nunes Vidal, pelos
indícios de irregularidades a seguir:
3.2.2 Divergência entre o saldo contábil dos
demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de
bens imóveis e bens intangíveis.
Fundamentação legal: arts. 94 a 96 da Lei 4.320/64.
Responsável: Jander Nunes Vidal.
3.3.1 Ausência do encaminhamento da PCA ao Controle
Interno inviabilizando a emissão de parecer conclusivo
sobre a Prestação de Contas Anual.
Fundamentação legal: arts. 135, §4º e 138, §3º do
RITCEES, art. 5º da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES
34/2015.
Responsável: Jander Nunes Vidal.
4.1 Ausência de comprovação de cumprimento de
determinação.
Responsável: Jander Nunes Vidal.
Regularmente citado, o responsável Sr. Robertino Batista
da Silva, apresentou tempestivamente as razões de
justificativa (Defesa/Justificativa 318/2018-2 e Peça
Complementar 5075/2018-1). Quanto ao Sr. Jander
Nunes Vidal, não foi apresentada qualquer justificativa,
sendo considerado revel por meio de Decisão

Monocrática 791/2018-1.
Instado a se manifestar, o Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia – NCE, por meio de
Instrução Técnica Conclusiva ITC 2265/2018-8, opinou
pela irregularidade da Prestação de Contas Anual
da Prefeitura Municipal de Marataízes, referente ao
exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Jander
Nunes Vidal.
O Ministério Público de Contas, através de Parecer
2859/2018-9 do Procurador Geral Dr. Luciano Vieira,
acompanhou o entendimento técnico, pugnando ainda
pela aplicação de multa pecuniária.
É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Os presentes autos cuidam da Prestação de Contas
Anual Prefeitura Municipal de Marataízes, referente ao
exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade do
Sr. Jander Nunes Vidal, na qualidade de ordenador de
despesa e do Sr. Robertino Batista da Silva, responsável
pelo envio da PCA, passível de aplicação de multa,
quando enviado intempestivamente, nos termos do art.
135 da LC 621/2012 (item 2.1 da RT 903/2017-4).
Verifico que o feito se encontra devidamente instruído.
Observados todos os trâmites legais e regimentais
e atendido os princípios constitucionais do devido
processo legal, da ampla defesa e do contraditório,
havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito.
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
www.tce.es.gov.br

nº 621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de forma que,
dentre as competências a ele atribuídas, destacase a avaliação dos atos de gestão dos ordenadores de
despesas e administradores públicos em geral, reﬂetido
nos resultados da gestão orçamentária, financeira,
patrimonial e operacional, traduzidos nas contas anuais
por ele prestadas, com o consequente julgamento
pela regularidade, regularidade com ressalvas ou
irregularidade das contas.
A referida Prestação de Contas foi encaminhada,
recebida e homologada nesta Corte de Contas através
do sistema CidadES em 17 de abril de 2017, ou
seja, intempestivamente, nos termos do art. 139 da
Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo.
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 pela equipe técnica desta Corte na presente
Prestação de Contas:
IRREGULARIDADES
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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3.1. Descumprimento do prazo de envio da Prestação
de Contas (item 2.1 do RT 903/2017).
Fundamentação legal: art. 139, Resolução TC 261/2013.
Responsabilidade do Sr. Robertino Batista da Silva
A Secretaria de Controle Externo de Contas –
SecexContas constatou ter sido a presente Prestação de
Contas encaminhada intempestivamente, no 17 de abril
de 2017.
O responsável apresentou manifestação da lavra da
Contadora Municipal Giovana Fabre da Silva como razões
de justificativa, onde informa que as Novas Normas
Contábeis implicam em frequentes adaptações no
so�ware utilizado pelo Município, afetando o trabalho
da Contabilidade em razão do atraso na remessa dos
arquivos por diversos setores envolvidos na PCA.
Alegou, ainda, ter sofrido um “ataque” por hackers, que
invadiram o servidor da Prefeitura e deletaram todos os
dados constantes do sistema, o que comprovou por meio
de documento em anexo à defesa (boletim unificado
32185007, registrado em 27/03/2017).
Acrescentou, por fim, que o Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo prorrogou o prazo de entrega
da PCA 2016 para o dia 09/04/2017, sendo então a
presente PCA encaminhada pela Prefeitura Municipal de
Marataízes em 08/04/2017, que veio a ser homologada
em 17/04/2017 devido à ausência de certificado digital
da Controladora a época.
Em sua Instrução Técnica Conclusiva, o Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia – NCE opinou pelo
acolhimento das justificativas do Sr. Robertino Batista da
Silva apresentadas e não aplicação de multa pecuniária

ao responsável, haja vista que as contas encaminhadas
em 08/04/2017 poderiam ser homologadas haja vista
não haver impedimentos identificados no sistema,
não sendo constatadas retificações posteriores ao
encaminhamento.

inventário �sico.

Ante o exposto, acompanho o posicionamento técnico,
para afastar a presente irregularidade, acolhendo
as justificativas apresentadas, por entender terem se
mostrado plausíveis, e ainda, por não terem ocorrido
modificações nas contas prestadas em 08/04/2017, data
esta tempestiva.

Pois bem.

3.2. Divergência entre o saldo contábil dos
demonstrativos contábeis e o valor dos inventários
de bens imóveis e bens intangíveis (item 3.2.2 do RT
903/2017).
Fundamentação legal: arts. 94 a 96 da Lei 4.320/64.
Responsabilidade do Sr. Jander Nunes Vidal
Segundo apurou a Secretaria de Controle Externo
de Contas – SecexContas, o valor inventariado de
bens imóveis e bens intangíveis não foi devidamente
evidenciado em sua respectiva conta contábil,
demonstrando falhas na contabilização, nas conciliações
e/ou inventário ou não elaboração do inventário �sico,
na medida em que há divergências entre o inventário de
bens e os valores registrados na contabilidade:
Fonte: Processo TC 05157/2017-3 - Prestação de Contas
Anual/2016
Conforme observa-se da tabela, há divergências
demonstradas no valor inventariado de bens imóveis e
bens intangíveis, pressupondo falhas na contabilização,
nas conciliações e/ou inventário ou não elaboração do
www.tce.es.gov.br

O responsável não apresentou as justificativas, vindo a
ser decretada a sua consequente revelia, e o Núcleo de
Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE
sugeriu a manutenção da irregularidade em análise.
Esta Corte por um determinado período, por meio
da Resolução TC nº 221/2010, 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, vindo tal resolução ser alterada pela
Resolução TC nº 258/2013 que no presente momento
encontra-se totalmente revogada pela Instrução
Normativa TC nº 36/2016, restabelecendo 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”.
Assim, considerando que foram apresentados os valores
inventariados, ainda que não devidamente evidenciado
em sua respectiva conta contábil e ausente de notas
explicativas, mas, ponderando o prazo previsto na IN
36/2016 e Portaria STN 548, para adoção dos novos
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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procedimentos contábeis, com prazo previsto para até
2019, entendo que deve ser mantida a irregularidade,
mas sem macular as contas ora em análise, sendo
objeto de ressalva, caso não houvessem outras
irregularidades, com determinação para que se promova
as ações corretivas necessárias para que quando for a
data limite da consolidação das contas públicas nacionais
sob a mesma base conceitual, possam de fato estar os
valores devidamente evidenciadas, de forma a sanar
as divergências entre o inventário de bens e os valores
registrados na contabilidade.
3.3 Ausência do encaminhamento da PCA ao Controle
Interno inviabilizando a emissão de parecer conclusivo
sobre a Prestação de Contas Anual (item 3.3.1 do RT
903/2017).
Fundamentação legal: arts. 135, §4º e 138, §3º do
RITCEES, art. 5º da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES
34/2015.
Responsabilidade do Sr. Jander Nunes Vidal
A Secretaria de Controle Externo de Contas – Secex
Contas verificou a não realização da análise da PCA
pelo Controle Interno do Município de Marataízes,
considerando conforme manifestação no Relatório do
Controle Interno ante a não remessa da PCA aquele
órgão, vindo este então a abster-se de emitir opinião.
Como demonstrado pelo NCE, o relatório e parecer
conclusivo emitido pelo órgão central do sistema de
controle interno não está em conformidade com o que
prevê a IN 34/2015, em seu anexo I, que estabelece o
layout a ser seguido na tabela 6 do anexo II da mesma
Instrução Normativa.

Ante a ausência de defesa do Sr. Jander Nunes Vidal, e
a sua consequente revelia, acompanho o entendimento
técnico e ministerial para manter a irregularidade em
comento.
3.4. Ausência de comprovação de cumprimento de
determinação (item 4.1 do RT 903/2017).
Responsável: Jander Nunes Vidal.
Da análise realizada pela Secretaria de Controle Externo
de Contas – SecexContas constatou-se que os documentos
que compõem a Prestação de Contas não são suficientes
para apurar o cumprimento da determinação expedida
pelo Parecer Prévio TC 10/2014, de 11/02/2014 (Proc. TC
2201/2012), bem como a determinação expedida pelo
Parecer Prévio 64/2016 (TC 3634/2015), que reitera a
determinação anterior, conforme transcrita:
2.2 cumpra determinação já expedida pelo Parecer
Prévio TC 10/2014, de 11/02/2014 (Proc. TC 2201/2012),
realizando a devida revisão do processo de atualização
do sistema de dados da dívida ativa, juros, multa e
atualização monetária e informando a este Tribunal
de Contas sobre o resultado do cumprimento da
determinação, sob pena de aplicação de multa por
reincidência no descumprimento de determinação do
Tribunal de Contas, nos termos do artigo 135, inciso VII,
da Lei Complementar Estadual nº 621/2012.
O que se vê, é que já foram duas determinações expedidas
a fim de que fosse realizada a revisão do sistema de dados
da dívida ativa, juros, multa e atualização monetária e
informada a este Tribunal, sem o devido cumprimento,
o que caracteriza descumprimento reincidente, passível
de multa nos termos do art. 389, VII do RITCEES c/c
os art. 87, inciso IV e art. 135 da LC. N° 621/2012, que
www.tce.es.gov.br

corresponde a 25%, o equivalente a R$25.000,00 (vinte
e cinco mil reais).
No entanto, considerando que a publicação do Parecer
Prévio 64/2016, com a repetida determinação já expedida
pelo Parecer Prévio TC 10/2014, ter sido publicada em
30/09/2016, já ao final do exercício ora em análise,
entendo por não considerar reincidente, considerando
tempo exíguo para o cumprimento reiterado.
Assim, considerando o não cumprimento da decisão,
bem como ao fato de não ser possível verificar a situação
dos créditos relativos a exercícios anteriores, pois o
arquivo “02_DEMDATA_253.pdf” apresenta inscrições
de dívida ativa ocorrida apenas no exercício de 2016,
e ainda a ausência de defesa do Sr. Jander Nunes
Vidal, conforme considerada sua revelia, acompanho
o entendimento técnico e ministerial para manter a
irregularidade, aplicando a multa, do artigo 135, inciso
I, da LC. N° 621/2012, e determinação.
Por fim, ressalto o entendimento adotado pelo
Supremo Tribunal Federal, conforme decisão proferida
no RE 848.826, de que para os fins do art. 1º, inciso I,
alínea g, da Lei Complementar 64/90, que trata de
inelegibilidade, a apreciação das contas dos prefeitos,
tanto as de governo quanto as de gestão, deverá ser feita
pelo Legislativo Municipal, com auxílio dos Tribunais
de Contas competentes, cujo parecer prévio somente
deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores.
Em razão do referido entendimento, a ATRICON
(Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do
Brasil), apresentou recomendação a todos os Tribunais
de Contas do Brasil, através da Resolução nº 01/2018, de
13 de agosto de 2018, que dispôs sobre as deliberações
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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nos processos em que o Prefeito figura como ordenador
de despesa.
A Resolução nº 01/2018, da ATRICON, traz as seguintes
recomendações:
Art. 1° - No processo de contas de gestão em que o
Prefeito figurar como ordenador de despesa, o Tribunal
de Contas emitirá:
I – parecer prévio, que instrumentalizará o julgamento
pela Câmara Municipal, para os fins do art. 1º, inciso I,
alínea “g”, da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990 (alterado pela Lei Complementar nº 135, de 4 de
junho de 2010); e
II – acórdão de julgamento, para os demais efeitos,
como, por exemplo, imputação de débito, aplicação de
multa, entre outros.
§ 1º – O parecer prévio de que trata o inciso I do
caput deste artigo aplica-se somente ao prefeito, não
abrangendo os demais ordenadores de despesa do
Município, cujas contas são julgadas exclusivamente
pelo Tribunal de Contas.
§ 2º – Não se aplica a emissão do parecer prévio
previsto neste artigo, ainda que figure o prefeito como
responsável, nos processos cujo objeto seja a fiscalização
e o julgamento da aplicação de recursos recebidos por
meio de transferências voluntárias e de transferências
fundo a fundo.

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 todo o exposto, acompanhando parcialmente o
entendimento da Área Técnica e Ministério Público de
Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação que
ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. 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:
JULGAR IRREGULARES as Contas Anual da Prefeitura
Municipal de Marataízes, referente ao exercício de
2016, sob a responsabilidade do Sr. Jander Nunes Vidal,
na forma do artigo 84, III, “d” da Lei Complementar
621/2012, em face da manutenção dos seguintes
indicativos de irregularidades:

Art. 2° - Após o trânsito em julgado do processo, os
Tribunais de Contas deverão dar ciência dos atos
decisórios previstos no art. 1º à Justiça Eleitoral.

2.2.2 Ausência do encaminhamento da PCA ao Controle
Interno inviabilizando a emissão de parecer conclusivo
sobre a Prestação de Contas Anual (item 3.3.1 do RT
903/2017).

Desta feita, seguindo as recomendações supracitadas,
baseadas na decisão proferida pelo STF no RE 848.826,

Fundamentação legal: arts. 135, §4º e 138, §3º do
RITCEES, art. 5º da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES
www.tce.es.gov.br

34/2015.
2.2.3 Ausência de comprovação de cumprimento de
determinação (item 4.1 do RT 903/2017).
Aplicar multa pecuniária no percentual de 5% (cinco por
cento), equivalente ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), ao Sr. Jander Nunes Vidal, na forma do art.s. 87,
inciso IV, e 135, I e II da LC. N° 621/2012.
DETERMINAR ao atual gestor que
Que Cumpra a determinação já expedida pelo Parecer
Prévio TC 10/2014, de 11/02/2014 (Proc. TC 2201/2012)
e no Parecer Prévio 64/2016, de 29/08/2016 (TC
3634/2015) realizando a devida revisão do processo de
atualização do sistema de dados da dívida ativa, juros,
multa e atualização monetária e informando a este
Tribunal de Contas sobre o resultado do cumprimento
da determinação, sob pena de aplicação de multa por
reincidência no descumprimento de determinação do
Tribunal de Contas, nos termos do artigo 135, inciso VII,
da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
1.3.2 Que regularize as inconsistências identificadas nos
demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de
bens, observadas as Normas Brasileiras de Contabilidade
e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público;
Observar que este julgamento não produzirá efeitos
para os fins do art. 1º, I, g da Lei Complementar nº
64/90 (alterado pela Lei Complementar nº 135, 4 de
junho de 2010), em relação a senhor Jander Nunes
Vidal, Prefeito Municipal de Marataízes, por força da
tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na decisão do
Recurso Extraordinário nº 848.826/DF
Enviar, após o trânsito em julgado, a comunicação do
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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julgamento, por força da tese firmada pelo Supremo
Tribunal Federal já citada, sob a forma de parecer
prévio, dirigido à Câmara Municipal de Marataízes,
recomendando a REJEIÇÃO DAS CONTAS, para fins do
disposto no item anterior.

Secretária-adjunta das sessões em substituição

ACÓRDÃO TC- 492/2019

Dar ciência aos interessados;

Processo: 06866/2017-3

Após o trânsito em julgado, arquivar os autos.

Classificação: Tomada de Contas Especial Determinada

2. Unânime.

UG: PMM - Prefeitura Municipal de Marataízes

3. Data da Sessão: 17/04/2019 - 11ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

Relator: Domingos Augusto Taufner

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente), Domingos Augusto Taufner (relator) e
Rodrigo Coelho do Carmo.
5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa
aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454,
inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando
cabível recurso, os prazos para interposição encontramse previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO 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
MICHELA MORALE

Responsável: Chefe do Poder Executivo Municipal (ES,
Marataízes, ROBERTINO BATISTA DA SILVA)
Interessado: GEDSON BARRETO DE VICTA RODRIGUES
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - PREFEITURA
MUNICIPAL DE MARATAÍZES – ARQUIVAR SEM
JULGAMENTO DE MÉRITO - DETERMINAÇÃO
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Tomada de Contas Especial, cuja
instauração foi determinada por esta Corte de Contas ao
Poder Executivo do Município de Marataízes, por meio
do Acórdão TC 420/2017 (Processo TC 10038/2016),
em virtude de indícios de irregularidades apontadas
na execução do contrato 85/2015, especificamente na
utilização e distribuição de combus�vel de máquinas,
caminhões e outros veículos da Prefeitura.
Em cumprimento ao Acórdão nº 420/2017, a tomada
de contas especial foi instaurada através da Portaria
66/2017.
Através da Decisão Monocrática nº 1708/2017-3 foi
www.tce.es.gov.br

reiterado a notificação ao Sr. Robertino Batista da Silva
para encaminhar a conclusão da tomada de contas
especial.
Através da Decisão Monocrática nº 00630/2018-1 foi
deferido o prazo de 30 dias ao Sr. Gedson Barreto de
Victa Rodrigues – Procurador Geral do Município para
apresentar a conclusão da tomada de contas especial
instaurada através da Portaria nº 66/2017.
O Núcleo de Controle de Documentos – NCD informou
através do Despacho nº 35507/2018-1 que não constava
do sistema e-TCEES documentação alguma protocolizada
em nome do Sr. Robertino Batista da Silva e em nome do
Sr. Gedson Barreto da Victa.
Com isso, foi reiterado a notificação do Sr. Robertino
Batista da Silva para que no prazo de 30 dias
improrrogáveis encaminhasse a conclusão da tomada
de contas especial, conforme Decisão Monocrática nº
01294/2018-2.
Após, temos o Despacho nº 50642/2018-9 do NCD
informando que não consta no Sistema e-tcees
documentação alguma protocolizada em alusão aos
Processo TC 6866/2017.
A Secretaria Geral das Sessões – SGS através do
Despacho nº 51160/2018-5 informou que o prazo para
o atendimento à Decisão Monocrática nº 1294/2018
venceu no dia 21/09/2018.
Assim sendo, temos o Voto nº 05523/2018-8 aplicando
multa ao responsável e notificando para encaminhar
a conclusão da tomada de contas especial. Ocorre
que, antes do referido julgamento foi juntado aos
autos a Resposta de Comunicação nº 00858/2018Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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1 com os documentos da conclusão da tomada de
contas especial. Com isso, foi proferida a Decisão nº
00216/2019-9 anulando o julgamento ocorrido na 37ª
Sessão ordinária da 2ª Câmara e encaminhando os autos
para a SecexMeios realizar a análise dos documentos
apresentados.

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;

Ato con�nuo, a Secretaria de Controle Externo de
Fiscalizações não Especializadas – SecexMeios elaborou
a Manifestação Técnica nº 01313/2019-1 opinando pelo
arquivamento dos autos sem julgamento de mérito,
cientificar o representante da decisão e cientificar o Chefe
do Executivo, Procurador Geral e Secretário Municipal
de Controle Interno quanto à necessidade, caso não
tenha sido providenciado, de adotar mecanismos de
controle sobre a frota municipal, especialmente do
uso de combus�vel nos caminhões e maquinários sob
responsabilidade do município.

Logo, o Tribunal de Contas, diante de provável ocorrência
de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte
dano ao erário ou de eventual desvio de dinheiros, bens
ou valores públicos, cabe a adoção de providências
para o fiel cumprimento da lei, bem como, determinar
a instauração de Tomada de Contas Especial, a fim de
apreciar a regular aplicação dos recursos públicos, nos
termos do inciso III do art. 71 da Constituição do Estado
do Espírito Santo.

Após, os autos foram encaminhados ao Ministério Público
de Contas que através do Procurador Dr. Luciano Vieira
elaborou Parecer nº 01111/2019-5 acompanhando o
entendimento técnico.
FUNDAMENTAÇÃO
Com efeito, a Constituição do Estado do Espírito Santo,
acerca das competências do Tribunal de Contas do
Estado, assim trata a questão:
Art. 71. O controle externo, a cargo da Assembleia
Legislativa ou da Câmara Municipal, será exercido com o
auxílio do Tribunal de Contas do Estado ao qual compete:
[...]
III - julgar as contas dos administradores e demais
responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da

Nos termos do artigo 14 da IN – 32/2014, o processo de
Tomada de Contas Especial deve ser encaminhado ao
Tribunal de Contas no prazo de até 90 dias, contados a
partir do ato de sua instauração, e poderá ser prorrogado
por igual período, mediante solicitação da autoridade
competente, fundamentada e tempestiva, a ser
concedida a critério do Relator, em decisão monocrática,
nos termos do seu parágrafo único.
Observo que na documentação enviada é possível
constatar que sobre a mesma argumentação e sendo o
mesmo denunciante destes autos, o Ministério Público
Estadual iniciou procedimento investigatório No�cia de
Fato MPES 2016.0034.8045-97.
Segundo o relatório conclusivo da tomada de contas
especial, ainda que na apuração possa ser identificado
a ausência de justificativa para o emprego de 17.078
litros de combus�vel, não foi possível demonstrar a
www.tce.es.gov.br

presença de dano, igualmente, especificar ações que
possibilitariam responsabilizar agentes públicos.
Foi apontado que o maquinário pesado da municipalidade
não se deslocava aos postos de combus�vel, mas sim,
aguardavam no local em que executavam serviços a
presença do caminhão comboio, que lhes repassava o
combus�vel.
Dessa maneira, ganhou destaque a apuração do mês
de agosto de 2015, que conforme planilha quinzenal foi
abastecido 6.407 litros de combus�veis e distribuídos
8.382 litros, em razão do caminhão comboio não
consumir todo o combus�vel que havia no tanque antes
de iniciar nova rodada de abastecimento nos veículos
e maquinários, e a necessidade de abastecer o tanque
(reservatório) do “comboio” e o próprio veículo que faz
essa distribuição.
É imperioso destacar que entre o segundo semestre de
2014 e 2015, a municipalidade obteve 11 veículos de
grande porte, sendo 3 caminhões e 8 máquinas pesadas,
ou seja, tratores, pá escavadeiras, retro, etc.
A comissão da tomada de contas especial, na apuração
de eventuais danos causados ao erário decorrente de
abastecimentos de veículos do município de Marataízes
no ano de 2015, concluiu pela impossibilidade de afirmar
a incidência de danos ao erário sobre o tema avaliado.
Importante destacar que esta Corte de Contas vem
julgando sobre a impossibilidade de se imputar o
ressarcimento de valores em caso de não comprovação
efetiva do dano, consoante os seguintes Acórdãos:
ACÓRDÃO TC-788/2016 - PLENÁRIO
Trata-se de Auditoria Ordinária realizada na Secretaria de
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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Estado da Cultura – SECULT, relativa ao exercício de 2012,
em cumprimento ao Plano e Programa de Fiscalização
nº 035/2013 (ﬂs. 01), a qual deu origem ao Relatório de
Auditoria RAO 48/2013 (ﬂs. 17/68) e à Instrução Técnica
Inicial ITI 729/2013 (ﬂs. 519/550) (...).
(...) II FUNDAMENTAÇÃO
(...) II.2 MÉRITO
(...) II.2.3 – FALHAS NA LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS
COM REFEIÇÕES, “COFFEE BREAK” E SERVIÇOS DE
HOSPEDAGEM (item 2.3 da ITC 4360/2015)
Consta do relatório de auditoria que as despesas com
refeições, hospedagens e coﬀee break foram pagas sem
a devida observância da regra legal estabelecida na Lei
4320/1964, não havendo assim a regular liquidação
de despesa, ou seja, porque realizada sem elementos
capazes de comprovar a efetiva prestação dos serviços.
(...) A defesa argumenta em síntese que apesar das
liquidações ocorrerem de forma inconsistente, não
houve má-fé e sequer prejuízo ao erário, afirmando
que as notas fiscais foram conferidas e atestadas pelo
gestor do contrato, inclusive com acompanhamento
e fiscalização “in loco” dos serviços e fornecimentos
prestados.
Após análise das justificativas, o Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas - NEC sugere a
manutenção da irregularidade e devolução ao erário
do montante de R$ 70.604,79 (setenta mil seiscentos
e quatro reais e setenta e nove centavos), uma vez que
manteve o valor total de R$ 6.500,00 relativo à Nota
fiscal 4793, R$ 33.070,79 relativo à Nota Fiscal 4909,
R$ 14.550,00 relativo à Nota Fiscal 4910 e R$ 16.484,00

relativo à Nota Fiscal 4911.
(...) Pelos documentos acostados aos autos, entendo
que embora existam falhas formais na comprovação
da prestação dos serviços, os elementos trazidos são
suficientes para concluir pela sua adequada execução,
de modo que a devolução de valores constituiria
enriquecimento ilícito sem causa da Administração.
Há de se ressaltar que consta dos autos documentos que
comprovam a realização dos eventos (...).
Além disso, consta relatório de serviços prestados em
relação aos eventos supracitados (ﬂs. 439/440, 464/467),
devidamente assinado pela Subsecretária de Patrimônio
Cultural, Sra. (...), onde atesta a execução dos serviços.
Neste contexto, ainda que reconheça a existência de
falhas formais, estas não são suficientes para condenar
os responsáveis à devolução dos valores despendidos,
sob pena de se configurar ressarcimento por dano
presumido, rechaçado pela jurisprudência dominante
do STJ.
(...) Por outro giro, de todos os eventos realizados, não
verifiquei nenhuma despesa constante das prestações
de contas que tivesse evidente desvio de finalidade,
tratando todas, basicamente, de gastos com refeições,
coﬀee break e hospedagem de eventos (...).
Nesse sentido, na linha das alegações da defesa e da
jurisprudência pacificada do STJ, não vislumbro, no caso
concreto, elementos suficientes que comprovem a máfé ou conduta dolosa do responsável, e nem mesmo
prejuízo ao erário, afasto o ressarcimento e considero
que as falhas na liquidação não têm o condão de macular
as contas ora analisadas. (Processo: 3946/2013, Data da
www.tce.es.gov.br

sessão: 09/08/2016, Relator: RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN, Natureza: CONTROLE EXTERNO FISCALIZAÇÃO – AUDITORIA).
-------------------------------------------------------------------------ACÓRDÃO TC-799/2015 - PLENÁRIO
Nestes autos se processa Pedido de Reexame interposto
pelo Ministério Público de Contas, em face do Acórdão
TC 037/2014, prolatado nos autos do Processo TC
1648/2008 (apenso), que considerou improcedente a
denúncia impetrada em face do senhor (...), ex-Prefeito
Municipal de Muniz Freire, afastando as irregularidades
constantes dos itens 4, 5, 6, 9 e 12 da Instrução Técnica
Inicial ITI 360/2012.
VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO:
(...) 1- Ausência de comprovação de interesse público na
despesa com hospedagem e alimentação
Excelen�ssimo Conselheiro Carlos Ranna acompanhando
o entendimento da área técnica e do ministério
público de contas, manifestou-se pela manutenção
da irregularidade, alegando o princípio da inversão do
ônus da prova, onde caberia ao gestor comprovar a boa
e regular aplicação dos recursos, tratando-se de dever
legal e constitucional, cujo descumprimento constitui
grave irregularidade passível de ressarcimento. Vale
ressaltar que, conforme documentos acostados aos
autos, a cláusula contratual previa o pagamento destas
despesas por parte da Contratante (ﬂs. 1148/1153 –
TC 1648/2008), não restou especificado no contrato a
quantidade de pessoas que seriam abarcadas no geral,
mas que essas despesas seriam arcadas pelo contratante
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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para atender as festividades da 113° Aniversário da
Emancipação Política e da XXV Exposição Agropecuária
do Município de Muniz Freire: “Corre por conta e
responsabilidade da Contratante toda e quaisquer
despesas com almoço, transporte e hospedagens dos
artistas e equipe de músicos.” Conforme muito bem
salientou o Conselheiro Rodrigo Chamoun em seu
voto, nos autos 1648/2008, houve sim a realização dos
festejos, houve finalidade pública, o que ocorreu no caso
concreto foi uma imprecisão na liquidação das despesas
e respectivas notas fiscais apresentadas.
(...) Esta Corte de Contas tem se manifestado pelo
afastamento da imputação de ressarcimento nos casos
de danos meramente presumidos, conforme observado
nos autos TC 4014/2009, TC 7042/2009, TC 5838/2009, TC
8118/2009 e TC 0044/2013, ademais, houve a prestação
do serviço e a área técnica sugere o ressarcimento
de todo o valor depreendido com hospedagem e
alimentação, ora se restou comprovado que houve a
prestação do serviço, não há se falar em ressarcimento,
ainda mais do valor total gasto. Ante o exposto, entendo
que neste caso concreto houve a efetiva prestação
do serviço e atendeu a finalidade pública, portanto,
acompanhando o entendimento do Excelen�ssimo
Conselheiro Rodrigo Chamoun, pelo afastamento da
presente irregularidade. (Processo: 5908/2014, Data da
sessão: 16/06/2015, Relator: SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO, Natureza: PEDIDO DE REEXAME).
Diante desses apontamentos, de fato há dano presumido,
a jurisprudência citada apoia a não imputação de
responsabilidade na apuração. Por outro lado, se
consultado no endereço eletrônico do Ministério Público

Estadual, em Diário Oficial de 18/09/2018, pag.7, podese constatar que o Conselho Superior do Ministério
Público homologou à unanimidade pelo arquivamento
do procedimento que investigou os fatos no Município
de Marataízes (MPES 2016.0034.8045-97).
Finalmente, junto ao sistema CidadES, é possível avaliar
a evolução financeira dos contratos efetuados para a
aquisição de combus�veis, ressaltando que o contrato
085/2015 constou como já executado na quantia de R$
1.088.991,18. Comparando com os gastos efetuados com
contratos executados no exercício de 2014 (Autosserviço
Marataízes e Autosserviço Juma) correspondente a
R$ 1.041525,36, foi apurada uma variação a maior de
aproximadamente 4,1%.
Ao analisar a tabela da Agência Nacional do Petróleo –
ANP, o desenvolvimento de preços aplicados no período
em questão, utilizado como exemplo o Município e
Itapemirim (Marataízes não contém a base referencial na
ANP), sendo usado somente óleo diesel S10 (caminhões
e maquinários pesados verifica-se uma evolução de
aproximadamente 12,2%.
Óleo Diesel S10 (utilizado para maquinário em
Marataízes à época):Média em reais
Assim não se verifica variação expressiva ao comparar os
contratos vigentes no exercício de 2014 e o aplicado em
2015, notadamente o nº 085/2015 objeto da presente
tomada de contas suficiente para contestar a conclusão
da tomada de contas especial.
Cabe destacar que o artigo 8 da IN nº 32/2017, define
ser pressuposto da instauração de tomada de contas
especial a comprovação de dano e identificação de
responsáveis que contribuíram para este dano.
www.tce.es.gov.br

Neste presente caso, o dano não restou configurado e
identificado pela comissão, e com fundamento no artigo
10, IV da IN 32/2014, poderia ser arquivada a tomada
de contas especial. Destarte, pela falta de identificação
do dano, bem como consequente responsáveis, estaria o
jurisdicionado isento de enviar os autos ao TCEES.
Por estas razões, os autos merecem ser arquivados sem
julgamento de mérito, atendendo ao que determina o
artigo 25 da IN TC 32/2014, que estabelece poder ao
Tribunal de Contas, a qualquer tempo, caso entenda
necessário, executar atividade fiscalizatória, através de
atos previstos na legislação.
Com isso, vislumbra-se a ausência de interesse de agir,
devendo ser considerado o Princípio da Eficiência e da
Economicidade, proporcionando-se o arquivamento do
presente processo.
Devendo ainda, dar ciência ao Chefe do Executivo de
Marataízes, ao Procurador Geral do Município e ao
Controlador Geral do Município de Marataízes, no que
se refere a necessidade e urgência de, caso ainda não
tenha sido efetivado, estabelecer mecanismos modernos
(quiçá informatizados) para o efetivo controle de gastos
executados com veículos maquinários constante da
frota municipal, em especial combus�veis a caminhões
e maquinários pesados, sob responsabilidade do
Município.
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
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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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:
1.1. Arquivar os presentes autos sem julgamento
de mérito, ante a falta de interesse de agir por parte
desta Corte de Contas c/c Princípios da Eficiência e
Economicidade;
1.2. Cientificar o representante desta Decisão,
registrando o poder desta Corte de Contas para a
qualquer tempo fiscalizar diretamente os fatos apurados
pela Comissão de Tomada de Contas Especial que avaliou
a execução do contrato 85/2015 de Marataízes;

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
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

2, apontando os seguintes indicativos de irregularidade:

ACÓRDÃO TC- 493/2019

O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia - NCE elaborou a Instrução Técnica Conclusiva
645/2019-6, concluindo pelo julgamento regular da
presente Prestação de Contas.

Processo: 03674/2018-5
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017

1.3. DETERMINAR ao Chefe do Executivo, Procurador
Geral e ao Secretário Municipal de Controle Interno,
todos de Marataízes, quanto a necessidade, caso não
tenha sido providenciado, de adotar mecanismos de
controle sobre a frota municipal, especialmente do
uso de combus�vel nos caminhões e maquinários sob
responsabilidade do Município.

UG: PMI - Prefeitura Municipal de Ibitirama

2. Unânime.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:

3. Data da Sessão: 17/04/2019 - 11ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: REGINALDO SIMAO DE SOUZA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR –
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA - EXERCÍCIO DE
2017 – REGULAR - QUITAÇAO – ARQUIVAR.

RELATÓRIO

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente), Domingos Augusto Taufner (relator) e
Rodrigo Coelho do Carmo.

Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual
de Ordenador da Prefeitura Municipal de Ibitirama,
referente ao exercício financeiro de 2017, sob a
responsabilidade do Sr. Reginaldo Simão de Souza.

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente

O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia – NCE elaborou Relatório Técnico RT 290/2018-

4. Especificação do quórum:
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Tabela
Ato sequente, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial
ITI 504/2018-6, sugerindo a citação do responsável
para apresentar justificativas no prazo legal. Assim,
acompanhando o entendimento, a citação do
responsável foi efetuada, conforme Decisão SEGEX
493/2018-1. Devidamente citado, conforme o Termo
de Citação 933/2018-3, o responsável apresentou suas
justificativas.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas,
em Parecer 775/2019-1 da lavra do Procurador de
Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, anuiu aos
argumentos fáticos e jurídicos delineados pela Área
Técnica.
É o sucinto relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo –
TCEES tem suas competências previstas nos artigos 31,
§ 1º, 71 a 75, da Constituição Federal; nos artigos 71
a 75 da Constituição Estadual; e na Lei Complementar
nº 621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de forma que,
dentre as competências a ele atribuídas, 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
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por ele prestadas, com o consequente julgamento
pela regularidade, regularidade com ressalvas ou
irregularidade das contas.

divergência no valor do Passivo Financeiro demonstrado,
conforme tabela a seguir:

A referida Prestação de Contas foi recebida e protocolada
nesta Corte de Contas em 28 de março de 2018 por meio
do Sistema CidadES, ou seja, tempestivamente, nos
termos do art. 139 da Resolução TCEES nº 261/2013.

Registra-se que a divergência apontada é no mesmo
montante dos restos a pagar processados. Sendo assim,
o demonstrativo da Dívida Flutuante encaminhado
deixou de esclarecer a movimentação dos restos a pagar
processados.

Quanto à formalização documental, a presente Prestação
de Contas está composta por todas as demonstrações
contábeis e demais documentos exigidos pela Instrução
Normativa TC 28/2013, Lei Federal nº 9.717/1998, Lei
Federal 8.212/1991 e Lei Federal 8.036/1990.
É cediço que a este Tribunal de Contas compete julgar as
contas dos administradores e dos demais responsáveis
por dinheiros, bens e valores públicos da Administração
direta e indireta do Estado e dos Municípios, incluídas
as fundações e as sociedades por eles instituídas ou
mantidas, bem como as contas daqueles que derem
causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que
resulte dano ao erário.
Isto posto, verifico que o feito se encontra devidamente
instruído, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis
que observados todos os trâmites legais e regimentais,
passo então à análise das irregularidades apontadas.
DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES
Divergência entre o saldo da Dívida Flutuante e o saldo do
Passivo Financeiro evidenciado no Balanço Patrimonial –
Item 3.1.12do RT 290/2018
Base legal: artigos 85, 89, 100, 101 e 105, da lei federal
4.320/1964.
Da análise deste achado, é possível observar que há

Tabela 12: Passivo Financeiro Em R$ 1,00

Em sede de justificativas (Defesa/Justificativa
01485/2018-9), o responsável aduz que a divergência
ora analisada se deve ao fato do arquivo estruturado
(XML) Demonstrativo da Dívida Flutuante ter sido criado
com inconsistência pelo sistema contábil utilizado pelo
município, ou seja, não evidenciando os restos a pagar
processados no montante de R$ 1.179.526,11.
O responsável destaca que essa inconsistência é resultado
de 2017 ter sido o primeiro ano de envio obrigatório
do Demonstrativo da Dívida Ativa Flutuante por meio
do arquivo estruturado (XML), onde a adaptação do
sistema contábil às novas exigências do TCEES foi
efetuada com inconsistência, tendo em vista que os
restos a pagar processado não foram apresentados
no Demonstrativo da Dívida Ativa Flutuante gerado
através do arquivo estruturado (XML). Ressalta que não
obstante o arquivo da dívida ﬂutuante criado em “XML”
ter sido processado de forma incoerente, a geração do
mencionado demonstrativo em meio �sico (papel),
não mostrou qualquer tipo de inconsistência, bastando
ver nas prestações de contas de exercícios anteriores,
o demonstrativo da dívida ﬂutuante expedido em
PDF foi exibido de maneira compa�vel com o balanço
patrimonial de cada exercício.
www.tce.es.gov.br

Portanto, diante do exposto e objetivando sanar os
fatos que levaram a citação do item em análise, foi feito
contato com a empresa responsável pela manutenção
do sistema contábil utilizado pelo município, para que
fosse feita a correção do demonstrativo em “XML”,
sendo prontamente atendido. Porém, diante da
impossibilidade de se retificar o arquivo “XML”, por se
tratar de arquivo estruturado, foi apresentado anexo a
estas justificativas, demonstrativos da dívida ﬂutuante
(DOC-001) em meio �sico (papel), ratificando a sua total
conformidade com os valores evidenciados no balanço
patrimonial, corrigindo os fatos que resultaram nessa
citação.
Analisando as alegações apresentada pela Sr. Reginaldo
Simão de Souza, vejo que o indicativo de irregularidade
se trata da divergência entre o saldo da Dívida Flutuante
e o saldo do Passivo Financeiro mostrado no Balanço
Patrimonial, incompa�vel com o que prevê os artigos
85,89,100,101, bem como o 105, da Lei Federal
4.320/1964.
O responsável foi devidamente citado (Termo de Citação
00933/2018-3), apresentando defesa, igualmente
reconhecendo a existência da diferença no demonstrativo
da dívida ﬂutuante (arquivo DEMDFL), alegando que isso
ocorreu na criação do mencionado arquivo em formato
XML, não exibindo os restos a pagar processados. Aduz,
ainda, que tal irregularidade ocorreu apenas no arquivo
“XML” e que o demonstrativo realizado em meio �sico
(papel) guarda total conformidade com os valores
mostrados no balanço patrimonial.
Em Peça Complementar 2126/2018-7 anexada aos autos
foi enviado o “ANEXOXVII -DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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FLUTUANTE” para o exercício de 2017, gerado do sistema
contábil da Unidade Gestora, apontando os valores que
restaram de fora do DEMDFL e se referem aos restos a
pagar processados, conforme expresso a tabela a seguir:
Tabela
Fonte: Processo 3674/2018-5
É imperioso considerar que o Gestor reconhece a
necessidade de que os valores inscritos em restos a
pagar processados sejam também evidenciados no
demonstrativo da dívida ﬂutuante, e considerando que o
demonstrativo foi corrigido, acompanho o entendimento
técnico e afasto a irregularidade apreciada.
Inconsistência na escrituração e evidenciação contábil
do parcelamento de débito previdenciário–Item 3.5.1do
RT 290/2018
Base Legal: artigos 98 a 100 da Lei 4320/64 e Normas
Brasileiras de Contabilidade.
A inconsistência reside no fato de que nos demonstrativos
contábeis da unidade gestora, não há registro de
parcelamento de débitos previdenciários. Contudo,
em consulta ao Sistema de Informação do Banco do
Brasil (http://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/setorpublico/governo-ederal/gestao/gestao-de-recursos/
repasse-de-recursos/transferencias-constitucionais#/)
é possível observar que foram abatidos do FPM do
município de Ibitirama os seguintes valores relacionados
aos parcelamentos “RFB-PREV-OB COR”e“RFB-PREVPARC60”, somando-se o total de R$ 2.190.154,82.
Tabela 18: Parcelamento débitos previdenciários INSS:
Abatimentos FPM Em R$ 1,00
Frente ao exposto, existem evidencias de inconsistência

na escrituração e evidenciação do valor constante no
passivo a �tulo de parcelamentos de débitos. (...)
Conforme Defesa/Justificativa 01485/2018-9, o
responsável alega, preliminarmente que em relação ao
montante de R$ 2.190.154,82 considerado pela equipe
técnica do TCEES, por meio da “tabela 18” do relatório
técnico em questão, como despesa devidamente paga
de parcelamento junto ao INSS, destaca que do valor
apurado, R$ 2.141.290,62 se refere exclusivamente
ao pagamento do INSS devido mensalmente pelo
município relativo à contribuição previdenciária
retida dos servidores e contribuição patrimonial que
é mensalmente debitado da conta FPM, através de
informação enviada pelo município à Secretaria da
Receita Federal, ratificando a autorização do valor a
ser debitado no FPM. Portanto, não fazendo parte da
amortização dos débitos parcelados, consoante ocorrido
no mês de novembro de 2017, exposto em anexo a �tulo
de exemplo dos fatos relatados (DOC-002).
No que diz respeito aos valores apurados de débitos
parcelados de R$48.846,20 pelo TCEES por meio da
“tabela 18” do processo em questão, ainda, ressalta, para
os devidos fins que esses valores se referem, realmente
a débitos de parcelamento do município junto ao INSS
que foram debitados da conta FPM, de acordo com
documentação acostada aos autos do processo (DOC003), segundo tabela abaixo:
Destaca que o município de Ibitirama não comprovou
saldos remanescentes de débitos parcelados junto ao
INSS nas contas do passivo ao fim do exercício em estudo,
tendo em vista que o município quitou totalmente os
débitos parcelados junto à Secretaria da Receita Federal,
www.tce.es.gov.br

referentes às contribuições previdenciárias no mês de
abril de 2017, ou seja, não havendo passivos a serem
reconhecidos. O gestor alega que não houve incoerências
na escrituração e evidenciação contábil do parcelamento
de débito previdenciário municipal, pelo contrário, restou
devidamente esclarecido e documentalmente provado
que o município realizou o necessário registro e controle
dos débitos parcelados em favor do INSS, exibindo, por
fim a quitação de toda a dívida e sua respectiva baixa do
passivo no mês de abril de 2017 (DOC-003).
Tal indicativo de irregularidade se trata da inconsistência
na escrituração e evidenciação contábil do parcelamento
de débito previdenciário, ou seja, contrariando os artigos
98 da Lei 4320/64 e Normas Brasileiras de Contabilidade.
Por ocasião das justificativas o Gestor anexou Peça
Complementar
21267/2018-7,
demonstrativo
denominado “Listagem de Pagamentos/Bancos, do
período de 01/11/2017 a 30/11/2017, evidenciando os
pagamentos realizados à conta de Contribuições ao RGPS
sobre Salários e Remunerações (INSS debitado do FPM)
equivalente ao mês de novembro/2017 (R$ 199.929,70)
”, de forma que demonstra não haver inconsistência na
escrituração e evidenciação do valor no passivo a �tulo
de parcelamento de débitos, conforme exposto pela
área técnica, e por consequência, afasto a irregularidade
apontada .
Não cumprimento de determinação contida em Acórdão
– Item 4.1do RT 290/2018
Consultando ao sistema de monitoramento do TCEES
foi detectada ação pertinente ao exercício em análise,
consoante Termo de Notificação 02853/2017-3
enviado ao Sr. Reginaldo Simão de Souza, para realizar
Segunda-feira, 24 de junho de 2019
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determinação que consta no item 3 do voto do Relator,
proferido no Processo TC 3890/2015, para aplicação
de medidas com vistas ao recolhimento do débito de
contribuição previdenciária apontado no item 3 do voto
(item 3.2 da ITC 3228/2016), como apresentado a seguir:

demonstrando documentalmente que o município
de Ibitirama recolheu integral e tempestivamente,
os valores de INSS retidos de servidores em favor do
Regime Geral de Previdência Social, não existindo saldo
a recolher de INSS retidos de servidores.

3. DETERMINE ao atual gestor da Prefeitura Municipal
de Ibitirama, a adoção de medidas com vistas ao
recolhimento do débito de contribuição previdenciária
apontado no item 2 desta decisão 3.2 (Item 3.2 da ITC nº
3228/2016- 2).

De fato, o gestor apresentou na mesma Peça
Complementar (DOC-004) o Relatório de nome
“Listagem de pagamentos/Bancos”, do período de 01 a
31/01/2018, sendo comprovado o pagamento do saldo
remanescente de 2017 do INSS retido dos servidores
municipais, na quantia de R$ 46.384,78, em tal histórico
pode-se encontrar: “Pagamento de contribuição
previdenciária folha de pagamento pessoal referente ao
mês de dezembro de 2017”.

O responsável foi citado, considerando que da
documentação encaminhada não foi possível confirmar
o cumprimento da mencionada determinação.
Em sede de justificativa, alega o Gestor que, no que
diz respeito à contribuições previdenciárias retidas
de servidores proveniente de exercícios anteriores,
pendentes de recolhimento, que a Prefeitura Municipal
de Ibitirama exibiu a seguinte movimentação na conta
de INSS retidos de servidores (DOC-001):
Isto posto, aduz que o município de Ibitirama evidenciou
que foi retido INSS de servidores no montante de R$
813.796,57, tendo sido baixado a importância de R$
861.772,63, considerando ainda o saldo remanescente
advindo do exercício anterior, resultando em um saldo
de R$ 46.384,78.
Assim, objetivando comprovar que o município de
Ibitirama cumpriu totalmente a determinação constante
no item 3 do processo TC 3890/2015, referente à
prestação de contas anual do ano de 2014, apresentou
anexo as justificativas, listagem de pagamento da
contribuição previdenciária retida de servidores do
exercício anterior no valor de R$ 46.384,78 (DOC-004),

de Ibitirama, relativas ao exercício de 2017, sob a
responsabilidade do Sr. Reginaldo Simão de Souza,
conforme dispõe o art. 84, inciso I, da Lei Complementar
621/2012 c/c, dando quitação ao responsável, nos
termos do artigo 85 do referido diploma legal.
1.2. DAR CIÊNCIA aos interessados;
1.3. Após os trâmites regimentais, ARQUIVAR os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 17/04/2019 - 11ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:

Desta forma, é possível constatar que não restou saldo
remanescente de contribuições dos servidores do INSS,
razão pela qual acolho as justificativas, acompanhando
o entendimento técnico e afasto o a irregularidade ora
analisada.

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges

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.

Presidente

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator

(presidente), Domingos Augusto Taufner (relator) e
Rodrigo Coelho do Carmo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS LUIS

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, em:

HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

1.1. Julgar REGULARES as contas da Prefeitura Municipal
www.tce.es.gov.br
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Atos dos Relatores

RELATORES

Decisão em Protocolo 00226/2019-2
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): 07920/2019-7
Assunto: Requerimento / Solicitação
Criação: 19/06/2019 14:35
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro Domingos Augusto Taufner
Interessado(s): MAURICIO DOS SANTOS GALANTE
O presente expediente foi protocolizado no dia 17/06/2019 nesta Corte de Contas sob o número 07920/2019-7
interposto pela Sra. Dilzerly Miranda Machado Tinoco, por intermédio do seu advogado Sr. Maurício dos Santos Galante

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.

- OAB/ES 2.032 referente ao processo TC 3489/2016-1.
Através da Petição Intercorrente nº 00647/2019-5 a responsável solicita prorrogação de prazo para interposição
do Recurso de Reconsideração por mais 15 (quinze) dias, ou, pelo menos, por mais 10 (dez) dias, tendo em vista a
incapacidade �sica e mental de seu advogado que o impossibilitaram do normal e regular exercício profissional da
advocacia desde o dia 10/06/2019.
Considerando que foram opostos Embargos de Declaração, suspendendo consequentemente o prazo para interposição
de recurso, que somente iniciará com a publicação do Acórdão, indefiro o pedido.
Determino a publicação da presente Decisão no Diário Oficial de Contas do Estado do Espírito Santo a fim de cientificar
ao Interessado.
Em, 19 de abril de 2019.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator

www.tce.es.gov.br
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